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สารนายกสภา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
ผมขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกทานเขาสูมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยดวยความยินดีอยางยิ่ง ทางมหาวิทยาลัยมี
ความตั้งใจที่จะสงเสริมพัฒนาทานในดานตางๆ ทั้งความรู ความสามารถควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม และการเห็นแก
ประโยชนสวนรวม หมั่นชวยเหลือผูอื่นอยูเสมอ เพื่อใหทานประสบความสำเร็จในการทำงาน และเปนพลเมืองที่มีคุณคา
ของสังคม
ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การปรับตัวใหพรอมรับมือกับความไมแนนอน คือหนึ่งในทักษะ
สำคัญที่เราตองพัฒนา รวมถึงทักษะดานวิชาชีพ เทคโนโลยี ภาษา การสื่อสาร และการใชชีวิตในสังคม เพื่อใหกาวทันโลก
ในปจจุบันและอนาคต ทั้งนี้นักศึกษาเองก็ตองตั้งใจศึกษา พัฒนาตัวเอง หาความรูเพิ่มเติมอยางตอเนื่องในทุกดาน
จะไดเปนคนที่มีความรูลึกในสาขาวิชาของตน และรูกวางในศาสตรตางๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล
สุดทายนี้ ผมขอใหนกั ศึกษาทุกทาน ตัง้ ใจ กำหนดเปาหมายวาจะใชชวี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัยอยางมีคณ
ุ คา เพือ่ สราง
ประโยชนใหแกตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยจะเปนแรงผลักดัน สงเสริมใหทาน
ประสบความสำเร็จในทุกดานของชีวิต

(นายเสรมิสนิ สมะลาภา)
นายกสภามหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY COUNCIL
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย

นายเสรมิสนิ สมะลาภา
นายกสภามหาวทิยาลยั

นายวรีะวรรธน วรรธนจัฉรยิา
กรรมการ

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล
กรรมการ และ อธิการบดี

นายปยพงศ เผาวณชิ
กรรมการ

สถาปตยกรรมศาสตรบณ
ั ฑติ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
Master of Science in Real Eastate Development,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
Executive Education, Harvard University, USA

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Business Administration in IT for Business Transformation,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
Executive Education, Harvard University, USA
ปริญญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายณฐัวฒ
ุ ิ อมรววิฒ
ั น
กรรมการ

วศิวกรรมศาสตรบณ
ั ฑติ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
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

วศิวกรรมศาสตรบณ
ั ฑติ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
Master of Business Administration in Finance Marketing Strategy,
Kellogg Graduate School of Management, USA

วศิวกรรมศาสตรบณ
ั ฑติ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณ
ุ ทหารลาดกระบงั
Master of Business Administration in Finance and Information Technology,
University of Illinois at Urbana Champaign, USA

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

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY COUNCIL
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย

นายวศิษิฎ สถติจนิดาวงศ
กรรมการ

วศิวกรรมศาสตรบณ
ั ฑติ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
Master of Business Administration in General Management,
Lehigh University, USA

ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ
กรรมการ

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.

ศาสตราจารย ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
กรรมการ

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาธร เหลืองสดใส
กรรมการ

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

รองศาสตราจารยยุพาวรรณ วรรณวาณิชย
กรรมการ

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

นางสาววไิล เจยีรรงุแสง
กรรมการ

บรหิารธรุกจิบณ
ั ฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญ
ั
Master Degree of Business Administration,
Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY COUNCIL
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย

นายเนติ ปนมณี
เลขานุการสภามหาวทิยาลยั

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

นางสาวอุบล ใชสงวน
ผ ูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

BBachelor of Art, Ramkhamhaeng
University

สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับนักศึกษาใหมทกุ ทานเขาสูร ว้ั รมไทรทอง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยของพวกเรา
ทุกวันนี้เปนยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของพวกเราอยางมาก โลกจึงตองการคนเกง
ทีร่ จู ริง และเปนคนดี โดยคนเกงในวันนีน้ น้ั ตองสามารถคนหาความรูท ม่ี อี ยูม ากมาย และสามารถนำมาประยุกตใชกบั ชีวติ
หรืองานไดจริง รวมถึงปรับเปลีย่ นตัวเองใหรบั สถานการณทพ่ี ลิกผันไดอยางรวดเร็วและเราจึงตองพัฒนาตนเองใหพรอมทั้ง
เรื่องภาษา ไอที การวิเคราะหขอมูล อยาเชื่ออะไรโดยงาย มีความอดทน รวมถึงทักษะในวิชาชีพของเราโดยมหาวิทยาลัย
จะชวยสงเสริมและผลักดันใหนกั ศึกษามีทกั ษะทีพ่ รอมในโลกอนาคต เปนคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเปนกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป
สุดทายนี้ ขอใหนักศึกษาทุกทานมีความเพียร มีขันติเหนือผูอื่น โดยผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั หลายโปรดดลบันดาลใหนกั ศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยทกุ ทาน ประสบความสำเร็จ และสมปรารถนา
ตามที่ไดมุงหวังตั้งใจไวทุกประการ

(ดร.ฉทัทวฒ
ุ ิ พชีผล)
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล

นายเนติ ปนมณี

อธิการบดี

ผูชวยอธิการบดี ฝายกฎหมาย
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางณัฎฐพัชร พรหมโยธี

นายพนธ พุทธานุกรณ

ผูชวยอธิการบดี ฝายบริหาร
ผูอํานวยการสํานักอธิการบดี

ผูชวยอธิการบดี ฝายกิจการพิเศษ
และผูอํานวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ

นายปยพงศ เผาวณิช

ผูชวยอธิการบดี ฝายบริหารทรัพยสิน
และผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

รองศาสตราจารย ดร.วีระพันธ ดวงทองสุข
ผูชวยอธิการบดี ฝายวิจัยและพัฒนา
และผูอํานวยการสํานักวิจัย

ดร.พุฒิธร จิรายุส

นายศราวุธ เอี่ยมสอาด

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยอรช เสมอมิตร
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักวิชาการ
และผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ดร.ภานุวัฒน แตระกุล

นายณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำนวย ปนพิลา

ผูชวยอธิการบดี ฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูอํานวยการศูนยประชาสัมพันธฯ
และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
และผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร

ผูอำนวยการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ สื่อเฉย

นางวรลักษณ รักเกียรติงาม

นางสาวอุล ใชสงวน

ผูอำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟา

ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
และรองผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายธนบดี ศรีธนนันท

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฎฐ โอธนาทรัพย

นายสุบรรณ พัดเพ็ง

ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหัวหนาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

ผูอำนวยการศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
และหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ผูอำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

นายธวัชชัย ศรีคชินทร

รักษาการผูอำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย
และรองผูอำนวยการสำนักอธิการบดี

นางธิดา จินดามณี

ผูอำนวยการสำนักนโยบายและแผน

สารผูชวยอธิการบดี ฝายสื่อสารองคกร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และผูอำนวยการศูนยประชาสัมพันธฯ
สวัสดีนักศึกษาใหมทุกคน ในนามผูบริหารคณาจารย บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
ขอตอนรับนักศึกษาใหมทกุ คนเขาเปนสมาชิกในบานหลังใหมแหงนี้ ดวยความยินดียง่ิ พวกเราทุกคนตัง้ ใจจะทำใหมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนยเปนบานหลังสองที่อบอุน สำหรับนักศึกษาใหมทุกคน และพวกเราขอชื่นชมในความมุงมั่นตั้งใจของทุกคน
ในการพัฒนาตนเองสูอ นาคตทีด่ ดี ว ยการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย และพวกเรา
ขอขอบคุณพรอมทัง้ ยืนยันวาการตัดสินใจครัง้ นี้ ถือวาเปนการตัดสินใจทีส่ ำคัญครัง้ หนึง่ ในชีวติ ของนักศึกษา ซึง่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
มีความพรอมดานคณาจารยที่มีความรูความสามารถ มีความพรอมดานสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการเรียนรู
นักศึกษาจึงมั่นใจไดวาเมื่อเขามาศึกษาแลวจะมีความสุขและประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว
นับจากนีต้ อ ไปเรากำลังจะกาวเขาสูช วี ติ ใหมในรัว้ มหาวิทยาลัย และเชือ่ วาจากนีต้ อ ไปอีก 3-4 ปขา งหนา ทุกคนจะรูส กึ
และสัมผัสไดวา รัว้ มหาวิทยาลัยแหงนีค้ อื ชวงเวลาของชีวติ ทีน่ า จดจำ ทายสุดนีข้ ออวยพรใหนกั ศึกษาใหมทกุ คน ประสบความสำเร็จ
ในการศึกษา มีความสุขกายสุขใจ มีพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง

(นายศราวุธ เอี่ยมสอาด)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผูชวยอธิการบดี ฝายพัฒนาธุรกิจ
และผูอํานวยการศูนยประชาสัมพันธฯ

สารรักษาการคณบดี
คณะนิติศาสตร
ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกทานที่เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง
มหาวิทยาลัยแหงนี้ เพรียบพรอมดวยคณาจารยผูมีความรูและประสบการณที่พรอมจะมอบความรูใหกับนักศึกษา
ไดเปนอยางดี และทั้งนี้นักศึกษาจะตองมีความพากเพียร เอาใจใส หมั่นศึกษา ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาสามารถสำเร็จการ
ศึกษาพรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม และมีหนาที่การงานที่ดี เปนกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาสังคม
และประเทศชาติตอไป
การรวมทำกิจกรรมในระหวางเรียนถือเปนสิ่งสำคัญ เพื่อพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
โดยนักศึกษาสามารถเขารวมกิจกรรมไดหลากหลายทั้งกิจกรรมในสวนของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น
ในดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม จิตอาสา ดานคุณธรรม จริยธรรม เปนตน สิ่งเหลานี้จะพัฒนานักศึกษาทั้งดานทัศนคติ
บุคลิกภาพ การทำงานรวมกับผูอื่น การปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ขออวยพรใหนักศึกษาใหมทุกทาน ประสบแตความสุข มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง และสำเร็จในการ
ศึกษาตามที่ไดตั้งใจไวทุกประการ

(นายณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ)
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร

สารคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักวิชาการ
และผูอํานวยการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ในนามของบัณฑิตวิทยาลัย ขอกลาวตอนรับนักศึกษาใหมทกุ ทานดวยความยินดียง่ิ ทีม่ โี อกาสเขามาเปนสวนหนึง่
ในสถาบันการศึกษาแหงนี้ เราเชือ่ มัน่ เปนอยางยิง่ วาสถาบันแหงนีส้ ามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูแ ละทักษะใหมๆ และพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณภาพ
สุดทายนี้ขออวยพรใหนักศึกษาใหมทุกคนประสบกับความสำเร็จทั้งดานการศึกษาเลาเรียนและการดำเนินชีวิต
และขอใหนกั ศึกษาทุกทานจงตัง้ ใจมุง มัน่ ศึกษา เพือ่ ทุกคนจะไดสำเร็จการศึกษาดังทีต่ ง้ั ใจไว และกาวไปเปนบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปน
ที่ตองการของสังคมในอนาคตตอไป

(ดร.พุฒิธร จิรายุส)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักวิชาการ
และผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สารคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร
และผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ขอแสดงความยินดี และขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
มีความมุงมั่นในปณิธานการจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ทำใหเกิดเทคโนโลยีใหมๆ บางสิ่งถูกทดแทนดวยระบบคอมพิวเตอร เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาพึงกระทำคือการปรับตัว
และการเรียนรูสิ่งใหมอยูตลอด และอีกประการที่สำคัญคือ นักศึกษาจะตองมีทักษะในการคนควาหาความรู ทักษะการ
แยกแยะขอมูล และทักษะดานภาษาอังกฤษ เพราะเปนสิ่งที่จำเปนเมื่อจบการศึกษาออกไป
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย จะตองไมใชแคมีใบประกาศเพื่อบงบอกวาจบการศึกษาเทานั้น
แตจะตองจบออกไปอยางมีคุณภาพ เพื่อไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป

(ดร.ภานวุฒ
ั น แตระกลุ)
คณะวิศวกรรมศาสตร
และผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

สารคณบดี
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ขอแสดงความยินดีและยินดีตอนรับนักศึกษาใหมทุกทาน ที่ไดเขามาอยูในรั้วน้ำเงิน-ทอง แหงมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย ชีวติ ในมหาวิทยาลัยเปนชีวติ ทีอ่ ยูใ นความฝนของเยาวชน ซึง่ มุง หวังทีจ่ ะพัฒนาตนเองไปสูค วามสำเร็จดังฝน
เมื่อไดรับโอกาสนี้แลว ขอใหนักศึกษาใชเวลาใหคุมประโยชน หมั่นสะสมความรูและประสบการณที่จำเปน
ใหเต็มเปยม เพื่อจะไดประกอบอาชีพตามที่คาดหวังหลังสำเร็จการศึกษาตอไป
ขอใหมีความสุขในการศึกษาทุกทานครับ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยอรช เสมอมิตร)
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

3ǰǰÿćøîć÷Öÿõć ǰ
4ǰǰÙèąÖøøöÖćøÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đĂđßĊ÷ĂćÙđî÷Ť
7 ÿćøĂíĉÖćøïéĊ
8 ÙèąñĎšïøĉĀćøöĀćüĉì÷ćúĆ÷đĂđßĊ÷ĂćÙđî÷Ť
2ǰÿćøñĎšßŠü÷ĂíĉÖćøïéĊǰĒúąÙèïéี
đÖĊ÷øêĉ÷ýĒúąÙüćöõćÙõĎöĉĔÝ
ǰ×šĂöĎúìĆęüĕð

ǰ×šĂóċÜøĎšđÖĊę÷üÖĆïÖćøýċÖþć

35 ĀúĆÖÿĎêøìĊęđðŗéÿĂî ǰ
38 ÖćøÝĆéÖćøýċÖþćǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đĂđßĊ÷ĂćÙđî÷Ť ǰ
39ǰ×šĂĒîąîĞćĔîÖćøêĉéêŠĂöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒúąøąđïĊ÷ïðäĉïĆêĉ ǰǰǰǰǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćøêĉéêŠĂÿĞćîĆÖìąđïĊ÷îĒúąðøąöüúñú ǰ
44ǰĒñîñĆÜĒÿéÜ×ĆĚîêĂîÖćøúÜìąđïĊ÷î ǰǰǰǰǰ
ðãĉïĆêĉđÖĊę÷üÖĆïÖćøêĉéêŠĂÿĞćîĆÖìąđïĊ÷îĒúąðøąöüúñú ǰ
46 ĒñîñĆÜĒÿéÜÖćøÝĞćĒîÖÿõćóîĆÖýċÖþćĒúąđÜČęĂîĕ×ÖćøúÜìąđïĊ÷î ǰǰ
45ǰøąïïÖćøýċÖþćĒúąÖćøüĆéñú
50 đÙøČęĂÜĒïïîĆÖýċÖþć

62ǰÖćøÖĞćĀîéúĆÖþèąǰßîĉéǰðøąđõìÖćøĔßšǰĒúąÿŠüîðøąÖĂï ǰǰǰǰǰ
×ĂÜßčéÙøč÷üĉì÷åćîąǰđ×Ęöüĉì÷åćîąǰĒúąÙøč÷ðøąÝĞćêĞćĒĀîŠÜ ǰ
63ǰÖćøĔĀšðøĉââćêøĊđÖĊ÷øêĉîĉ÷ö ǰ
64 ÖćøđìĊ÷ïēĂîñúÖćøđøĊ÷îøąéĆïðøĉââćđ×šćÿĎŠÖćøýċÖþćĔîøąïïǰ
68ǰîĆÖýċÖþćóĉđýþ
70 ÖćøĔßšĀšĂÜÿöčé
73 øąđïĊ÷ïðäĉïĆêĉĔîÖćøÿĂï
74 Öćø×Ă÷šć÷ÙèąĀøČĂÿć×ćüĉßć
75 đÖèæŤĔĀšìčîÖćøýċÖþć
76 ÖćøúÜìąđïĊ÷îøć÷üĉßć×šćöÿëćïĆî ǰ
77 ÖćøúćóĆÖÖćøýċÖþć×ĂÜîĆÖýċÖþć ǰ

ÖĉÝÖøøöîĆÖýċÖþćǰïøĉÖćøǰĒúąÿüĆÿéĉÖćøîĆÖýċÖþć
57ǰÖćøýċÖþćüĉßćìĀćø ǰ
57ǰÖĂÜìčîđÜĉîĔĀšÖĎš÷ČöđóČęĂÖćøýċÖþć

ĀúĆÖÿĎêøïĆèæĉêýċÖþć
82 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
92 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
101 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
110 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
121 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
130 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเนต) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
139 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
154 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
162 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศกรรมการกอสราง
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2563)

ĀúĆÖÿĎêøøąéĆïðøĉââćêøĊ
249ǰÙèąüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ ǰǰǰ
251ǰÿć×ćüĉßćüĉýüÖøøöĕôôŜć ǰǰǰ
264ǰÿć×ćüĉßćüĉýüÖøøöđÙøČęĂÜÖú ǰǰǰ
275ǰÿć×ćüĉýüÖøøöē÷íć ǰǰǰ
286 ÿć×ćüĉßćüĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćø
298 ÿć×ćüĉßćüĉýüÖøøöÙüćöðúĂéõĆ÷ ǰǰǰ
309ǰÿć×ćüĉßćüĉýüÖøøöÿĉęÜĒüéúšĂö ǰǰǰ
320ǰÿć×ćüĉßćüĉýüÖøøöÙĂöóĉüđêĂøŤ

335ǰÙèąïøĉĀćøíčøÖĉÝ ǰǰǰ
354ǰÿć×ćüĉßćÖćøïĆâßĊǰǰǰ
356ǰÿć×ćüĉßćÖćøêúćé ǰǰǰ
358ǰÿć×ćüĉßćÖćøïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ť ǰǰǰ
360 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจดิจิทัล
362ǰÿć×ćüĉßćÖćøÝĆéÖćø ǰ
364 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา
388ǰÙèąýĉúðýćÿêøŤĒúąüĉì÷ćýćÿêøŤ ǰǰǰǰ
399ǰÿć×ćüĉßćõćþćĂĆÜÖùþíčøÖĉÝ ǰǰǰ
408 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจทิ ัลและนวัตกรรม
417ǰÿć×ćüĉßćøĆåðøąýćÿîýćÿêøŤ ǰǰǰ
424ǰÿć×ćüĉßćéĉÝĉìĆúöĊđéĊ÷ ǰ
428ǰÙèąîĉêĉýćÿêøŤ ǰǰǰ
429ǰÿć×ćüĉßćîĉêĉýćÿêøŤ

ǰÙĞćĂíĉïć÷øć÷üĉßćǰøąéĆïðøĉââćêøĊ

พ.ศ. 2563

เปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเนต)
เปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการกอสราง
เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา
เปดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
เปดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
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ม.เอเชียอาคเนย ควารางวัลชนะเลิศ 3 ปซอน
รายการ ICDL Thailand Digital Challenge
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ขอแสดงความยินดีกับ
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ควารางวัลชนะเลิศ ICDL Thailand Digital Challenge
ประเภท Business and Finance Professional Track
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รางวัลเยาวชนดีเดน
ประจำป 2563
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวปนัดดา ภุมมาลา
นายปวริศน อินทรหอม

เขารับโลรางวัลเยาวชนดีเดน
ประจำป 2563
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

SAFETY YOUTH
BRAND AMBASSADOR

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวบุรากร ปญญาประทีป
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ม.เอเชียอาคเนย

การแขงขัน “ Safety Youth Brand Ambassador ”
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติครั�งที่ 33
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รางวัลพระราชทาน
เหรียญรางวัลเรียนดี
ขอแสดงความยินดีกับ

นายพงษเทพ ใจผอง
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ไดรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำป พ.ศ. 2562
กองทุนเพ�่อการศึกษาและวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตร ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

เด็กบัญชีควารางวัลชนะเลิศ

3 ปซอน

ขอแสดงความยินดี กับ

น.ส. เพ็ญนภา ลิ�มสุวรรณ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันการเขียนเรียงความในหัวขอ

"การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี"
ควบคุมทีมดูแลโดย อาจารยอานุภาพ ทองบอ และ อาจารยณัฏฐิตาพร แกวรุจี

ขอแสดงความยินดี

SAU VOLLEYBALL TEAM
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั�งที่ 47
The Sun Game 2020

รถประหยัดพลังงาน

รางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม
รายการ HONDA ECONO MILEAGE CHALLENGE
รถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง พัฒนาและประดิษฐ โดยนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล สามารถควารางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม
จากการเขารวมแขงขันรายการ Honda Econo Mileage Challenge 2019
ณ สนามชางอินเตอรเนชั�นแนลเซอรกิต จ.บุรีรัมย
ควบคุมดูแลโดย รศ.ดร.วีระพันธ ดวงทองสุข อาจารยทแกลว เยี่ยมสวัสดิ์
และอาจารยดำรงคศักดิ์ กิจเดช

• เยาวชนที่มีีผลงานดเีดน กรงุเทพมหานคร (ประกายเพชร) ดานคณ
ุ ธรรมและจรยิธรรม ประเภทบคุคล เยาวชนทั่วไป
นกัศกึษาคณะนติศิาสตร สาขาวชิานติศิาสตร และดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และการวจิยั ประเภทบคุคล
เยาวชนทั่วไป นกัศกึษาคณะบรหิารธรุกิจ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ โดยสำนกัวฒ
ั นธรรม กฬีา และการทองเที่ยว
• รางวลัอนัดับที่ี 6,9,10,12,16 โครงการ World Peace Ethics Contest 2018 for Young People in College and
University นกัศกึษาคณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ ณ Ing Tawan Seminar Center
• รางวลัดเีดน อนัดบัที่ี 8 การแขงขนัทำบญ
ั ชดีวยโปรแกรมสำเรจ็รปู ระดบัอดุมศกึษา Thailand Accounting
U-Challenge 2017
• รางวลัชมเชย การประกวดสนุทรพจน PIM Language Competition ครั้งที่ 2
นกัศกึษาคณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ
• รางวลัชมเชย รายการแขงขนัตอบปญ
 หาทางวชิาการดานบญ
ั ชี ระดบัมหาวทิยาลยั ครั้งที่ 11
จดัโดยสมาคมสถาบนัการศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชปูถมัภฯ
• รางวลัเกยีรตบิตัรรางวลัความประพฤตดิี นกัศกึษาคณะบรหิารธรุกจิ สาขาวชิาการบญ
ั ชี
สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกิจ นกัศกึษาคณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ
และนกัศกึษาคณะนติศิาสตร สาขาวชิานติศิาสตร ณ พทุธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภฯ
• วฒ
ุ บิตัรสมาชกิสภาวศิวกร ระดบัภาควีศิวกร คะแนนทดสอบความรผูรูบัใบอนญ
ุ าตฯ ไดคะแนนสอบสงูสดุ 10
อนัดบัแรก นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
• รถประหยดัพลงังาน “Kazuki คาสกึ”ิ ออกแบบและประดษิฐ โดยนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร
สาขาวชิาวศิวกรรมเครอืงกล
รถประหยัดพลังงาน SAU ประดิษฐและพัฒนาโดย นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เขารวมแขงขัน
ในรายการฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง “HONDA ECO MILEAGE CHALLENGE” ณ สนามชางอินเตอรเนชั่นแนลเซอรกิต
จังหวัดบุรีรัมย โดยการควบคุมดูแลของ รศ.ดร.วีระพันธ ดวงทองสุข อ.ทแกลว เยี่ยมสวัสดิ์และ อ.ดำรงคศักดิ์ กิจเดช
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• เยาวชนที่มีีผลงานดเีดน กรงุเทพมหานคร (ประกายเพชร) ดานคณ
ุ ธรรมและจรยิธรรม ประเภทบคุคล เยาวชนทั่วไป
นกัศกึษาคณะนติศิาสตร สาขาวชิานติศิาสตร และดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และการวจิยั ประเภทบคุคล
เยาวชนทั่วไป นกัศกึษาคณะบรหิารธรุกิจ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ โดยสำนกัวฒ
ั นธรรม กฬีา และการทองเที่ยว
• รางวลัอนัดับที่ 6,9,10,12,16 โครงการ World Peace Ethics Contest 2018 for Young People in College and
University นกัศกึษาคณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ ณ Ing Tawan Seminar Center
• รางวลัดเีดน อนัดับที่ 8 การแขงขนัทำบญ
ั ชดีวยโปรแกรมสำเรจ็รปู ระดบัอดุมศกึษา Thailand Accounting
U-Challenge 2017
• รางวลัชมเชย การประกวดสนุทรพจน PIM Language Competition ครั้งที่ 2
นกัศกึษาคณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ
• รางวลัชมเชย รายการแขงขนัตอบปญ
 หาทางวชิาการดานบญ
ั ชี ระดบัมหาวทิยาลยั ครั้งที่ 11
จดัโดยสมาคมสถาบนัการศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชปูถมัภฯ
• รางวลัเกยีรตบิตัรรางวลัความประพฤตดิี นกัศกึษาคณะบรหิารธรุกจิ สาขาวชิาการบญ
ั ชี
สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ นกัศกึษาคณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ
และนกัศกึษาคณะนติศิาสตร สาขาวชิานติศิาสตร ณ พทุธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภฯ
• วฒ
ุ บิตัรสมาชกิสภาวศิวกร ระดบัภาควีศิวกร คะแนนทดสอบความรผูรูบัใบอนญ
ุ าตฯ ไดคะแนนสอบสงูสดุ 10
อนัดบัแรก นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
• รถประหยดัพลงังาน “Kazuki คาสกึ”ิ ออกแบบและประดษิฐ โดยนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร
สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล
ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษเทพ ใจผอง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดรับพระราชทานเหรียญ
รางวัลเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำป พ.ศ. 2562 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทางดานวิศวกรรมศาสตรในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ขอแสดงความยินดีกบั นางสาวปนัดดา ภุมมาลา และ นายปวริศน อินทรหอม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เขารับโลรางวัลเยาวชนดีเดน ประจำป 2563
เด็กบัญชีควารางวัลชนะเลิศ 3 ปซอนขอแสดงความยินดี กับ น.ส. เพ็ญนภา ลิ้มสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ไดรับรางวัล
ชนะเลิศการแขงขันการเขียนเรียงความในหัวขอ "การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี"
ควบคุมทีมดูแลโดย อาจารยอานุภาพ ทองบอ อาจารยณัฏฐิตาพร แกวรุจี
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ขอแสดงความยินดี SAU VOLLEYBALL TEAM รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่
47 The Sun Game 2020
รถประหยัดพลังงาน รางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม รายการ HONDA ECONO MILEAGE CHALLENGE รถประหยัดพลังงานเชื้อ
เพลิง พัฒนาและประดิษฐโดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถควารางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม จากการเขารวมแขงขัน
รายการ Honda Econo Mileage Challenge 2019 ณ สนามชางอินเตอรเนชั่นแนลเซอรกิต จ.บุรีรัมย ควบคุมดูแลโดย
รศ.ดร.วีระพันธ ดวงทองสุข อาจารยทแกลว เยี่ยมสวัสดิ์ และอาจารยดำรงคศักดิ์ กิจเดช
ม.เอเชียอาคเนย ควารางวัลชนะเลิศ 3 ปซอน รายการ ICDL Thailand Digital Challenge ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวณัฐธิดา นิยมอำนวยกุล นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ควารางวัลชนะเลิศ ICDL Thailand Digital Challenge 2019
ประเภท Business and Finance Professional Track เปนตัวแทนประเทศไทย ไปรวมการแขงขันระดับนานาชาติ ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
SAFETY YOUTH BRAND AMBASSADOR ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุรากร ปญญาประทีป รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ม.เอเชียอาคเนย การแขงขัน “ Safety Youth Brand Ambassador 2019 ” งานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแหงชาติครั้งที่ 33 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
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หลัักสููตรที่่�เปิิดสอนบััณฑิิตศึึกษา
หลัักสููตรระดัับปริิญญาเอก
หลัักสููตร
1. ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (Ph.D.)
2. ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (Ph.D.)
(หลัักสููตรนานาชาติิ)
3. ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (Ph.D.)

สาขาวิิชา
สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ

ภาคปกติิ



ภาคค่ำำ��



หลัักสููตรระดัับปริิญญาโท
หลัักสููตร

1.บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (M.B.A.)
2.บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (M.B.A.)
(หลัักสููตรนานาชาติิ)
3.บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (M.B.A.)
(ระบบการศึึกษาทางไกลทางอิินเทอร์์เนต)
4. รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต(M.P.A.)
5. วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (M.Eng.)
6. วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (M.Eng.)

สาขาวิิชา

บริิหารธุุรกิิจ
บริิหารธุุรกิิจ

ภาคปกติิ


ภาคค่ำำ��



บริิหารธุุรกิิจ



รััฐประศาสนศาสตร์์
วิิศวกรรมไฟฟ้้า
บริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง
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หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน
หลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี (หลัักสููตร 4 ปีี)
คณะ

หลัักสููตร

สาขาวิิชา

1.คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ วิิศวกรรมศาสตบััณฑิิต 1. วิิศวกรรมไฟฟ้้า
2. วิิศวกรรมเครื่่�องกล
3. วิิศวกรรมโยธา
4. วิิศวกรรมอุุตสาหการ

2.คณะบริิหารธุุรกิิจ

5. วิิศวกรรมความปลอดภััย
6 วิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
7. วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
วิิศวกรรมศาสตบััณฑิิต 1. วิิศวกรรมไฟฟ้้า
(เทีียบโอน 4 ปีี)
2. วิิศวกรรมเครื่่�องกล
รัับผู้้�จบ ปวส.
3. วิิศวกรรมโยธา
4. วิิศวกรรมอุุตสาหการ
5.วิิศวกรรมความปลอดภััย
6.วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
บััญชีีบััณฑิิต
1. การบััญชีี
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต 2. การตลาด
3.การบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์
4. ระบบสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
ดิิจิิทััล

ภาค
ปกติิ


ภาค
รอบเวลาเรีียน
สมทบ วัันเสาร์์-วัันอาทิิตย์์


























รอบเวลาเรีียน
วัันอาทิิตย์์
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คณะ

หลัักสููตร

ภาค ภาค
รอบเวลาเรีียน
ปกติิ สมทบ วัันเสาร์์-วัันอาทิิตย์์

5. การจััดการ

6. การจััดการนวััตกรรมการค้้า

1. การบััญชีี
บััญชีีบััณฑิิต
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต 2. การตลาด

(เทีียบโอน 4 ปีี)

3. การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
รัับผู้้�จบปวส.
4. ระบบสารสนเทศเพื่่� อ ธุุ ร กิิ จ 
ดิิจิิทััล

5. การจััดการ

6. การจััดการนวััตกรรมการค้้า

บััญชีีบััณฑิิต(นานาชาติิ) 1. การบััญชีี
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
(นานาชาติิ)

3. คณะศิิลปศาสตร์์
และวิิทยาศาตร์์

4. นิิติิศาสตร์์

ศิิลปศาสตรบััณฑิิต
เทคโนโลยีีบััณฑิิต
และ(เทีียบโอน 4 ปีี)
รัับผู้้�จบปวส.
รััฐประศาสนศาสตร
บััณฑิิต
ศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิต
นิิติิศาสตรบััณฑิิต

สาขาวิิชา

รอบเวลาเรีียน
วัันอาทิิตย์์








2. การเงิิน



3. การตลาด



1. ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ
2.เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
นวััตกรรม






3. รััฐประศาสนศาสตร์์





4. ดิิจิิทััลมีีเดีีย
1. นิิติิศาสตร์์
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การจััดการศึึกษา มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
เปิิดดำำ�เนิินการสอนดัังนี้้�

ระดัับปริิญญาเอก

1.หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (ปร.ด.) สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
2.หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (ปร.ด.) สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
3.หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (ปร.ด)  
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ (หลัักสููตรนานาชาติิ)

ระดัับปริิญญาโท

1. หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (บธ.ม) สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
2. หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (บธ.ม) สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
(หลัักสููตรนานาชาติิ)
3. หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (บธ.ม) สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
(ระบบการศึึกษาทางไกลทางอิินเทอร์์เนต)
4. หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต (รป.ม.)
สาขาวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์
5. หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (วศ.ม.)
สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
6. หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (วศ.ม.)
สาขาวิิชาการบริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง

ระดัับปริิญญาตรีี

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ (หลัักสููตร 4 ปีี)
1. หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วศ.บ.)
1.1สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
1.2 สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
1.3 สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา
1.4 สาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
1.5 สาขาวิิชาวิิศวกรรมความปลอดภััย
1.6 สาขาวิิชาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
1.7 สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์

คณะบริิหารธุุรกิิจ (หลัักสููตร 4 ปีี)
1. หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (บช.บ.)
1.1 สาขาวิิชาการบััญชีี
2. หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (บธ.บ.)
2.1 สาขาวิิชาการตลาด
2.2 สาขาวิิชาการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
2.3 สาขาวิิชาระบบสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจดิิจิิทััล
2.4 สาขาวิิชาการจััดการ
2.5 สาขาวิิชาการจััดการนวััตกรรมการค้้า
คณะบริิหารธุุรกิิจ (หลัักสููตร 4 ปีี นานาชาติิ)
1. หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (บช.บ.)
1.1 สาขาวิิชาการบััญชีี
2. หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (บธ.บ.)
2.1 สาขาวิิชาการเงิิน
2.2 สาขาวิิชาการตลาด
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ (หลัักสููตร 4 ปีี)
1. หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ศศ.บ)
1.1 สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ
2. หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต (ทล.บ.)
2.1 สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม
3. หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต (รป.บ.)
3.1 สาขาวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์
4. หลัักสููตรศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิต (ศป.บ)
4.1 สาขาวิิชาดิิจิิทััลมีีเดีีย
คณะนิิติิศาสตรบััณฑิิต
1. หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต (น.บ.) หลัักสููตร 4 ปีี
1.1 สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์
(ใช้้เวลาเรีียน 3 ปีี สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีี
สาขาวิิชาอื่่�น ๆ)
2. หลัักสููตรอนุุปริิญญานิิติิศาสตร์์ (อ.นิิติิศาสตร์์)
หลัักสููตร 3 ปีี
2.1 สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์

38

หลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�สมััครเพื่่�อเข้้าศึึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. สอบได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้ สูงหรือระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า
3. สอบได้ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท
4. ความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและ
มารยาทอันดี
5. มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6. มี ผู ้ ป กครองและภู มิ ล� ำ เนาที่ อ ยู ่ เ ป็ น หลั ก แน่ น อน ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
7. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
8. ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาของศาล

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ
การคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กระท�ำได้
โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. โดยการสอบคัดเลือกตามก�ำหนด วัน เวลา สถานที่ และ
รายวิชาที่จัดสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จะประกาศให้ทราบ
2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย
3. โดยการผ่อนผันไม่ต้องสอบคัดเลือก ส�ำหรับผู้สมัครที่วุฒิ
ขั้นปริญญาตรี หรือเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าตามโครงการ
พิเศษ

ข้อแนะน�ำในการติดต่อมหาวิทยาลัย
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อส�ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล

เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั ความสะดวกในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย
ในสิ่งที่นักศึกษามีข้อสงสัยกับมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการและงาน
ทะเบียนดังต่อไปนี้

1. การติดต่อกับมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการ ให้ติดต่อกับ
อาจารย์ทปี่ รึกษา และคณะทีต่ นสังกัด โดยขอค�ำปรึกษาในสิง่ ทีเ่ กีย่ วกับ
1.1 หลักสูตรและวิชาเรียนของแต่ละสาขาวิชาทีต่ นศึกษาอยู่
1.2 การเรียน การสอน การสอบและตารางสอบตารางสอบ
ประจ�ำภาค
1.3 เนือ้ หาของกระบวนวิชาต่าง ๆ ของคณะและสาขาวิชา
นัน้ ๆ
1.4 การขออนุมัติให้เปิดสอนวิชาเรียนนอกโปรแกรมการ
เรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศเปิดสอนกระบวนวิชาเรียน
1.5 ปัญหาการศึกษาและอื่น ๆ
2. การติดต่อกับมหาวิทยาลัยทางด้านงานทะเบียน ให้ติดต่อ
กับส�ำนักทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
2.1 การสมัครเรียนการรับมอบตัวและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา
2.2 การลงทะเบียน
2.3 การเพิ่ม-ลดหรือถอนรายวิชา
2.4 การลาออก และการพ้นสภาพนักศึกษา เนือ่ งจากเหตุ
ต่าง ๆ
2.5 การท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
2.6 การเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  การเปลี่ยนที่อยู่และการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
2.7 การขอหนังสือรับรองต่าง ๆ เช่นหนังสือรับรองการ
เป็นนักศึกษา
2.8 การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Record)
2.9 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ และปริญญาบัตร
2.10 การขอทุนการศึกษาประจ�ำภาค
2.11 การขอย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายรอบเวลาเรียน
2.12 การขอศกึ ษาตอ  เพือ่ คงสภาพนกั ศึกษาซงึ่ ใหอ อกตาม
ระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ�ำหน่ายออก กรณีที่ 1  
และกรณีที่ 2
2.13 การขอลาพักการศึกษา
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2.14 การขอหลั ก ฐานการศึ ก ษาอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากนี  ้
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล จะเป็นผู้นัดแล้วแต่กรณี

การแสดงรหัสประจ�ำตัวนักศึกษา

นักศึกษาใหม่จะได้รับการก�ำหนดรหัสประจ�ำตัวเมื่อได้รายงาน
ตัวเข้าเป็นนักศึกษา รหัสประจ�ำตัวนักศึกษามีความส�ำคัญในการใช้
อ้างอิงและการติดต่อด�ำเนินการในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียน  การ
เข้าใช้ระบบทะเบียน on-line เพือ่ ตรวจสอบตารางเรียนตารางสอนและ
ตารางสอบ เป็นต้น
ปัจจุบันรหัสนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ประกอบด้วยตัวเลขและ/หรือตัวอักษร รวม 10 หลัก แบ่งเป็น 6 ชุดย่อย
ดังนี้
A
B C D E
F
ชุด A แสดงรหัสประจ�ำปีการศึกษา (2 ตัวท้ายของปีพทุ ธศักราช)
ชุด B แสดงรหัสคณะวิชา
ชุด C แสดงรหัสสาขาวิชา โดยความหมายของตัวเลขรหัส
สาขาวิชาจะขึ้นกับรหัสคณะวิชา
ชุด D แสดงถึงหลักสูตรที่เข้าศึกษา และ/หรือคุณวุฒิของผู้
เข้าศึกษา และ/หรือการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต และ/หรือรอบ
เวลาทีเ่ ลือกศึกษา โดยความหมายของตัวเลขหรือตัวอักษรของชุด D ขึน้
กับรหัสคณะวิชาและสาขาวิชา และระดับการศึกษา (ปริญญาตรี หรือ
ปริญญาโท)
ชุด E แสดงภาคการศึกษาเริ่มแรกที่เข้าศึกษา
ชุด F แสดงเลขล�ำดับที่ ที่นักศึกษาเข้าศึกษา จ�ำแนกตามปี
การศึกษา คณะ สาขาวิชา หลักสูตร และภาคการศึกษาทีเ่ ข้าศึกษา  ตาม
รหัสที่ปรากฏในรหัสชุด A,B,C, D และ E

ความหมายรหััสชุุด B แสดงรหััสคณะวิิชา (ระดัับปริิญญาตรีี)
1  หมายถึึง  คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตร
บััณฑิิต (วศ.บ.)
3  หมายถึึง  คณะบริิหารธุุรกิิจ
5  หมายถึึง  คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
6  หมายถึึง  คณะนิิติิศาสตร์์
ความหมายรหััสชุุด C คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ (ระดัับปริิญญาตรีี)
ชุุด  C  ระดัับปริิญญาตรีี  หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
2 หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
3 หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
4 หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา
5 หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
6 หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมความปลอดภััย
8 หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้อม
9 หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
ความหมายรหััสชุุด C คณะบริิหารธุุรกิิจ (ระดัับปริิญญาตรีี)
1  หมายถึึง  สาขาวิิชาการบััญชีี (หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต)
2 หมายถึึง สาขาวิิชาการตลาด (หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต)
3 หมายถึึง สาขาวิิชาการเงิิน  (หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต)
4 หมายถึึง สาขาวิิชาการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
(หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต)
5 หมายถึึง สาขาวิิชาระบบสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจดิิจิิทััล
(หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต)
6 หมายถึึง สาขาวิิชาการจััดการ (หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต)
   7   หมายถึึง  สาขาวิิชาการจััดการนวััตกรรมการค้้า
(หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต)
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ความหมายรหััสชุุด C คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
(ระดัับปริิญญาตรีี)
1 หมายถึึง สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ
(หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต)
2 หมายถึึง สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม
(หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต)
3 หมายถึึง สาขาวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์
(หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต)
4 หมายถึง สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
(หลักส ูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
ความหมายรหัสชุด C คณะนิติศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)
1  หมายถึง  สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)
ความหมายรหัสชุด D ส�ำหรับทุกคณะ ระดับปริญญาตรี
(ยกเวนคณะบริหารธุรกิจ)
4 หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาใน
ภาคปกติ
7 หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา มีเทียบโอนผลการเรียน
8 หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ  
เทียบเทา ไมมีการเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาใน  
ภาคสมทบ
9 หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาใน
ภาคค�่ำ/ภาคสมทบ
A หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ไม่มีการ
เทียบโอนผลการเรียน และศึกษาในภาคปกติ

B หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ไม่มีการ
เทียบโอนผลการเรียน และศึกษาในภาคสมทบ
C หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า ส�ำหรับประเภทช่างอุตสาหกรรม (เรียน
วิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น) และสาขาวิชาอื่น (เรียนใน
สาขาที่เปิดด�ำเนินการ) โดยการเทียบโอนผลการเรียน
และศึกษาในวันอาทิตย์
D หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าประเภทช่างอุตสาหกรรมโดยการเทียบ
โอนผลการเรียน และศึกษาในวันเสาร์-วันอาทิตย์
G หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
J หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ศึกษาในภาคสมทบ
M หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการเรียน ประเภท
ช่างอุตสาหกรรม และศึกษาในภาคสมทบ และนักศึกษา
ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี (ปริ ญ ญาที่ ส อง) สาขาวิ ช า
นิติศาสตร์ และศึกษาในภาคสมทบ
N หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการเรียน ประเภท
ช่างอุตสาหกรรม และศึกษาในภาคปกติ
O หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า มีเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาในภาค
สมทบ
P หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า มีเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาในภาค
สมทบ
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Q หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาประเภทช่างอุตสาหกรรม
มีการเทียบโอนผลการเรียนเพิม่ เติมจากรายวิชาทีไ่ ด้รบั
ยกเว้น  
T หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
คุณวุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือเทียบเท่า
หรืออนุปริญญาทางประเภทช่างอุตสาหกรรม  
ความหมายรหัสชุด D ส�ำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
(ระดับปริญญาตรี)
ชุด D หมายถึง นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต  สาขา
วิชาการบัญชี หรือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ โดยแยกตามคุณวุฒิก่อนเข้า
ศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนหน่วยกิต และ/หรือรอบเวลาที่ศึกษา
ดังนี้
4 หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาใน
ภาคปกติ
7 หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า มีการเทียบโอนผลการเรียน
9 หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน และศึกษาใน
ภาคค�่ำ
A หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางการบัญชี  ไม่มีการ
เทียบโอนผลการเรียนเพิม่ เติมจากรายวิชาทีไ่ ด้รบั ยกเว้น
และศึกษาในภาคปกติ
B หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางการบัญชี  ไม่มีการ
เทียบโอนผลการเรียนเพิม่ เติมจากรายวิชาทีไ่ ด้รบั ยกเว้น  
และศึกษาในภาคค�ำ่

C หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมจาก
รายวิชาที่ได้รับยกเว้น  และศึกษาในวันอาทิตย์
D หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางบริหารธุรกิจ ไม่มกี าร
เทียบโอนผลการเรียนเพิม่ เติมจากรายวิชาทีไ่ ด้รบั ยกเว้น  
และศึกษาในวันอาทิตย์
E หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางการบัญชี  มีการ
เทียบโอนผลการเรียนเพิม่ เติมจากรายวิชาทีไ่ ด้รบั ยกเว้น  
F หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
คุณวุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรือเทียบเท่า
หรืออนุปริญญาทางการบัญชี
G หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
I หมายถึง นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ
อนุปริญญาทางด้านสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์
J หมายถึง นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
ศึกษาภาคค�่ำ
L หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางบริหารธุรกิจ ไม่มกี าร
เทียบโอนผลการเรียนเพิม่ เติมจากรายวิชาทีไ่ ด้รบั ยกเว้น  
และศึกษาในวันอาทิตย์
M หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางบริหารธุรกิจ ไม่มกี าร
เทียบโอนผลการเรียนเพิม่ เติมจากรายวิชาทีไ่ ด้รบั ยกเว้น  
และศึกษาในภาคค�่ำ
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N หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางบริหารธุรกิจ ไม่มกี าร
เทียบโอนผลการเรียนเพิม่ เติมจากรายวิชาทีไ่ ด้รบั ยกเว้น  
และศึกษาในภาคปกติ
Q หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางบริหารธุรกิจมีการ
เทียบโอนผลการเรียนเพิม่ เติมจากรายวิชาทีไ่ ด้รบั ยกเว้น  
T หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
คุณวุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือเทียบเท่า
หรืออนุปริญญาทางบริหารธุรกิจ  
Y หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางด้านสารสนเทศ หรือ
คอมพิวเตอร์ มีการเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมจาก
รายวิชาที่ได้รับยกเว้น
Z หมายถึง นักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาทางด้านสารสนเทศ หรือ
คอมพิวเตอร์ ไม่มกี ารเทียบโอนผลการเรียนเพิม่ เติมจาก
รายวิชาที่ได้รับยกเว้น และศึกษาในภาคปกติ
ความหมายรหัสชุด E
1  หมายถึง  ภาคการศึกษาที่ 1
2  หมายถึง  ภาคการศึกษาที่ 2
ตััวอย่่าง รหััสนัักศึึกษา  63 3 1 4 1 0999
หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 2561 คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า และไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน ศึกษาในภาค
ปกติ  รับเข้าศึกษาเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ล�ำดับที่ 999

ความหมายรหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลัักสููตรระดัับปริิญญาเอก-ปริิญญาโท

รหัสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี 10 หลัก แบ่งเป็น 6 ชุดย่อย  
และความหมายรหัสชุด A, E และ F  มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้
ในหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี รหััสชุุดที่่�มีีความหมายเฉพาะแตกต่่างจาก
ระดัับปริิญญาตรีี  มีีดัังนี้้�
ระดัับปริิญญาเอก
รหััสชุุด B 7 หมายถึึง ระดัับปริิญญาเอก
รหััสชุุด C 1 หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
2 หมายถึึง สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
รหััสชุุด D 0 หมายถึึง นัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโท
ตามสาขาวิิชาที่่�ระบุุไว้้ในหลัักสููตรฯ ไม่่มีี
การเทีียบโอนผลการเรีียน ศึึกษาตามแบบ 2
(2.1) และ แผน ก แบบ ก 2  
รหััสชุุด D 1 หมายถึึง นัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโท
ตามสาขาวิิชาที่่�ระบุุไว้้ในหลัักสููตรฯ มีีการ
เทีี ย บโอนผลการเรีี ย น ศึึกษาตามแบบ 2
(2.1) และ แผน ก แบบ ก 2
รหััสชุุด D 3 หมายถึึง นัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโท
ตามสาขาวิิชาที่่�ระบุุไว้้ในหลัักสููตรฯ ไม่่มีี
การเทีียบโอนผลการเรีียน ศึึกษาตามแบบ 1
(1.1) และ แผน ก แบบ ก 1
ระดัับปริิญญาโท
รหัสชุด B 4 หมายถึง ระดับปริญญาโท
รหัสชุด C 1 หมายถึง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3 หมายถึึง สาขาวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์
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4 หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
5   หมายถึึง  สาขาวิิชาวิิศวกรรมบริิหารงานวิิศวกรรม
การก่่อสร้้าง
รหััสชุุด D 0 หมายถึึง นัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ตามสาขาวิิชาที่่�ระบุุไว้้ในหลัักสููตรฯ ไม่่มีี
การเทีี ย บโอนผลการเรีี ย น  ศึึ ก ษาตาม     
แผน ก
1 หมายถึึง นัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ตามสาขาวิิชาที่่�ระบุุไว้้ในหลัักสููตรฯ มีีการ
เทีียบโอนผลการเรีียน  ศึึกษาตามแผน ก
4 หมายถึึง นัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ตามสาขาวิิชาที่่�ระบุุไว้้ในหลัักสููตรฯ ไม่่มีี
การเทีี ย บโอนผลการเรีี ย น  ศึึ ก ษาตาม    
แผน ก ภาคปกติิ
5 หมายถึึง นัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ตามสาขาวิิชาที่่�ระบุุไว้้ในหลัักสููตรฯ ไม่่มีี
การเทีี ย บโอนผลการเรีี ย น ศึึ ก ษาตาม     
แผน ข ภาคปกติิ   
8 หมายถึึง นัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ตามสาขาวิิชาที่่�ระบุุไว้้ในหลัักสููตรฯ ไม่่มีี
การเทีี ย บโอนผลการเรีี ย น ศึึ ก ษาตาม     
แผน ข ภาคค่ำำ��
9 หมายถึึง นัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ตามสาขาวิิชาที่่�ระบุุไว้้ในหลัักสููตรฯ  มีีการ
เทีียบโอนผลการเรีียน ศึึกษาตามแผน ข

แผนผััง แสดงขั้้�นตอนการลงทะเบีียน
ข้้อชี้้�แจงเกี่่�ยวกัับการลงทะเบีียน

1. การลงทะเบีียน
1.1 การลงทะเบีียนตามปกติิ หมายถึึง  การลงทะเบีียนตาม
กำำ�หนดเวลาที่่�ทางมหาวิิทยาลััยประกาศ ให้้ลงทะเบีียนก่่อนเปิิดภาคเรีียน
ตามปฏิิทิินการศึึกษา
1.2 การลงทะเบีียนล่่าช้้า หมายถึึง การลงทะเบีียนไม่่ทัันตาม
กำำ�หนดเวลาปกติิ มหาวิิทยาลััย ประกาศให้้ลงทะเบีียน (จะต้้องชำำ�ระค่่า
ปรับตามระเบียบ)
การลงทะเบียนทั้ง 2 ประเภท จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนล่าช้านั้น นักศึกษาต้องเสียค่า
ปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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2. ข้้อปฏิิบััติิในการลงทะเบีียน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา จะต้องปฏิบัติดังนี้
2.1 นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งลงทะเบี ย นด้ ว ยตนเอง และช� ำ ระค่ า
หน่วยกิต ค่าบ�ำรุง และค่าอื่น ๆ พร้อมกับการลงทะเบียน
2.2 ห้ามลงทะเบียนเรียนซ�้ำรายวิชาที่สอบได้เกรดสูงกว่า D+
(ระดับปริญญาตรี)
2.3 ห้ามลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาและสอบให้ได้ก่อน
เพราะเป็นวิชาต่อเนื่องซึ่งหลักสูตรบังคับไว้หรือตามข้อก�ำหนดว่าด้วย
การลงทะเบียน
2.4 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาเรียน โดยมีจำ� นวนหน่วยกิต
อยู่ในช่วงที่ก�ำหนดไว้ของแต่ละคณะ สาขาวิชาและหลักสูตรยกเว้น
นักศึกษาที่ Regrade เพื่อจบการศึกษา
*** (การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและช�ำระเงินครบถ้วน)
3. การเพิ่มรายวิชา
หากมีความจ�ำเป็นนักศึกษาอาจขอเพิม่ รายวิชาเรียนส�ำหรับภาค
ปกติได้ภายใน 2 สัปดาห์ ส�ำหรับภาคฤดูร้อนเพิ่มได้ภายใน 1 สัปดาห์
นับแต่วันเปิดเรียน แต่การเพิ่มรายวิชานี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ระบุ
ไว้ของแต่ละคณะ และจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
4. การลดรายวิชา
หากมีความจ�ำเป็นต้องถอนหรือลดรายวิชา  นักศึกษาอาจขอ
ถอนหรือลดรายวิชา ในภาคการศึกษาปกติได้ภายใน 6 สัปดาห์ ส�ำหรับ
ภาคฤดูรอ้ นอาจถอนหรือลดวิชาได้ภายใน 3 สัปดาห์ นับแต่วนั เปิดเรียน
หากเกินก�ำหนดนี้ต้องแจ้งเหตุจ�ำเป็นที่ต้องถอนหรือลด เช่น ป่วยไม่
สามารถเรียนได้ และจะต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อคณบดีเพือ่ ขอ
อนุมัติ ถ้าคณบดีไม่อนุมัติ นักศึกษาจะต้องศึกษาต่อไป

5. การเปลี่่�ยนวิิชาเรีียน
ให้นักศึกษาถอนวิชาเรียนที่จะเปลี่ยนออกก่อน แล้วจึงขอเพิ่ม
วิชาเรียนใหม่ภายหลัง แต่ต้องอยู่ในก�ำหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน
โดยด�ำเนินการตามขั้นตอนท�ำนองเดียวกันกับการเพิ่ม - ลด รายวิชา
ทุกประการ
6. นักศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
นักศึกษาทีค่ าดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาหนึง่ ๆ ให้
ด�ำเนินการไว้ล่วงหน้าต่อไปนี้
6.1 ยื่นค�ำร้องเพื่อขอจบการศึกษา ตามวันเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน
ปฏิทินการศึกษา
6.2 ยื่นค�ำร้องขอหลักฐานการศึกษา (TRANSCRIPT) และใบ  
รับรองคุณวุฒพิ ร้อมด้วยรูปถ่ายขนาด 1.5 นิว้ จ�ำนวน 6 รูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมแว่นด�ำ นักศึกษาระดับปริญญาตรี, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ถ่ายรูปโดยสวมชุดครุยตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
6.3 นักศึกษาทีไ่ ม่ยนื่ เรือ่ งขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาทีจ่ บ
ตามก�ำหนดระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในปฏิทินการศึกษาถือว่าไม่จบการ
ศึกษาในการศึกษานั้น
6.4 นักศึกษาทีย่ นื่ ค�ำร้องขอจบการศึกษาไว้แล้ว แต่ไม่จบในภาค
การศึกษานั้น ให้ยื่นค�ำร้องขอจบใหม่ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะจบ
(ตามก�ำหนดระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา) มิฉะนั้นถือว่าไม่ประสงค์ที่
ขอจบการศึกษาในภาคนั้น

ระบบการศึกษาและการวัดผล ระดับปริญญาตรี

        มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จดั ให้มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี       
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ระบบการศึกษา
1.1  การศึกษาเป็นแบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออก
เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและอาจมีภาคฤดูรอ้ นก็ได้ หนึง่ ภาคการศึกษา
ปกติมรี ะยะเวลาการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ส�ำหรับภาคการศึกษา
ฤดูร้อนใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และมีชั่วโมงแต่ละ
รายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
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แผนผัง
การจำ�แนกสภาพนักศึกษาและเงื่อนไขการลงทะเบียน

พ้นสภาพนักศึกษา

ไม่ถึง 2.00
ไม่ถึง 1.50
ไม่ถึง 1.75 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
ไม่ถึง 2.00 ติดต่อกัน 4 ภาคการศึกษา
หรือ ไม่ถึง 2.00 เมื่อจํานวนปีที่ศึกษาเป็น 2 เท่าของหลักสูตร
ตั้งแต่ 2.00
ขึ้นไป

ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร

สําเร็จการศึกษา

รอพินิจ

เกรดเฉลี่ยสะสม นับตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เทอม 2 เป็นต้นไป

ชั้นปีที่ 1 เทอม 1 ยังไม่จัดสภาพนักศึกษา
แต่การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
ควรพิจารณาถึง เกรดเฉลี่ยสะสมในอนาคตด้วย

ลงทะเบียนครบ
ตามหลักสูตร

เงื่อนไขการลงทะเบียน
สภาพนักศึกษา
ปกติ
รอพินิจ

นักศึกษาภาคปกติ
ภาคปกติ
ไม่ต่ํากว่า 9 หน่วยกิต
ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ไม่ต่ํากว่า 9 หน่วยกิต
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

นักศึกษาภาคค่ํา
ภาคปกติ
ไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิต
ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
ไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิต
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ : เกรดเฉลี่ยสะสม หมายถึงเกรดเฉลี่ยทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนจนถึงปัจจุบัน
เกรดเฉลี่ย หมายถึงเกรดเฉลี่ยประจําภาค เฉพาะภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน
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1.2 การคิดหน่วยกิตรายวิชา
1.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปราย
ปัญหา 1 คาบ ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึง่ ภาคการศึกษาปกติ ไม่นอ้ ยกว่า 15
คาบ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมง
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลา 3 ถึง  6
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึง่ ภาคการศึกษาปกติ ตัง้ แต่ 45 ถึง 90  ชัว่ โมง
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.2.4 ระยะเวลา 1 คาบ เท่ากับ 60 นาที
2. การลงทะเบียน
2.1 การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา และถ้ารายวิชาใดมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
(Pre-requisite) ซึ่งก�ำหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาจะต้องศึกษาปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดนั้นก่อน หรือได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิ
ลงทะเบียนวิชานั้น ๆ
2.2 นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะไม่มีสิทธิศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจ�ำเป็นสุดวิสัยและ
ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนไว้เป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี
2.3 จ�ำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้
2.3.1 นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา
2.3.1.1 นักศึกษาปกติ  จะต้องลงทะเบียนในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
2.3.1.2 นั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู ่ ใ นสภาพรอพิ นิ จ จะต้ อ งลง
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และ
ไม่เกิน 15  หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6
หน่วยกิต
2.3.2  นักศึกษาที่เรียนไม่เต็มเวลา
2.3.2.1 นักศึกษาปกติ จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 18 หน่วยกิต
และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6  หน่วยกิต
2.3.2.2 นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจ จะต้องลง
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6
หน่วยกิต
2.3.3 การลงทะเบียนเรียนทีแ่ ตกต่างไปจากข้อ 2.3.1  และ
2.3.2 จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ก�ำหนดวันลงทะเบียนและวิธกี ารลงทะเบียน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
3. การเพิ่มและเพิกถอนรายวิชา
3.1 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระท�ำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติหรือในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน นับ
ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
3.2 การขอเพิกถอนรายวิชาจะกระท�ำได้ภายใน 6 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน นับ
ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การขอเพิกถอนรายวิชาภายในก�ำหนดนี้จะ
ไม่บันทึกในรายงานผลการศึกษา
3.3 การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน
ข้อ 3.2 จะต้องท�ำค�ำร้องขออนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษจากอธิการบดี และต้อง
รับอนุมัติให้เพิกถอนได้ วิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W ถ้าไม่
ได้รับอนุมัตินักศึกษาจะต้องศึกษาวิชานั้นต่อไป
3.4 การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชาทุกกรณี จ�ำนวน
หน่วยกิตที่เหลือจะต้องไม่ขัดกับจ�ำนวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาตาม     
ข้อ 2.3
4. เวลาเรียน
นักศึกษาจะมีสทิ ธิเข้าสอบรายวิชาใด จะต้องมีเวลาศึกษาไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
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5. การวััดผลการศึึกษา
มหาวิิทยาลััยได้้จััดให้้มีีการวััดผลระดัับปริิญญาตรีี ดัังนี้้�
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
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Failed)
0
การให้ F ในรายวิชาใดจะกระท�ำได้ในกรณี ต่อไปนี้
5.1.1  นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
5.1.2  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติ
5.1.3  นักศึกษาไม่มสี ทิ ธิเข้าสอบ เนือ่ งจากได้รบั การตัดสิน
ว่ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
5.1.4  นักศึกษาถูกตัดสินว่าท�ำผิดระเบียบการสอบ
   
5.2 นอกจากระดับทั้ง 8  ดังกล่าวในข้อ 5.1 แล้ว ผลการศึกษา
ของรายวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ ซึ่งไม่มีค่าระดับ
คะแนน 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
ผู้ร่วมฟังค�ำบรรยาย  (Visitor)
5.2.1 การให้ W จะกระท�ำได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนไว้โดยพิจารณาจากกรณีดังต่อไปนี้
ก. นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น หรือลาพักการศึกษา

หลังก�ำหนดการเพิกถอน
ข. นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
ค. นักศึกษาป่วยในวันทีต่ อ้ งสอบรายวิชานัน้ และได้รบั อนุมตั ิ
ให้เพิกถอนจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ง. นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์  I  แล้วขอลาพักภาคการศึกษา
ถัดไป
          5.2.2 การให้ S จะกระท�ำได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต
หรือรายวิชาที่คณะเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นระดับ
คะแนน ทัง้ นีผ้ ลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชานัน้ จะต้องอยูใ่ นเกณฑ์
ผ่าน
5.2.3 การให้ U จะกระท�ำได้เฉพาะรายวิชาเรียนที่ก�ำหนด
ไว้ในข้อ 5.2.2 แต่ผลการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชานัน้ ไม่อยูใ่ นเกณฑ์
ผ่าน
5.2.4 การให้ I ในรายวิชาใด  จะกระท�ำได้ในกรณีทอี่ าจารย์
ผู ้ ส อนและหั ว หน้ า สาขาวิ ช าเห็ น สมควรให้ ร อผลการศึ ก ษา เพราะ
นักศึกษาจะท�ำงานที่เป็นส่วนประกอบ การศึกษาของรายวิชานั้นยังไม่
ส�ำเร็จสมบูรณ์  และนักศึกษาจะต้องท�ำการสอบและ / หรือท�ำงานที่
ก�ำหนดให้ท�ำเพิ่มขึ้นให้เสร็จ เพื่อให้อาจารย์รายงานผลการสอบภายใน
2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะ
เปลี่ยนเป็นระดับ F ไปโดยอัตโนมัติ
5.2.5 การให้ P จะกระท� ำ ได้ เ ฉพาะรายวิ ช าที่ ห ลั ก สู ต ร
ก�ำหนดให้มีการสอบ หรือท�ำงานต่อเนื่องกันมากกว่า 1 ภาคการศึกษา
และยังไม่มีการสอบในรายวิชานั้น
5.2.6 การให้  X จะกระท�ำได้เฉพาะรายวิชาทีไ่ ม่ได้รายงาน
ผลการสอบปลายภาค
5.2.7 การให้ V จะกระท�ำให้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลง
ทะเบียนเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
5.3 การประเมินผลการศึกษา
5.3.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท�ำเมื่อสิ้นภาคการ
ศึกษาปกติแต่ละภาค
5.3.2 การนั บ หน่ ว ยกิ ต สะสมของนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ค รบ
หลัักสููตรให้้นัับเฉพาะหน่่วยกิิตของรายวิิชาในหลัักสููตรที่่�สอบได้้ระดัับ    
A , B+ , C+ , C , D+ , D และ S เท่่านั้้�น ในกรณีีที่่�นัักศึึกษาลงทะเบีียน
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เรีียนวิิชาใดมากกว่่าหนึ่่�งครั้้�ง ให้้นัับจำำ�นวนหน่่วยกิิตของรายวิิชานั้้�นเข้้า
สะสมเพีียงครั้้�งเดีียว
5.3.3  การรวมจำำ�นวนหน่่วยกิิต เพื่่�อให้้ในการคำำ�นวณระดัับ
คะแนนเฉลี่่�ย จะนัับจากหน่่วยกิิต ซึ่่�งรายวิิชาที่่�สอบได้้ระดัับ A, B+, B,
C+, C , D+, D และ F จากการสอบครั้้�งที่่�ได้้คะแนนที่่�ดีีที่่�สุดุ ในการคำำ�นวณ
ค่่าระดัับคะแนนเฉลี่่�ย
5.3.4  ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยมีี 2 ประเภท ซึ่่�งคำำ�นวณได้้ดัังนี้้�
คืือ
5.3.4.1 ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยรายภาค ให้้คำำ�นวณผลการ
ศึึกษาของนัักศึึกษาในภาคการศึึกษานั้้�น โดยเอาผลรวมของผลคููณของ
หน่่ ว ยกิิ ต กัั บ ค่่ า ระดัั บ คะแนนของแต่่ ล ะวิิ ช าตั้้�งหารด้้ ว ยผลรวมของ
หน่่วยกิิตของรายวิิชาเหล่่านั้้�น
5.3.4.2 ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสม ให้้คำำ�นวณผลการ
ศึึกษาของนัักศึึกษาตั้้�งแต่่เริ่่�มเข้้าศึึกษาจนถึึงการสอบไล่่ครั้้�งสุุดท้้าย โดย
เอาผลรวมของผลคููณของหน่่วยกิิตกัับค่่าระดัับคะแนนของแต่่ละรายวิิชา
ตั้้�ง แล้้วหารด้้วยผลรวมของหน่่วยกิิตของวิิชาดัังกล่่าว ดัังที่่�ระบุุตามข้้อ
5.3.3 ยกเว้้นรายวิิชาที่่�ได้้ระดัับคะแนน F
5.4 สถานภาพของนัักศึึกษา
5.4.1 การจำำ�แนกสถานภาพ จะกระทำำ�เมื่่�อสิ้้�นภาคการศึึกษา
ปกติิแต่่ละภาค ทั้้�งนี้้�ยกเว้้นนัักศึึกษาที่่�เข้้าศึึกษาเป็็นปีีแรก การจำำ�แนก
สถานภาพของนัักศึึกษาจะกระทำำ�เมื่่�อสิ้้�นภาคการศึึกษาที่่�สองนัับตั้้�งแต่่
เริ่่�มเข้้าศึึกษา
5.4.2 สถานภาพนัักศึึกษามีี 2 ประเภท คืือ นัักศึึกษาปกติิ
และนัักศึึกษารอพิินิิจ
ก. นัักศึึกษาปกติิ ได้้แก่่ นักั ศึึกษาที่่�ได้้รับั คะแนนเฉลี่่�ยสะสม
 ตั้้�งแต่่ 2.00 ขึ้้�นไป
ข. นัักศึึกษารอพิินิิจ  ได้้แก่่ นัักศึึกษาที่่�ได้้รัับคะแนนเฉลี่่�ย
สะสมตั้้�งแต่่ 1.50 ขึ้้�นไป แต่่ไม่่ถึึง 2.00
  
5.5 การสอบตกและการเรีียนซ้ำำ��
5.5.1 นัักศึึกษาที่่�สอบได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสม ของกลุ่่�ม
วิิชาเฉพาะสาขาหรืือ วิิชาเอกบัังคัับ และวิิชาเอกเลืือกตลอดหลัักสููตร
ต่ำำ��กว่่า 2.00 จะต้้องลงทะเบีียนซ้ำำ��จนกว่่าจะสอบได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่�ย

สะสมไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00
5.5.2 นัักศึึกษาที่่�สอบตกในรายวิิชาเลืือก  จะลงทะเบีียน
เรีียนวิิชานั้้�นซ้ำำ��อีีกหรืือลงทะเบีียนเรีียนรายวิิชานั้้�นซ้ำำ��อีีกหรืือลงทะเบีียน
เรีียนรายวิิชาอื่่�นแทนก็็ได้้
5.5.3  นัักศึึกษาจะลงทะเบีียนเรีียนซ้ำำ��รายวิิชาที่่�เคยศึึกษา
มา เฉพาะในรายวิิชาที่่�สอบได้้ระดัับคะแนนต่ำำ��กว่่า C เท่่านั้้�น และไม่่นำำ�
หน่่วยกิิตมาคำำ�นวณระดัับคะแนนเฉลี่่�ยรายภาคและค่่าระดัับคะแนน
เฉลี่่�ยสะสม
5.6 การสำำ�เร็็จการศึึกษา
นัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาตามหลัักสููตร จะต้้องสอบได้้รายวิิชา
ครบถ้้วนตามหลัักสููตร และทำำ�ตามข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ ที่่�ระบุุไว้้ในหลัักสููตร
ภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด และได้้ ร ะดัั บ คะแนนเฉลี่่�ยสะสมตลอด
หลัักสููตรไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00 โดยระดัับคะแนนของกลุ่่�มวิิชาเฉพาะสาขาหรืือ
เอกบัังคัับและเอกเลืือกจะต้้องไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00
6. การจำำ�หน่่ายชื่่�อออก
6.1 นัักศึึกษาจะถููกจำำ�หน่่ายชื่่�อออกจากการเป็็นนัักศึึกษาโดยใช้้
ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสมเป็็นเกณฑ์์ตามหลัักสููตรต่่าง  ๆ ดัังต่่อไปนี้้� 
6.1.1  ได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสมต่ำำ��กว่่า 1.50 ยกเว้้นเมื่่�อ
สิ้้�นภาคการศึึกษาแรกของปีีที่่� 1
6.1.2 ได้้รับั คะแนนเฉลี่่�ยสะสมต่ำำ��กว่่า 1.75 ในสองภาคการ
ศึึกษาติิดต่่อกััน
6.1.3 ได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสมต่ำำ��ว่่า 2.00 ในสี่่�ภาคการ
ศึึกษาติิดต่่อกััน
6.2  นัักศึึกษาที่่�มีีระยะเวลาศึึกษาครบ  2  เท่่า ของระยะเวลา
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในหลัักสููตรแล้้ว แต่่สอบได้้หน่่วยกิิตไม่่ครบตามหลัักสููตร
หรืือได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสมต่ำำ��กว่่า 2.00 จะถููกจำำ�หน่่ายชื่่�อออก
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เครื่่�องแบบนัักศึึกษา

มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์กำำ�หนดเครื่่�องแบบ ดัังนี้้�
นัักเรีียนชาย

1. เสื้้�อ ผ้้าขาวเกลี้้�ยงไม่่บางเกิินสมควร แบบเชิ้้�ตคอตั้้�ง ผ่่าอก
ตลอด กระดุุมกลมสีีขาว มีีขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลางไม่่เกิิน  1 ชม. แขนสั้้�น
เพีียงข้้อศอก มีีกระเป๋๋าสีีเดีียวกัับเสื้้�อ กว้้าง 8 - 12 หรืือขนาดพอเหมาะกัับ
เสื้้�อราวแขนเบื้้�องซ้้าย 1 กระเป๋า
2. กางเกง สีีกรมท่่าแบบสากล ขายาวเพีียงข้้อเท้้า ปิิดขอบ
รองเท้้าปลายขากว้้าง 8 - 9 นิ้้�ว ผ่่าตรงส่่วนหน้้าใช้้กระดุุมหรืือซิิบรููดซ่่อน
ไว้ใต้สาบ มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างๆ ละ 1 กระเป๋า เวลาสวมใส่สวม
ทับชายเสื้อไว้ด้านใน
3. เนคไท ใช้ เ นคไทสี ก รมท่ า หรื อ สี น�้ ำ เงิ น ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด (เฉพาะชั้นปีที่ 1 ทุกคณะสาขาวิชา)
4. เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดำ� ไม่มลี วดลายมีปลอกหนัง สีเดียวกัน
ลอดปลายเข็มขัดและหัวเข็มขัดใช้ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
5. รองเท้า ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ� ชนิดหุม้ ส้นผูกเชือกไม่มี
ลวดลาย ใช้ถุงเท้าสั้นสีดำ� หรือสีนำ�้ เงิน
6. ให้มีชุดสากลสีกรมท่า   ส�ำหรับสวมในงานพิธีต่างๆ
7. ทรงผม นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งไว้ ผ มสั้ น ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพ
นักศึกษา

นัักศึึกษาหญิิง

1. เสื้้�อ แบบคอเชิ้้�ต ผ้้าขาวเกลี้้�ยงแบบผ่่าอกตลอดสาบใน ติิด
กระดุุมขนาดเล็็ก ทำำ�ด้้วยโลหะสีีเงิินเป็็น รููปตรามหาวิิทยาลััย  แขนสั้้�น
เพีียงข้้อศอกปล่่อยปลายแขนธรรมดา ไม่่มีีตะเข็็บ รััดรููปไม่่ต่อ่ หลััง  ส่่วน
ยาวของตััวเสื้้�อให้้เลยเอวเพื่่�อให้้กระโปรงทัับได้้โดยมิิดชิิด
2. กระโปรง สีีกรมท่่าหรืือสีีดำำ�ไม่่มีีลวดลายเสมอเข่่า
3. เข็มขัด หนังสีด�ำหรือสีน�้ำตาล และหัวเข็มขัดใช้ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
4. รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีด�ำ ชนิดหุ้มส้นไม่มีลวดลาย
5. เครื่องหมาย ประดับเข็มเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
6. ทรงผม การแต่งหน้าและการใช้เครือ่ งประดับอืน่ ต้องเหมาะสม
กับสภาพนักศึกษา
นักศึกษาภาคค�่ำและนักศึกษาพิเศษ
อนุโลมการแต่งกายแบบฟอร์มชุดท�ำงานได้  เช่น  เครื่องแบบ
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ราชการ  ชุดทหาร ต�ำรวจ แบบฟอร์มของบริษัท  เป็นต้น

ELECTRICAL ENGINEERING
(วิศวกรรมไฟฟา)
MECHANICAL ENGINEERING
(วิศวกรรมเครื่องกล)
CIVIL ENGINEERING

(วิศวกรรมโยธา)

INDUSTRIAL ENGINEERING

(วิศวกรรมอุตสาหการ)

SAFETY ENGINEERING
(วิศวกรรมความปลอดภัย)
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
COMPUTER ENGINEERING
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

51

50

กิจกรรมนักศึกษา
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กิจกรรมนักศึกษา บริการ และสวัสดิการนักศึกษา
ส�ำนักกิจการนักศึกษา

ส�ำนักกิจการนักศึกษา เป็นงานส่วนของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ความเกีย่ วข้องโดยตรงทัง้ ด้านปัจจัยทีจ่ ำ� เป็น และกระบวนการการผลิต
บัณฑิต เพราะงานส�ำนักกิจการนักศึกษา เป็นงานทีช่ ว่ ยพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั ศึกษาเกิด
การเรียนรู้ ทั้งภายในสถาบันและนอกสถาบันการศึกษา โดยการจัด
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น
- กิจกรรมด้านวิชาการ
- กิจกรรมด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์
- กิจกรรมด้านกีฬา
- กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

สโมสรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการ
ศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ พลานามัย ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนา
บุคลิกภาพให้นักศึกษา ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความเจริญงดงามทั้งด้านสติ
ปัญญา ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนรู้จักการท�ำงานร่วมกัน เป็นผู้มี
ระเบียบและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รทั้ ง ในด้ า นวิ ธี ก าร
ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
4. เพื่อปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เอกลักษณ์ดีงานของชาติ
5. เพื่อส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
6. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบ�ำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

7. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสถาบันในการท�ำกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
8. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสโมสร
สโมสรนักศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการสโมสรและคณะ
กรรมการกลาง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้จากการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
และด้วยความเห็นชอบจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย และมีต�ำแหน่งดังนี้
นายกสโมสร, อุปนายกสโมสร จ�ำนวน 2 คน , เหรัญญิก, เลขานุการ,
ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม, ประธานฝ่ายกีฬา, ประธานฝ่ายวิชาการ
และอาชีพ, ประธานฝ่ายบ�ำเพ็ญประโยชน์, ประธานนักศึกษาสัมพันธ์
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เริ่มปฎิบัติหน้าที่การด�ำเนินงานของ
สโมสรตั้งแต่วันรับมอบงานและสิ้นสุดหน้าที่ในวันมอบหมายงานให้กับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ซึ่งเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 2
สัปดาห์ รวมเวลาการท�ำงาน 1 ปีการศึกษา

บริการและสวัสดิการ

1. บริการสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัย
ภายนอกร่างกายและท�ำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงแก่ผู้เอาประกัน
โดยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวังจะท�ำให้เกิดเหตุการณ์ ดังกล่าว เช่น หกล้ม
ตกสะพาน ตกรถ ถูกรถชน รถคว�่ำ เรือคว�่ำ จมน�้ำ ตะปูต�ำ สุนัขกัด ของ
มีคมบาด บาดเจ็บขณะเล่นกีฬา หรือประกอบกิจการอื่น ๆ ที่ไม่ผิด
กฎหมาย หรือผิดไปจากพฤติกรรมของบุคคลทั่วไป ได้รับอันตรายจาก
สารเคมี จากความร้อนวัสดุหล่นใส่ศรีษะ ของแข็งกระเด็นใส่ รถจักรยาน
และรถยานยนต์คว�่ำ ชนถูกขณะขับขี่ หรือโดยสาร การได้รับบาดเจ็บ
จากการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ขณะเวลาเรียนหรือฝึกงาน ถูกลอบท�ำร้าย
หมายเหตุ รายละเอียดอื่น ๆ ติดต่อแผนกสวัสดิการฯ ส�ำนักกิจการ
นักศึกษา 
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2. บริการสุขภาพอนามัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จดั สถานพยาบาลแก่นกั ศึกษาเมือ่
เจ็บเล็กน้อย โดยจัดให้มีห้องพยาบาลแยกออกเป็นสัดส่วนส�ำหรับ
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง โดยมีพยาบาลให้คำ� ปรึกษาดูแลประจ�ำ
ตลอดเวลา เปิดบริการวันอังคาร-วันเสาร ตั้งแต่เวลา 08.30 -19.00 น.
และวันอาทิตย ตั้งแต่เวลา 08.30 -18.00 น. นักศึกษาสามารถขอรับ
บริการได้ที่ห้องพยาบาล อาคารส�ำนักอธิการบดีชั้น 1
3. งานวิชาทหาร ได้จัดให้บริการ ดังนี้
- การศึกษาวิชาทหาร
- การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
- การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ส�ำนักกิจการนักศึกษา
4. งานด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2551 ศุนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ได้รับการจัดตั้งจากส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
กระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ดังนัน้ ศูนย์วฒ
ั นธรรมฯ จึงเป็นศูนย์กลางใน
การส่งเสริมเผยแพร่และให้บริการแก่นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ไม่เสีย           
ค่าใช้จ่าย ได้แก่
1. ให้บริการยืมหนังสือและเอกสารทางวัฒนธรรม
2. ให้บริการยืมอุปกรณ์และชุดนาฏศิลป์
3. สอนและฝึกซ้อมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย
นอกจากนี้ ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียคเนย์ได้ท�ำความ
ร่วมมือกับสถาบันพลังจิตตานุภาพวัดธรรมมงคล โดย พระเทพเจติยา
จารย์ หรือหลวงพ่อวิรยิ งั ค์ สิรนิ ธโร ในการก่อตัง้ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
ขีน้ ภายในมหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2554 โดยนับเป็นสถาบัน
พลังจิตตานุภาพแห่งที่ 33 เรียกว่า “สถาบันพลังจิตตานุภาพที่ 33
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์” เปิดการเรียนเป็นภาค วันเสาร์-ว นั อาทิตย์

ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นหลักสูตร 200 ชั่วโมง (6 เดือน)
ไม่เสียค่าเล่าเรียน ถือว่าเป็นการบริการชุมชนและสังคม
5. บริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Facility) โดยศู น ย์
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีบริการด้านไอทีรูปแบบ
ต่างๆ ส�ำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
สนับสนุนสารสนเทศ เพือ่ งานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ งาน
วิจัย งานบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และงานบริหารจัดการ โดย
จ�ำแนกการให้บริการ ดังนี้
5.1 การให้บริการห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์แก่คณะวิชาต่าง ๆ
เพือ่ งานการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการแก่สงั คมทีจ่ ำ� เป็นต้อง
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1.1 ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ พร้อมเครือ่ งพิมพ์ จ�ำนวน
13 ห้อง ดังนี้
- ห้องขนาดความจุ 15 ที่นั่ง จ�ำนวน 1 ห้อง
- ห้องขนาดความจุ 46 ที่นั่ง จ�ำนวน 11 ห้อง
- ห้องขนาดความจุ 80 ที่นั่ง จ�ำนวน 1 ห้อง
5.1.2 ห้องปฏิบัติการทางภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
จ�ำนวน 2 ห้อง ความจุห้องละ 45 ที่นั่ง
5.1.3 ห้องปฏิบัติการโครงงาน พร้อมเครื่องพิมพ์ จ�ำนวน 1
ห้อง
- ห้องขนาดความจุ 15 ที่นั่ง จ�ำนวน 1 ห้อง
5.2 การให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและบุคลากร โดยมี     
รายละเอียด ดังนี้
- ภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน Internet Port 350 จุด ที่
ความเร็ว 50 Mbps
- ภายในมหาวิทยาลัยด้วยระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุม
ทั้งมหาวิทยาลัย
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5.3 การให้บริการสมาชิกอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและบุคลากร
โดยนักศึกษาจะได้รับ Internet Account ได้ทันทีหลังจากขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5.4 การให้บริการ “สารประโยชน์คอมพิวเตอร์” (IT Counter
Service) อาทิ การให้บริการสแกนภาพ พิมพ์เอกสาร บันทึกข้อมูลลง
แผ่นซีดี ดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้
ค�ำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และงาน
ระบบเครือข่าย
5.5 การให้บริการลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบการลงทะเบียน
ตารางสอน ตารางสอบ และผลการเรียน Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.sau.ac.th
5.6 การให้บริการ ATutor การเรียนการสอนผ่านระบบ Online
(e-learning) เป็นระบบจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ทางเว็บเพจ (LCMS:
Learning Content Management System) ทีเ่ ว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
www.sau.ac.th
5.7 การให้บริการทดสอบมาตรฐานความรู้ การใช้งานโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปชุด Microsoft Office (Microsoft Office Specialist : MOS)     
แก่นกั ศึกษาซึง่ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รบั แต่งตัง้
อย่ า งเป็ น ทางการให้ เ ป็ น ศู น ย์ ท ดสอบมาตรฐานระดั บ สากล (MOS
Testing Center) ท�ำหน้าที่ทดสอบการใช้งานชุด Microsoft Office    
ได้ทุกโปรแกรม

6. บริิการห้้องสมุุดอััตโนมััติิ (e-Library) มาตรฐาน ISO 9001
: 2008 โดยสำำ�นัักหอสมุุดกลางให้้บริิการด้้านไอทีี สื่่�อการเรีียนการสอน
การวิิจััย และงานวิิชาการรููปแบบอื่่�น ๆ ไว้้ให้้บริิการแก่่นัักศึึกษาและ
บุุคลากรของมหาวิิทยาลััย ตลอดจนบุุคคลภายนอก โดยจำำ�แนกการให้้
บริิการ ดัังนี้้�
6.1 ระบบห้้องสมุุดอััตโนมััติิ (Magic Library) รองรัับบริิการยืืม
-คืืนด้้วยระบบ Barcode นัักศึึกษาและผู้้�สนใจสามารถสืืบค้้นข้้อมููลผ่่าน
ระบบเครืือข่่าย Internet ของมหาวิิทยาลััย หรืือไปที่่� http://lib.sau.
ac.th/opac/ โดยตรง
6.2 บริิ ก ารฐานข้้ อ มูู ล Online และ e-Journal ผ่่ า นระบบ
เครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัย
6.3 บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น ซีดีรอม ดีวีดี คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ และ Ipad
6.4 บริ ก ารห้ อ งประชุ ม ขนาดความจุ 24 ที่ นั่ ง เป็ น ห้ อ ง
เอนกประสงค์ส�ำหรับการเรียนเป็นหมู่คณะหรือสัมมนากลุ่มย่อย
6.5 บริการห้อง Internet ความเร็วสูง ระบบ ADSL ขนาด       
ความจุ 90 ที่นั่ง เป็นห้องส�ำหรับค้นคว้าและบริการ internet
6.6 บริการห้องชมภาพยนตร์ 50 ที่นั่ง
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การศึึกษาวิิชาทหาร และการขอผ่่อนผัันการตรวจเลืือก

กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา มหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์

การศึึกษาวิิชาทหาร ผู้้�สมััครแบ่่งเป็็น 2 เพศ
1. เพศชาย
2. เพศหญิิง
ประเภทของผู้้�สมััคร นศท.
1. ไม่่เคยสมััครมาก่่อน
2. เคยรายงานขอผ่่อนผัันไว้้ (เฉพาะผู้้�ที่่�เคยสมััครเมื่่�อปีีการศึึกษา
ก่่อนแต่่คุุณลัักษณะทางร่่างกายไม่่ได้้ขนาดตามที่่�กำำ�หนดเท่่านั้้�น) โดย
สถานศึึกษาวิิชาทหารส่่ง รายชื่่�อให้้กัับ กอ.รัับสมััครไว้้แล้้ว และต้้องมีี
คะแนนเฉลี่่�ยในปีีที่่�ขอผ่่อนผัันตามที่่� รด. กำำ�หนด
การขอผ่่อนผัันการตรวจเลืือกเข้้ารัับราชการทหารกองประจำำ�การ
นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะขอผ่่อนผัันการตรวจเลืือกเข้้ารัับราชการ
ทหารต้้องปฏิิบััติิและมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�
1. ไม่่เคยขอผ่่อนผัันต่่อมหาวิิทยาลััยไว้้ก่่อน
2. ไม่่เป็็นนัักศึึกษาวิิชาทหารอยู่่�ในขณะที่่�ยื่่�นร้้องขอผ่่อนผัันฯ
3. ต้้องมีีอายุุไม่่เกิิน 26 ปีี (นัับถึึงวัันที่่�จะถููกคััดเลืือก)
4. ต้้องยื่่�นคำำ�ต้้องขอผ่่อนผัันฯ ต่่อมหาวิิทยาลััยภายในเวลาที่่�
กำำ�หนดเท่่านั้้�น
5. หลัักฐานประกอบคำำ�ร้้องขอผ่่อนผัันฯ
5.1 สำำ�เนา ส.ด.9  จำำ�นวน 2 ฉบัับ
5.2 สำำ�เนาทะเบีียนบ้้าน จำำ�นวน 2 ฉบัับ
5.3 สำำ�เนา ส.ด.35 จำำ�นวน 2 ฉบัับ
5.4 สำำ�เนา ส.ด.43 ในกรณีีที่่�เคยผ่่อนผัันมาจากสถาบัันอื่่�น
5.5 หนัังสืือรัับรองการเป็็นนัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย 1
ฉบัับ
นัักศึึกษาสนใจศึึกษาวิิชาทหารสอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม ได้้ที่่�
 สำำ�นัักกิิจการนัักศึึกษา

มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ มีีกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา 
จำำ�นวน 2 กองทุุ น ประกอบด้้ ว ย กองทุุ น กยศ. และกองทุุ น กรอ.  
นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะยื่่�นกู้้�ต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติผู้้�กู้้�ยื
ิ มื ครบถ้้วน ตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา  
นอกจากนี้้�นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะกู้้�ยืืมต้้องศึึกษาคุุณสมบััติิของ
แต่่ละกองทุุนให้้ละเอีียดก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินการกู้้�ยืืม  โดยศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�ม
เติิมได้้ที่่�เว็็ปไซต์์ www.Studentloan.or.th  และต้้องติิดตามข่่าวสาร
การกู้้�ยืืมเงิินของมหาวิิทยาลััยในแต่่ละภาคเรีียน  ผ่่านทางเว็็ปไซต์์แผนก
ทุุนการศึึกษา Scholarship.sau.ac.th หรืือ http://facebook.com/
scholarship.sau
รายละเอีียดที่่�สำำ�คััญของแต่่ละกองทุุนมีีดัังนี้้�
1. กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา (กยศ.) : เป็็นกองทุุนที่่�
กำำ�หนดรายได้้ครอบครััวจะต้้องไม่่เกิิน 200,000 บาทต่่อปีี โดยกู้้�ได้้ทั้้�ง
ค่่าเล่่าเรีียน  ค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการศึึกษา  และค่่าครองชีีพ จำำ�นวน
2,200 บาท ต่่อเดืือน ซึ่่�งสามารถกู้้�ยืืมได้้ทุกุ สาขาวิิชา ที่่�ได้้รับั การรัับรอง
/รัับทราบหลัักสููตรจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.)  

เข้้ารัับราชการทหารกองประจำำ�การ

คุุณสมบััติิของผู้้�กู้้�กองทุุน กยศ.
1. มีีสััญชาติิไทย
2. เป็็นผู้้�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์  ที่่�มีรี ายได้้ครอบครััวรวมกัันไม่่เกิิน
200,000 บาทต่่อปีี (รายได้้สุุทธิิก่่อนหัักค่่าใช้้จ่่าย)
3. เป็็นผู้้�มีีผลการเรีียนดีี หรืือผ่่านเกณฑ์์การวััดและประเมิินผล
ของสถาบัันการศึึกษา
4. เป็็นผู้้�ที่่�มีีความประพฤติิดีี ไม่่ฝ่่าฝืืนระเบีียบข้้อบัังคัับของ
มหาวิิทยาลััยขั้้�นร้้ายแรง หรืือไม่่เป็็นผู้้�มีีความประพฤติิเสื่่�อมเสีีย
5. เป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามระเบีียบหรืือประกาศการ
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สอบคััดเลืือกบุุคคลเข้้าศึึกษาของมหาวิิทยาลััยฯ
6. ไม่่เคยเป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีในสาขาใดๆ
มาก่่อน
7. ไม่่เป็็นผู้้�ที่่�ทำำ�งานประจำำ�ในระหว่่างการศึึกษา

8. ไม่่เป็็นบุุคคลล้้มละลาย
9. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ได้้รัับโทษจำำ�คุุกโดยคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�
สุุดให้้จำำ�คุุก
10. ต้้องมีีอายุุในขณะที่่�ขอกู้้� โดยเมื่่�อนัับรวมระยะเวลาตาม
หลัักสููตร ระยะเวลาปลอดหนี้้� 2 ปีี และระยะเวลาผ่่อนชำำ�ระอีีก 15 ปีี
รวมกัันแล้้วต้้องไม่่เกิิน 60 ปีี

ขอบเขตการให้้กู้้�ยืืมระดัับอนุุปริิญญา/ปริิญญาตรีี (ข้้อมููลจากประกาศคณะกรรมการกองทุุนฯ เรื่่�อง ขอบเขตการให้้กู้้�ยืืมเงิินฯ ปีี 2563)
สาขาวิิชา

ค่่าเล่่าเรีียนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการศึึกษา

ค่่าครองชีีพ
บาทราย//ปีี

รวม
บาท/ราย/ปีี

60,000/ปีี

36,000

86,400

50,000/ปีี

36,000

76,400

2. ศิิลปกรรมศาสตร์์  สถาปััตยกรรมศาสตร์์

70,000/ปีี

36,000

96,400

3. วิิศวกรรมศาสตร์์  วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

70,000/ปีี

36,000

96,400

4. เกษตรศาสตร์์

70,000/ปีี

36,000

96,400

5. สาธารณสุุขศาสตร์์  พยาบาลศาสตร์์  เภสััชศาสตร์์

90,000/ปีี

36,000

116,400

6. แพทยศาสตร์์  สััตวแพทยศาสตร์์  ทัันตแพทยศาสตร์์

200,000/ปีี

36,000

226,400

1. สัังคมศาสตร์์ ศิิลปศาสตร์์ มนุุษยศาสตร์์ ศึึกษาศาสตร์์
1.1สาขาที่่�ขาดแคลนและ/หรืือเป็็นความต้้องการ
ของตลาดแรงงาน ได้้แก่่ บััญชีี เศรษฐศาสตร์์ สารสนเทศ
นิิติิศาสตร์์ ภาษาต่่างประเทศ วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์  
ครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรม โลจิิสติิกส์์ อุุตสาหกรรมบริิการ
ธุุรกิิจอุุตสาหกรรม และธุุรกิิจการบิิน
1.2 สาขาอื่่�น ๆ นอกจาก 1.1

หมายเหตุุ : การพิิจารณาคุุณสมบััติิผู้้�ขอกู้้�  มหาวิิทยาลััยจะพิิจารณาเป็็นรายปีีผู้้�ขอกู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิตรงตามกำำ�หนดจะได้้กู้้�หรืือไม่่ ขึ้้�นอยู่่�กัับวงเงิินกู้้�ยืืม
ที่่�มหาวิิทยาลััยได้้รัับการจััดสรร
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การช�ำระหนี้คืน (กยศ.)
1. ผู้กู้ยืมส�ำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2
ปี หรือไม่ได้กู้ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้แจ้งสถานภาพการเป็น
นักศึกษา  ถือว่าผู้กู้ยืมครบก�ำหนดช�ำระหนี้ ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องช�ำระ
คืนให้กับกองทุนฯ ตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา 
2. ผูก้ ยู้ มื ทีค่ รบก�ำหนดช�ำระหนีจ้ ะต้องเริม่ ผ่อนช�ำระหนีง้ วด
แรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อ
ปี ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี
2. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
เป็็นกองทุุนที่่�ไม่่จำำ�กัดั รายได้้ครอบครััว กู้้�ได้้เฉพาะค่่าเล่่าเรีียน
หากมีีรายได้้ครอบครััวไม่่เกิิน 200,000 บาทต่่อปีี สามารถกู้้�ยืืมค่่า       
ครองชีีพได้้ในอััตรา 2,200 บาทต่่อเดืือน แต่่สามารถกู้้�ได้้เฉพาะสาขา
วิิชาที่่�เป็็นความต้้องการหลัักและมีีความชััดเจนของการผลิิตกำำ�ลัังคน
โดยมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ มีีสาขาวิิชาที่่�สามารถกู้้�ยืืมกองทุุนกรอ
.ตามประกาศคณะกรรมการฯ ดัังนี้้�
2.1 คณะบริิ หารธุุ รกิิ จ สาขาวิิชาที่่�กู้้�กรอ.ได้้ คืือ สาขา
วิิชาการบััญชีี และสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ
2.2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่กู้กรอ.
ได้ คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
2.3 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ช าที่ กู ้ ก รอ.ได้ คื อ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม , วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรม
เครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมความ
ปลอดภัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมกองทุน กรอ.
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

3. เป็นผูร้ บั ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คนื ในปีการศึกษา 2555
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. เป็นนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีท่ี
1 ในปีการศึกษา 2558
5. มิได้เป็นผูก้ รู้ ายเก่าของกองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ กู
กับรายได้ในอนาคต (กรอ) เมื่อปี 2549 , ปี 2551 และ ปี 2552
6. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความ
ชัดเจนของการผลิตก�ำลังคน ที่ก�ำหนดโดยกองทุนฯ (กรอ)
7. นักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละ
ปีการศึกษาไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนทีส่ ถานศึกษาเรียกเก็บตามจ�ำนวน
ปีที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
กรณีผู้ขอรับทุนมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของรัฐ
ให้ผู้ขอรับทุนขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้น ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนด ดังต่อไปนี้
ขอบเขตการให้กู้ยืมระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี*
(หน่วย : บาท/ปีการศึกษา)
กลุ่่�มสาขาวิิชา

อััตราสููงสุุด

1. สัังคมศาสตร์์ ศิิลปศาสตร์์ มนุุษยศาสตร์์  
   ศึึกษาศาสตร์์

60,000/ปีี

2. ศิิลปกรรมศาสตร์์ สถาปััตยกรรมศาสตร์์

70,000/ปีี

3. วิิศวกรรมศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

70,000/ปีี

4. เกษตรศาสตร์์

70,000/ปีี

5. สาธารณสุุขศาสตร์์ พยาบาลศาสตร์์ เภสััชศาสตร์์ 90,000/ปีี
6. แพทยศาสตร์์ สัตั วแพทยศาสตร์์  ทันั ตแพทยศาสตร์์ 200,000/ปีี
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การช�ำระหนี้คืน (กรอ.) :
1. เมื่อผู้กู้ส�ำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว ภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี ผูก้ ยู้ มื มีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งให้กองทุนทราบถึงรายได้
ทั้งหมดที่ได้รับในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาตามแบบที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด  หากผู้กู้ไม่แจ้งจ�ำนวนเงินรายได้ให้กองทุนทราบให้ถือว่าผู้กู้มี
รายได้ถึงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด และมีหน้าที่ตอ้ งคืนเงินที่
ได้รับไป
2. ผู้กู้ยืมส�ำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว และมีราย
ได้ถึงเกณฑ์คือ 16,000 บาทต่อเดือน หรือ 192,000 ต่อปี ผู้นั้น
มีหน้าที่ต้องคืนเงินที่ได้รับไปทั้งหมดตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด ในอัตรา ร้อยละ 1 ต่อปี ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องช�ำระหนี้

วิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ. และกรอ.) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่านในระบบ e-Studentloan ที่
www.studentloan.or.th  (ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขอรหัสผ่าน)  
2. กรณีผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถยื่นแบบค�ำขอกู้ในระบบ
e-Studentloan ที่ www.studentloan.or.th
3. นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอกู้ ณ วันที่นักศึกษามาลง
ทะเบียนทีม่ หาวิทยาลัย เพือ่ ขอรับเอกสารแบบค�ำขอกูย้ มื หรือสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารทางเว็ปไซต์แผนกทุนการศึกษา Scholarship.sau.
ac.th   
4. นักศึกษายืน่ เอกสารแบบค�ำขอกูย้ มื พร้อมทัง้ แนบเอกสาร
หลักฐานทีใ่ ช้ประกอบแบบค�ำขอกูฯ้ ส่งตามวันและเวลาทีม่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด
5. เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน
กองทุน ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
6. ติ ด ตามประกาศผลการคั ด เลื อ ก จากประกาศของ
มหาวิทยาลัย ทางเว็ปไซต์แผนกทุนการศึกษา Scholarship.sau.ac.th   

7. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้
นักศึกษาทราบ และนัดหมายวันท�ำสัญญากู้ยืมต่อไป

รายการเอกสาร / หลักฐานที่ต้องน�ำส่งประกอบ
การขอกู้ยืมเงินกองทุน

	ผู้ขอกู้ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืมเงิน
รายการละ 1 ฉบับ ดังนี้
1. แบบค�ำขอกูย้ มื เงินของมหาวิทยาลัยฯ (กยศ.101)  จ�ำนวน
1 ชุด พร้อมติดรูปถ่ายของผู้ขอกู้ยืมขนาด 1 นิ้ว
2. แบบค�ำขอกูย้ มื เงินทีพ่ มิ พ์ออกจากระบบ e-Studentloan
จ�ำนวน 1 ใบ
3. เอกสารของผู้ยื่นกู้
3.1 ส�ำเนาบัตรประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
   
3.2 ส�ำเนาทะเบียนบ้าน  
    
3.3 ใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา (ใบ รบ.)
3.4 ส�ำเนาสัญญากู้ยืมเงินปีล่าสุด (กรณีเป็นนักศึกษากู้      
ต่อเนื่อง)
3.5 รูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา- มารดา
3.6 หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสา
4. เอกสารของบิดา มารดา (หรือเอกสารผูป้ กครอง/ผูอ้ ปุ การะ
ใช้ในกรณีทบี่ ดิ า-มารดาเสียชีวติ หรือไม่ได้อปุ การะโดยสิน้ เชิง)
4.1 ส�ำเนาบัตรประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
4.2 ส�ำเนาทะเบียนบ้าน  
4.3 ส�ำเนาใบมรณบัตร ส�ำเนาใบหย่า (กรณีบดิ า / มารดา 
เสียชีวิต หรือหย่าร้าง) และส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
4.4 หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน ของบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครอง  (กรณีประกอบอาชีพมีเงินเดือนประจ�ำ)
5. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผูข้ อกู้ (กยศ.102) และ
เอกสารของผู้รับรองรายได้ (กรณีบิดา-มารดาไม่มีสลิปเงินเดือน)
5.1 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับรองรายได้

ติดต่อสอบถาม : แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โทร. 0 2807 4500 ต่อ 383,384  มือถือ 084-697-7668
Website : Scholarship.sau.ac.th  E-mail : scholarship@sau.ac.th   Facebook : http://www.facebook.com/scholarship.sau
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มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การก�ำหนดลักษณะ ชนิ ด ประเภท การใช้ และส่วนประกอบของครุยวิทยฐาน
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�ำต�ำแหน่ ง
1. ครุยบัณฑิต เปนเสือ้ คลุมท�ำดวยผาแพร หรือผาซาตินสีดำ� ยาวคลุมเขาพอประมาณ หลังจีบ แขนกวาง ยาวตกขอศอก มีผา แถบหอยใตแขน
ความยาวของผาแถบเหนือเขาเล็กนอย ตัวเสื้อดานหนาผาตลอด มีแถบสีขาวขนาดขางละ 5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ขาง กลางแขนมีแถบสีน�้ำเงิน กวาง 5
เซนติเมตร ระดับปริญญาตรี 1 แถบ มีผา คลองคอตามแบบครุยปริญญาสากล ดานในเปนแพรสีทอง ดานนอกเปนผาก�ำมะหยี่ หรือผามองตากูสีฟา 
ขอบในขลิบดวยแพรสีน�้ำเงินกวาง 2 เซนติเมตร  รอบนอกขลิบดวยแพรสีทองกวาง 2 เซนติเมตร ไมมีหมวก
2. ครุยมหาบัณฑิตเชนเดียวกับครุยบัณฑิต กลางแขนมีแถบสีน�้ำเงินกวาง 5 เซนติเมตร จ�ำนวน 2 แถบ
3. ครุยดุษฎีบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต กลางแขนมีแถบสีน�้ำเงินกวาง 5 เซนติเมตร จ�ำนวน 3 แถบ
4. ความหมายของสีตาง ๆ
สีฟา
หมายถึง   คณะบริหารธุรกิจ
สีแดงเลือดหมู หมายถึง   คณะวิศวกรรมศาสตร
สีเหลือง
หมายถึง
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
สีขาว
หมายถึง
คณะนิติศาสตร
5. ครุยคณาจารยของมหาวิทยาลัย เปนเสื้อคลุมท�ำดวยผาทึบสีด�ำยาวเหนือ ขอเทาประมาณ 15 เซนติเมตร หลังจีบ ตัวเสื้อผาอกตลอด มี
แถบก�ำมะหยี่สีน�้ำเงินเขมกวาง 6 เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขาง แขนเสื้อจีบปลายบานยาวระดับขอมือ ผาคลองคอดานนอก
ท�ำดวยก�ำมะหยี่สีเหลืองทอง มีแถบก�ำมะหยี่สีน�้ำเงินเขม กวาง 8.5 เซนติเมตร และพลิกเปนขลิบดานในกวาง 1 เซนติเมตร มีแถบก�ำมะหยี่สีน�้ำเงิน
เขม กวาง 4 เซนติเมตร จ�ำนวน 4 แถบ ติดเรียงกันแตละแถบหางกัน 2 เซนติเมตร มีเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยติดกึ่งกลางผาคลองคอ
6. ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอ�ำนวยการศูนย ผูอ�ำนวยการส�ำนัก เชนเดียวกับคณาจารยของ
มหาวิทยาลัย แตมแี ถบก�ำมะหยีส่ นี ำ�้ เงินเขม กวาง 6 เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทัง้ สองขาง มีแถบก�ำมะหยีส่ เี หลืองทองกวาง 2 เซนติเมตร
อยูตรงกึ่งกลางของสาบแตละดาน
7. ครุยนายกสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผูช ว ยอธิการบดี คณบดี ผูอ ำ� นวยการศูนย ผูอ ำ� นวยการ
ส�ำนัก แตมีสายสรอยท�ำดวยโลหะสีทองหอยลงมาจากบาทั้งสองขาง และมีเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยประกอบดวยรัศมีลอมรอบประดับอยูที่
กึ่งกลางของสายสรอยเหนือไหลทั้งสองขางประดับดวยโบวสีขาว
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8. ครุยอธิการบดี เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอ�ำนวยการศูนย ผูอ�ำนวยการส�ำนักแตมี
สายสรอยท�ำดวยโลหะสีเงินหอยลงมาจากบาทั้งสองขาง และมีเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยประกอบดวยรัศมีลอมรอบประดับอยูที่กึ่งกลางของ
สายสรอยเหนือไหล ทั้งสองขางประดับดวยโบวสีขาว
9. เข็ ม วิ ท ยฐานะ ของมหาวิ ท ยาลั ย เอเชี ย อาคเนย เ ป น โลหะสี ท อง รู ป ร า งเป น วงกลม โดยมี เ ส น รอบวงบางเป น เส น นอกสุ ด และ
ถัดเขามาเปนเสนรอบวงหนา หางจากเสนรอบวงหนามีเสนรอบหนา และเสนรอบวงบางอีกอยางละเสนภายในเนื้อที่ของเสนรอบวง ตอนบนเปนชื่อ
ของมหาวิทยาลัย ภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย” ตอนลางเปนชือ่ มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ “SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY” ระหวาง
ชือ่ ภาษาไทย กับชือ่ ภาษาอังกฤษ ทางดานซาย เปน พ.ศ. 2516 ทางดานขวาเปนค.ศ. 1973 เนือ้ ทีต่ รงกลางของวงกลม มีรปู แผนทีป่ ระเทศไทยลอมดวย
ภูมภิ าคบางสวนของประเทศตาง ๆ เชน พมา เวียดนามเหนือ เวียดนามใต กัมพูชา มาเลเซีย และพืน้ ทีบ่ างสวนของมหาสมุทรแปซิฟก มหาสมุทรอินเดีย
10. การใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�ำต�ำแหนง ใหใชตามประเพณีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม
1. นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีระยะเวลาศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ ทัง้ นีไ้ มนบั ภาคการศึกษาฤดูรอ น นับเฉพาะภาคการศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนตอจากการศึกษาสุดทายของหลักสูตรไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม
(2) นักศึกษาทีม่ กี ารโอนยายสาขาวิชาหรือคณะวิชา ใหนบั ระยะเวลาการศึกษาตัง้ แตปก ารศึกษาแรกทีเ่ ขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(3) สอบไดจ�ำนวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
(4) ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ�้ำในรายวิชาใด
(5) ไมเคยไดรับผลการศึกษาระดับ F หรือไดสัญลักษณ U ในรายวิชาใด
(6) ไมเปนนักศึกษาที่ไดรับโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
2. การใหปริญญาเกียรตินิยมแบงเปน
(1) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะตองมีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไวในขอ 1 และ
สอบไดคา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป โดยไมเคยไดผลการเรียนระดับ D ในรายวิชาใด
(2) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะตองมีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไวในขอ 1 และ
สอบไดคา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป
3. ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกวาจำ�นวนหนวยกิตที่กำ�หนดไวในหลักสูตร คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในขอ 2(1) และขอ 2(2)
ใหคำ�นวณจากรายวิชาและจำ�นวนหนวยกิตที่กำ�หนดไวในหลักสูตร
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การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบ
การเทียบโอนผลการเรียนรู หมายถึง การนำ�ผลการเรียนรูซึ่งเปนความรู ทักษะ และประสบการณของบุคคล ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่สั่งสมไวมาประเมินเพื่อเขาสูการศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนผลการเรียนรูต ามระเบียบนี้ ไมรวมถึงการเทียบโอนผลการเรียนอันเนือ่ งมาจากการยายหรือเปลีย่ นระหวางคณะหรือสาขาวิชา
ภายในมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการเรียนรูที่มีมากอน หมายถึง ระบบที่สถาบันอุดมศึกษาประเมินคาและอนุมัติเทียบโอนหนวยกิต ใหนักศึกษาที่สามารถ
แสดงออกไดอยางชัดเจนถึงความรูที่ไดจากประสบการณการเรียนรูของตนเอง พรอมทั้งมีเอกสารซึ่งแสดงวาบุคคลนั้นมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามสมรรถนะ
ที่กำ�หนดไวในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตร
การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาที่กำ�หนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปน
เงื่อนไขของการสำ�เร็จการศึกษาที่แนนอน
การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีการยืดหยุนในการกำ�หนดจุดมุงหมายรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา 
การวัด และประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสำ�เร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของบุคคล แตละกลุม
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่น ๆ
ขอ 1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบผลการโอนผลการเรียน
1.1 มีความรูพื้นฐานตามที่กำ�หนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
(1) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ตองเปนผูสำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาขึ้นไป
(2) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ตองเปนผูสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาขึ้นไป
1.2 ผูขอเทียบโอนผลการเรียน ตองเปนหรือเคยเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา
ในหลักสูตร หนวยงานของรัฐที่มีอำ�นาจ ตามกฎหมายรับรอง
1.3 กรณีคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนไมเปนไปตามเกณฑขอ 1.1 และ 1.2 ใหคณะกรรมการเทียบโอนโดยความเห็น
ชอบของมหาวิทยาลัยกำ�หนดคุณสมบัติอื่น ๆ ของผูเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมก็ได
1.4 การเทียบโอนการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมาสูก ารศึกษาในระบบของ มหาวิทยาลัยนัน้ ผูข อเทียบโอนตองมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(1) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาขึน้ ไป และผานกระบวนการคัดเลือกและสมัครเขาศึกษาตอเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแลว
(2) ตองมีนัยสำ�คัญในดานประสบการณจากการทำ�งาน และประสบการณชีวิตหรือ
(3) ผานการรับรองการฝกอบรมจากหนวยงาน โดยผานการประเมินจากมหาวิทยาลัย
ขอ 2. มหาวิทยาลัยดำ�เนินการเทียบความรูและโอนหนวยกิตภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
2.1 หลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ
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ที่ขอเทียบ

ระดับปริญญาตรี
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือ เทียบเทาที่หนวยงานของรัฐที่มีอำ�นาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา  ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาหรือกลุมรายวิชา

(3) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต�่ำกวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตมคะแนน 2.00 หรือเทียบเทาหรือระดับ
คะแนนตัวอักษร S
(4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจำ�นวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่ไดรับโอน
(5) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษาจะไมนำ�มาคำ�นวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
(7) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นป และภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาต
ใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว
ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเทาที่หนวยงานของรัฐ ที่มีอำ�นาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต�่ำกวาระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเทาระดับ
คะแนนตัวอักษร S
(4) การเทียบโอนหนวยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(5) นักศึกษาจะเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของจำ�นวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
(6) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษา จะไมนำ�มาคำ�นวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(7) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ
ตามหลักสูตรที่เขาศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต
(8) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมี
นักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว
2.2 หลักเกณฑการเทียบโอนความรู และการใหหนวยกิต จากการศึกษานอกระบบและ / หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาใน
ระบบ
(1) การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูขอเทียบ
ตองการ
(2) วิธีการประเมินผลเพื่อการเทียบโอนความรูในแตละรายวิชา หรือกลุมรายวิชาและเกณฑการตัดสินของการประเมินในแตละวิธี
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเทียบโอนก�ำหนด โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
(3) ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต�่ำกวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทาส�ำหรับรายวิชา 
หรือกลุมรายวิชาระดับปริญญาตรี และไมต�่ำกวาระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแตมระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเทา  ส�ำหรับรายวิชาหรือ
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กลุมรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  จึงจะใหจ�ำนวนหนวยกิต ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนนตัวอักษรและไมมีการน�ำมา
คิดคะแนนผลการเรียน หรือค�ำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(4) การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมิน
(5) การเทียบรายวิชา  หรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยใหหนวยกิต ไดรวมกันไมเกิน
สามในสีข่ องจ�ำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีจ่ ะใหเทียบโอนได ใหมหาวิทยาลัยก�ำหนดใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรที่ขอเทียบและหลักเกณฑระหวางการศึกษานอกระบบ
ขอ 3. นักศึกษาท�ำการเทียบโอนระหวางในระบบดวยกันหรือนอกระบบมาสูในระบบหรือตามอัธยาศัยมาสูในระบบ หรือทั้งนอกระบบและ
ตามอัธยาศัยมาสูในระบบก็ได ทั้งนี้ตองเปนไปตามจ�ำนวนหนวยกิตที่ก�ำหนดในแตลักษณะ
ถามีการโอนกันหลายระบบมารวมกันใหแตลักษณะ คงสัดสวนที่กำ�หนดในแตละลักษณะ และเมื่อรวมกันทั้งหมดตองไมเกินกวาสัดสวน
ขั้นสูงของลักษณะที่นักศึกษาขอเทียบโอนและตองใชระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษา
ขอ 4. ใหคณะกรรมการเทียบโอนดำ�เนินการเทียบโอนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยมาสูการศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
4.1 กรณีเปนการเทียบโอนผลการเรียนรูที่เปนการเทียบโอนจากรายวิชาที่ผานการเรียนจากสถาบันการศึกษา สถาบันตาง ๆ และหรือ
การฝกอบรมจากหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปดังตอไปนี้
(1) พิจารณาเอกสารแสดงผลการเรียนรู และเอกสารทีอ่ ธิบายรายละเอียดการฝกอบรมนีว้ า มีเนือ้ หาสอดคลองและเปนปจจุบนั ตาม
มาตรฐานในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(2) หนวยกิตที่ขอเทียบโอนตองมีคา เทียบเทากับหนวยกิตในรายวิชาของหลักสูตร และตองไมเกินหนึ่งในสามของจำ�นวนหนวยกิต
รวมในแตละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) การเทียบโอนตองเทียบทั้งรายวิชา จะเปนสวนหนึ่งของรายวิชาไมได
(4) หากคณะกรรมการเทียบโอนเห็นสมควรอาจจัดใหมีการทดสอบความรูโดยคณะกรรมการเทียบโอนเปนผูดำ�เนินการเมื่อผาน
กฎเกณฑใหสงผลการทดสอบประกอบเอกสารเสนอมหาวิทยาลัย
4.2 การเทียบโอนผลการเรียนรูที่เปนการเทียบโอนจากประสบการณ สามารถทำ�ไดจากวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) ผลจากการเรียนรูจากหนวยงาน หรือจากที่ทำ�งาน
(2) การเรียนรูดวยตนเอง
(3) การใชเวลาวาง หรืองานอดิเรก
(4) การศึกษาดูงาน
(5) การทองเที่ยว
(6) ประสบการณจากการทำ�งาน
(7) การฝกอบรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
(8) การฝกอบรมจากการปฏิบัติงาน
(9) การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ
(10) การศึกษาเอกเทศ/การทำ�งานอาสาสมัคร
(11) การทำ�กิจกรรมและบำ�เพ็ญประโยชนในชุมชนและอื่น ๆ
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4.3 จากการเรียนรู ขอ 4.2 ใหคณะกรรมการเทียบโอนดำ�เนินการดังตอไปนี้
(1) พิจารณาเอกสารแสดงความสามารถหรือแฟมสะสมงานที่ผูขอเทียบโอนกลาวอางวามีความครบถวนถูกตอง และครอบคลุม
รายวิชาที่ขอเทียบรายวิชาเรียนโดยมีเนื้อหาสอดคลองและเปนปจจุบันตามมาตรฐานไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(2)  หนวยกิตที่ขอเทียบโอนตองมีคา เทียบเทากับหนวยกิตในรายวิชาของหลักสูตร และตองไมเกินหนึ่งในสามของจำ�นวนหนวยกิต
รวมในแตละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) การเทียบโอนตองเทียบทั้งรายวิชา จะเปนสวนหนึ่งของรายวิชาไมได
(4) สำ�หรับวิชาทฤษฎีหรือวิชาที่วาดวยหลักการของแตละหลักสูตรตองมีการทดสอบความรูโดยคณะกรรมการเทียบโอนและผล
การทดสอบผานเกณฑใหดำ�เนินการตามขอ 4.1 วรรคสองตอไป
ขอ 5. ระยะเวลาแบบฟอรมขั้นตอนและคาธรรมเนียม ในการดำ�เนินการใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการวิชาการ
ขอ 6. กรณีที่ไมเปนไปตามนี้ ใหคณะกรรมการเทียบโอนทำ�ความเห็นเบื้องตนพรอมแนวทางในการดำ�เนินการเสนอตอมหาวิทยาลัย
เปนผูพิจารณา

หลักเกณฑ์การศึกษาปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี

1. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาปริญญาที่สอง
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนดของสถาบัน
(2) เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว
2. การศึกษาปริญญาที่สองให้ถอื หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีที่ขอศึกษาปริญญาที่สอง ในกรณีที่พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ผูข้ อศึกษาปริญญาทีส่ องยังขาดความรูใ้ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ก็อาจก�ำหนดให้ศกึ ษาเพิม่ เติม วิชาเหล่านัน้ ได้โดยให้นบั หน่วยกิตต่างหาก
ไม่ถือเป็นหน่วยกิตสะสม
2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิม่ เติมอีก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2.3 รายวิชาใดที่ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อใช้ในแผนก�ำหนดการศึกษาของสาขา
วิชาใหม่ รายวิชาที่โอนไม่ได้ให้ตัดออก
2.4 รายวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้  จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอนและมี
ผลการเรียนเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าระดับ C    
2.5 การพิจารณารายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในปริญญาเดิมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันการศึกษา
2.6 กรณีที่สถาบันการศึกษาพิจารณาเห็นว่า ผู้ขอศึกษาปริญญาที่สองยังขาดความรู้เบื้องต้นบางวิชา ก็อาจก�ำหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม
วิชาเหล่านั้นได้
    2.7 การพิจารณารับหรือไม่รับนักศึกษาปริญญาที่สองนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันการศึกษา
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3. ระยะเวลาในการศึกษาปริญญาที่สอง ไม่เกินสองเท่าของจ�ำนวนเวลาที่ก�ำหนดไว้ที่ต้องศึกษาในหลักสูตรตั้งแต่การเริ่มเรียนครั้งแรก
4. การพิจารณาเทียบวิชาเรียนและโอนหน่ วยกิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเรียนเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตส�ำหรับหลักสูตรระดับ
ที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

นักศึกษาพิเศษ
นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังนี้
ก. นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย แตมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวาหากไดรับการเสริมความรูพื้นฐานกอน   
ก็อาจศึกษาตอได จึงใหอยูในสภาพนักศึกษาทดลองเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข. บุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาวิชาบางรายวิชา เพื่อเสริมสรางระดับความรูของตนใหสูงขึ้น
ขอ 1. การลงทะเบียน
1.1 นักศึกษาพิเศษ ทีเ่ ปนนักศึกษาทดลองเรียนจะตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ ไมนอ ยกวา  6 หนวยกิตและไมเกิน
15 หนวยกิต
1.2 นักศึกษาพิเศษที่เปนบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาวิชาบางรายวิชาตองลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 
3 หนวยกิต และไมเกิน 9 หนวยกิต
ขอ 2. การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาพิเศษในรายวิชาตาง ๆ ใหใชเกณฑการวัดผลการศึกษาเดียวกับนักศึกษาปกติ
ขอ 3. สภาพนักศึกษา
3.1 สภาพการเปนนักศึกษาพิเศษ ใหเปนไดครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แตไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกันทั้งนี้ไมรวมถึงภาคการศึกษา
ฤดูรอน
3.2 นักศึกษาพิเศษ จะตองไดคา ระดับเฉลี่ยประจ�ำภาคการศึกษา ไมต�่ำกวา 2.00 จึงจะมีสิทธิเปนนักศึกษาพิเศษในภาคการศึกษาถัดไป
ได
3.3 การเปลีย่ นสภาพจากนักศึกษาพิเศษ เปนนักศึกษาปกติไดนนั้ จะตองผานการสอบคัดเลือก และมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑทมี่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด
ข้อ 4 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
นักศึกษาพิเศษเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาปกติแล้ว สามารถน�ำเอารายวิชาที่ได้รับจากการศึกษามาเทียบวิชาเรียนและเทียบโอน
หน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะและสาขาวิชาต่างๆ ได้  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2547
ขอ 5. นักศึกษาพิเศษ ไมมีสิทธิ ดังตอไปนี้
5.1 ขอใหนบั คาระดับคะแนนวิชาซึง่ ตนไดศกึ ษา เปนคาระดับคะแนนสวนหนึง่ ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ยกเวนนักศึกษาพิเศษทีเ่ ปลีย่ น
สภาพเปนนักศึกษาปกติไดแลว อาจขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตใหได
5.2 ขอรับการยกเวนการตรวจเลือกเขารับราชการทหารหรือเขาศึกษาวิชาทหาร
ขอ 6. อัตราคาบ�ำรุงคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
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นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบตั ร
“ นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร” หมายถึง   บุคคลทั่วไปไม่จ�ำกัดเพศ วัย และวุฒิการศึกษา
“ สัมฤทธิบัตร ” หมายถึง เป็นการให้บริการทางวิชาการหรือฝึกอบรมที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สามารถ
น�ำไปยกระดับคุณภาพชีวิตโดยไม่จ�ำกัดวัยและวุฒิการศึกษา                                                     
ข้อ 1  วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลที่สนใจศึกษาเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสามารถน�ำไป
ยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อเพิ่มวิทยฐานะ สามารถน�ำความรู้ที่สอบผ่านในรายวิชาต่างๆจากสัมฤทธิบัตรมาเทียบโอน เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้เมื่อมีคุณสมบัติครบเป็นนักศึกษา
ข้อ 2  คุณสมบัติของนักศึกษา
2.1 บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาวิชาบางรายวิชา เพื่อเสริมสร้างระดับความรู้ของตนให้สูงขึ้น
2.2 ไม่ก�ำหนดวุฒิการศึกษา เพศ อายุ
ข้อ 3  การลงทะเบียนเรียน
3.1 ให้เป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
3.2 ลงทะเบียนได้ไม่ต�่ำกว่า 1 รายวิชาและไม่เกิน 4 รายวิชา
3.3 ในกรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จะลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรรวมกับการลงทะเบียนในแต่ละภาค
การศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ข้อ 4  การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ใช้เกณฑ์การวัดผลการศึกษา ดังนี้
4.1 ผู้ที่ได้รับผลการประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่าผลการศึกษาผ่านเป็นตัวอักษร S
4.2 ผู้ที่ได้รับผลการประเมินต�่ำกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผลการศึกษาไม่ผ่านเป็นตัวอักษร U
ในกรณีซงึ่ จะน�ำนักศึกษาในโครงการสัมฤทธิบตั รมาเทียบโอน ให้บนั ทึกผลการศึกษาในใบรายงานผลการศึกษาเป็น CT = (credits from
training)
ข้อ 5  สถานภาพของนักศึกษา
สถานภาพของนักศึกษาให้มีอายุตลอดระยะเวลาที่มีการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ
ข้อ 6  การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติแล้วสามารถน�ำรายวิชาที่ได้รับจากสัมฤทธิบัตรมาเทียบวิชาเรียน
และเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะและสาขาวิชาต่างๆได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2547
ข้อ 7  นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรไม่มีสิทธิ ดังนี้
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7.1 ไม่มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
7.2 ไม่มีสิทธิยื่นการขอยกเว้นการตกลงเลือกเข้ารับราชการทหารหรือนักศึกษาวิชาทหาร
ข้อ 8  อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของโครงการสัมฤทธิบัตรให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การใช้้ห้อ้ งสมุุด
เพื่อใหการใชหองสมุด ซึ่งมีความจำ�เปนในการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัย เปนไปโดยถูกตองกอนประโยชนดานการเรียน การสอน
การคนควา ใหกาวหนายิ่งขึ้น
ขอ 1. กำ�หนดเวลาเปดทำ�การหองสมุด
ภาคการศึกษาปกติ/ภาคฤดูรอน
วันอังคาร – วันเสาร เวลา 08.30 – 20.30 น.
วันอาทิตย เวลา 08.30 – 19.00 น.
ปดทำ�การวันจันทร และวันนักขัตฤกษ
ระหวางปดภาคการศึกษา
วันอังคาร – วันเสาร เวลา 08.30 – 16.30 น.
ปดทำ�การวันอาทิตย-วันจันทร และวันนักขัตฤกษ
กำ�หนด : เวลาทำ�การของสำ�นักหอสมุดกลาง อาจเปลี่ยนแปลงไดตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ขอ 2. ผูมีสิทธิใชหองสมุด และยืมทรัพยากรสารสนเทศไดแก
2.1 นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย การยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากหองของนักศึกษาบุคลากรจะกระทำ�มิไดเวนแตจะ
มีบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา และบัตรประจำ�ตัวบุคลากร จึงจะมีสิทธิยืมออกจากหองสมุดได
2.2 บุคคลภายนอกทีป่ ระสงคจะเขามาใชบริการในหองสมุดได โดยใหตดิ ตอขอบัตรกอนเขาใชบริการและเสียคาบริการวันละ 20.00 บาท
(ยี่สิบบาท) กรณีการยกเวนไมเก็บคาบริการใหอยูในดุลยพินิจของผูอำ�นวยการสำ�นักหอสมุดกลาง
2.3 บุคคลภายนอก ไมมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศและวัสดุสารสนเทศใด ๆ ออกจากหองสมุด
ขอ 3. หลักเกณฑการยืมทรัพยากรสารสนเทศและสื่อโสตทัศนของหองสมุดมหาวิทยาลัยกำ�หนดหลักเกณฑการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ไวดังนี้
3.1 การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
3.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยืมไวในครอบครองไดไมเกินคราวละ 5 เลม ตอ 7 วัน
3.1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายืมไวในครอบครองไดไมเกินคราวละ 7 เลม ตอ 14 วัน
3.1.3 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออื่นๆ ใชสิทธิตามขอ 3.1.1
3.1.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ยืมไวในครอบครองไดไมเกินคราวละ 10 เลมตอภาคการศึกษา
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กรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยศึกษาตอภายในมหาวิทยาลัย ใหใชสิทธิการยืมตามขอ 3.1.4 เทานั้น
3.2 การยืมสื่อโสตทัศน
3.2.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายืมไวในครอบครองไดไมเกินคราวละ 3 แผน/มวนตอ 3 วัน
3.2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายืมไวในครอบครองไดไมเกินคราวละ 3 แผน/มวนตอ 3 วัน
3.2.3 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออื่น ๆ ใชสิทธิตามขอ 3.2.1
3.2.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ยืมไวในครอบครองไดไมเกินคราวละ 5 แผน/มวนตอ 7 วัน
3.3 การยืมนวนิยายและเรื่องสั้นสามารถยืมไดไมเกิน 7 วัน
3.4 การยืมทรัพยากรสารสนเทศสำ�รอง สามารถยืมไดครั้งละ 1 เลม/3 วัน
3.5 ทรัพยากรสารสนเทศสงวนพิเศษไมอนุญาตใหยืมออก
3.6 ไมอนุญาตใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อเรื่องและผูแตงเดียวกันครั้งละ 2 เลม
3.7 ไมอนุญาตใหยืมทรัพยากรสารสนเทศเลมเดียวกันติดตอกันเกิน 2 ครั้ง
3.8 ผูย มื จะตองตรวจสภาพทรัพยากรสารสนเทศกอนยืมทุกครัง้ หากเกิดการชำ�รุด เสียหายขึน้ ภายในระยะเวลาทีท่ ำ�การยืมผูย มื ตองชำ�ระ            
คาเสียหายตามระเบียบของหองสมุด
3.9 หองสมุดจะงดใหบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด ในระหวางการสอบปลายภาคการศึกษา โดยจะแจงกำ�หนดเวลาใหนกั ศึกษา
ทราบ ลวงหนาทุกภาคการศึกษา
3.10 ไมอนุญาตใหนำ�บัตรสมาชิกหองสมุดของผูอื่นมายืม
ขอ 4. ขอปฏิบัติในหองสมุด ผูใชหองสมุดตองปฏิบัติดังนี้
4.1 แตงกายสุภาพเรียบรอย
4.2 ใชวาจาสุภาพ ไมสงเสียงดัง และไมแสดงกิริยาหยาบคายในหองสมุด
4.3 ไมสูบบุหรี่ไมนำ�อาหารหรือเครื่องดื่มเขามารับประทานในหองสมุด
4.4 รักษาทรัพยากรสารสนเทศ และทรัพยสินตาง ๆ ของหองสมุดไมใหเสียหาย
4.5 รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของหองสมุด
4.6 ไม นำ�เอกสารหรื อ ทรั พ ยากรสารสนเทศใดๆ ที่ เ ป น ส ว นตั ว เข า ห อ งสมุ ด หากมี ใ ห ฝ ากไว ณ สถานที่ ที่ บ รรณารั ก ษ กำ�หนด
หากมีใหเจาหนาที่หองสมุดตรวจทรัพยากร สารสนเทศ และเอกสารทุกชนิดที่จะนำ�ออกจากหองสมุด
4.7 ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตลอดจนคำ�แนะนำ�ตักเตือนของบรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุด
4.8 หากมีขอขัดของเกี่ยวกับการใชหองสมุด ใหหารือบรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุด
4.9 การจองที่นั่งการใชเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในหองสมุดจะกระทำ�มิได
4.10 ไมใชกระแสไฟฟาของหองสมุด
ขอ 5. การทำ�บัตรสมาชิกหองสมุดเพื่อยืมทรัพยากรสารสนเทศ
5.1 บัตรสมาชิกหองสมุด เพื่อใชยืมทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
5.2 การติดตอสมาชิก
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5.2.1 อาจารยและเจาหนาที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยตองไมมีภาระผูกพันติดคางทรัพยากรสารสนเทศ
5.2.2 นักศึกษาใหนำ�ใบเสร็จรับเงินของการลงทะเบียนแตละภาคการศึกษามาตอสิทธิการยืม และตองไมมีภาระผูกพันติดคาง
ทรัพยากรสารสนเทศ
ขอ 6. การจองทรัพยากรสารสนเทศ
หากปรากฏวาไมมีหนังสือที่ผูยืมตองการ ในขณะติดตอทำ�การยืมผูยืมมีสิทธิทำ�การจองหนังสื่อลวงหนาได ภายใตเงื่อนไขดังกลาวตอไปนี้
6.1 ผูยืมตองแจงความประสงคตอเจาหนาที่หองสมุดผูรับผิดชอบ เพื่อทำ�การจองไดดังนี้
6.1.1 หนังสือทัว่ ไป ผูจ องตองติดตามกำ�หนดวันรับหนังสือดวยตนเอง เจาหนาทีห่ อ งสมุดมีหนาทีเ่ ก็บรักษาหนังสือดังกลาว เพือ่ การ
จองไดเพียง 1 วันเทานั้น
6.1.2 หนังสือรับรอง ผูจองมีสิทธิจองไดแตละวันทำ�การจองเทานั้น หากพนกำ�หนดแตละวันไปแลว ตองทำ�การจองใหม จนกวาจะ
มีสิทธิไดรับการยืม
6.1.3 หนังสือเขาหองสอบ จะตองเปนหนังสือที่คณาจารยผูเกี่ยวของการสอน ไดทำ�บันทึกขออนุญาตไวตอบรรณารักษลวงหนา                     
เพื่อบรรณารักษจะไดกำ�หนดวันหรือเวลาใหมาทำ�การยืมไดแนนอน
6.1.4 การจองกระทำ�ไดครั้งละ 1 เลม
6.1.5 การจองใหเปนไปตามลำ�ดับการจอง ผูจ องกอนยอมมีสทิ ธิไดยมื หนังสือกอนผูจ องภายหลัง และผูจ องตองกระทำ�การจองดวย
ตนเองเทานั้น
ขอ 7. การสงคืนทรัพยากรสารสนเทศ
7.1 นำ�สงมอบทรัพยากรสารสนเทศตอเจาหนาที่หองสารสนเทศ เพื่อลงบันทึกหลักฐานในการสงมอบคืน
7.2 ใหคืนทรัพยากรสารสนเทศ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด หากปรากฏวาลาชากวากำ�หนดจะตองชำ�ระคาปรับตามขอ 8
ขอ 8. การชำ�ระเงินคาปรับ
8.1 หนังสือทั่วไป อัตราคาปรับกรณีสงลาชา วันละ 5 บาท ตอเลม
8.2 หนังสือสำ�รอง อัตราคาปรับกรณีสงลาชา วันละ 10 บาท
8.3 สื่อโสตทัศน อัตราคาปรับกรณีสงลาชา วันละ 5 บาท ตอมวนหรือตอแผน
ขอ 9. การใหบริการพิเศษ
9.1 อัดสำ�เนาวีดีโอเทป (เพื่อการศึกษา) มวนละ 30 บาท (โดยผูใชนำ�มวนวีดีโอเปลามาเอง)
9.2 อัดสำ�เนาเทป (เพื่อการศึกษา) มวนละ 10 บาท (โดยผูใชนำ�เทปเปลามาเอง)
9.3 อัดสำ�เนาซีดี (เพื่อการศึกษา) มวนละ 10 บาท (โดยผูใชนำ�แผนซีดีเปลามาเอง)
9.4 คาพิมพงานจาก Word แผนละ 2 บาท
9.5 คาพิมพงาน Internet แผนละ 2 บาท
9.6 คาเขาเลมรายงานปกแข็ง เลมละ 10 บาท
9.7 คาเขาเลมรายงานปกออน เลมละ 30 บาท
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ระเบียบปฏิบตั ใิ นการสอบ
เพือ่ ใหการสอบดำ�เนินไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยจงึ กำ�หนดระเบียบปฏิบตั ใิ นการสอบ ดังนี้
1. นักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิเขาสอบ ตองเปนผูล งทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ๆ ครบตามขัน้ ตอนทีก่ ำ�หนด และมีรายชือ่ ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิ
เขาสอบในรายวิชานั้น ๆ ตามประกาศของคณะหรือสาขาวิชา
2. การเขาหองสอบ นักศึกษาตองปฏิบัติ ดังนี้
2.1 แตงกายใหถกู ตองตามระเบียบทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
2.2 มาถึงสถานทีส่ อบกอนกำ�หนดเวลาเริม่ สอบ ควรดูแผนผังทีน่ ง่ั สอบใหเรียบรอย และตองแสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาในขณะเขาหองสอบ
ทุกครัง้
2.3 หามเขาหองสอบกอนเวลาทีก่ ำ�หนด และหลังจากเริม่ สอบแลว 30 นาที เวนแตมเี หตุอนั สมควรและไดรบั อนุญาตจากผูค วบคุมการสอบ
2.4 หามนำ�เอกสารวัสดุสง่ิ ของและเครือ่ งมือสือ่ สารตลอดจนเครือ่ งคำ�นวณเขาหองสอบโดยเด็ดขาด เวนแตอาจารยผอู อกขอสอบ ไดมคี ำ�สัง่
อนุญาตไวในขอสอบ
3. การปฏิบัติตนในระหวางเวลาสอบ ใหปฏิบัติดังนี้
3.1 หามนักศึกษาออกจากหองสอบกอน 30 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ
3.2 นักศึกษาตองนัง่ ตามทีจ่ ดั ไวให หามเคลือ่ นยายหรือลุกจากทีน่ ง่ั สอบ หากมีขอ สงสัย หรือมีความประสงคอน่ื ใดใหยกมือแจงผูค วบคุมการสอบ
3.3 นักศึกษาตองลงลายมือชือ่ ในบัญชีรายชือ่ นักศึกษาเขาสอบ (ม.อ.อ.005) ตามทีผ่ คู วบคุมการสอบจัดเตรียมใหมฉิ ะนัน้ จะถือวาขาดสอบ
3.4 หามนักศึกษาพูดคุยกัน ถาม หรือสงอาณัตสิ ญ
ั ญาณ สงคำ�ตอบใหกนั หรือทำ�ขอสอบแทนกัน ตลอดจนทำ�ความรำ�คาญตอผูน ง่ั ขางเคียง
เมื่อผูควบคุมการสอบวากลาวตักเตือนสิ่งใด นักศึกษาตองเชื่อฟง หามขัดขืนหรือโตแยงหรือแสดงกิริยาที่ไมเหมาะสมใด ๆ ทั้งสิ้น
นักศึกษา ผูใดฝาฝนไมเชื่อฟง ผูควบคุมการสอบมีสิทธิสั่งใหออกจากหองสอบไดทันที
3.5 ผูควบคุมการสอบมีอำ�นาจตรวจคนนักศึกษาผูมีเหตุอันควรสงสัยวาจะทำ�การทุจริตในการสอบได
3.6 เมือ่ นักศึกษาทำ�ขอสอบเสร็จกอนเวลาทีก่ ำ�หนดใหสง กระดาษคำ�ตอบ และอืน่ ๆ ทีต่ อ งสงคืน ตามคำ�สัง่ ทีร่ ะบุบนกระดาษคำ�ถาม มอบให
ผูควบคุมการสอบจึงออกจากหองสอบได
3.7 เมือ่ มีสญ
ั ญาณหมดเวลาสอบ นักศึกษาตองหยุดเขียนคำ�ตอบ และสงกระดาษคำ�ตอบและอืน่ ๆ ทีต่ อ งสงคืนตามคำ�สัง่ ทีร่ ะบุในขอสอบมอบ
ใหผูควบคุมการสอบทันที
3.8 เมือ่ ออกจากหองสอบแลว นักศึกษาตองไปใหพน บริเวณหองสอบโดยเร็วหามสงเสียงทำ�ความรำ�คาญใหแกผทู กี่ ำ�ลังสอบ หรือสงอาณัติ
สัญญาณเกี่ยวกับวิชาที่ทำ�การสอบมาแลว ใหผูที่อยูในหองสอบ
4. การทุจริตในการสอบ หมายถึงการกระทำ�ในกรณีตอไปนี้
4.1 นักศึกษานำ�เอกสารอื่นเขาหองสอบ นอกเหนือจากที่ผูคุมสอบแจกให ยกเวนกรณีอนุญาตใหนำ�เอกสารเขาไป
4.2 มีขอความใดๆ ที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่กำ�ลังสอบอยูในสิ่งของที่นักศึกษานำ�เขาสอบหรือในตัวนักศึกษา
4.3 มีเจตนาคัดลอกคำ�ตอบของผูอื่นหรือใหคำ�ตอบของตนเปนประโยชนเกื้อกูลตอคำ�ตอบของผูอื่น
4.4 การกระทำ�ใด ๆ เพื่อใหไดขอมูลสำ�หรับการตอบขอสอบ โดยวิธีการที่ไมชอบดวยระเบียบ กฎเกณฑและวิธีการสอบตามปกติวิสัย
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5. บทลงโทษในกรณีทจุ ริต
5.1 ใหปรับตก (F) ในรายวิชานัน้ หรือ
5.2 ใหปรับตก (F) ในรายวิชานัน้ และใหพกั การศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติถดั ไป หรือ
5.3 พนสภาพจากการเปนนักศึกษา
6. ขัน้ ตอนการพิจารณาลงโทษนักศึกษา มีดงั นี้
6.1 ผูค วบคุมการสอบรวบรวมหลักฐานการทุจริต บันทึกลงในแบบพิมพ ทุจริตการสอบพรอมแยกกระดาษหรือสมุดคำ�ตอบ เสนอประธานศูนย
อำ�นวยการสอบ
6.2 ใหผคู วบคุมการสอบแจงนักศึกษาทีถ่ กู ชีป้ ระเด็นวามีมลู ความผิดในการทุจริตออกจากหองสอบ และพบประธานศูนยอำ�นวยการสอบ
เพือ่ ใหปากคำ�
6.3 ใหประธานศูนยอำ�นวยการสอบ นำ�เสนอหลักฐานและขอมูลการทุจริตตอคณะกรรมการอำ�นวยการสอบ
6.4 คณะกรรมการอำ�นวยการสอบ ประชุมพิจารณาโทษตามลักษณะการทุจริต ขอ 5 แลวเสนออธิการบดีเพือ่ อนุมตั ิ
6.5 เมือ่ ไดรบั อนุมตั กิ ารลงโทษแลว ใหหวั หนาแผนกวินยั นักศึกษาเชิญนักศึกษา และ / หรือผูป กครองมารับทราบผลการตัดสินลงโทษพรอมลงชือ่
รับทราบเปนลายลักษณอกั ษร แลวแจงชือ่ ผูท จุ ริตการสอบตอผูอ ำ�นวยการสำ�นักทะเบียนและประมวลผล และคณบดีทเ่ี กีย่ วของเพือ่ ดำ�เนิน
การตอไป

การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา
การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยายคณะหรือสาขาวิชาของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยใหดำ�เนินการดังนี้
1. นักศึกษาทีป่ ระสงคจะขอยายคณะหรือสาขาวิชา จะตองมีเวลาศึกษาอยูใ นคณะหรือสาขาวิชาเดิม ไมนอ ยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ
2. การขอยายคณะหรือสาขาวิชาจะกระทำ�ไดเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติแตจะตองใหเสร็จสิ้น
กอนวันสุดทายของการเพิ่มวิชาเรียนภาคการศึกษาปกติ
3. การขอยายคณะ  ยายสาขาวิชา  หรือยายรอบเวลาเรียนจะกระทำ�ไดเพียงครั้งเดียวในระหวางการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษาที่ขอยายคณะหรือสาขาวิชาจะกระทำ�ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขาวิชาและคณบดีของ
คณะเดิมที่นักศึกษาสังกัดและตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดีของคณะที่ขอยายเขาในกรณีที่ยายคณะ
5. การขอยายคณะ หรือสาขาวิชาจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอน และนักศึกษาไดชำ�ระคาธรรมเนียมตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด
6. การเทียบรายวิชาตองเปนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือคาระดับเปนไปตามเกณฑของคณะหรือสาขาวิชาที่ขอยายเขา
7. การคำ�นวณคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม  ใหคำ�นวณทัง้ รายวิชาทีย่ า ยโอนมาจากสาขาวิชาเดิมและรายวิชาทีไ่ ดศกึ ษาในสาขาวิชาใหม
8. กรณีการขอยายคณะ หรือสาขาวิชาไมเปนไปตามแนวปฏิบตั ขิ า งตนใหอยูใ นดุลยพินจิ ของอธิการบดี โดยคำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการ
วิชาการ
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เกณฑ์การให้ทนุ การศึกษา
ก�ำหนดหลักเกณฑการใหทุนการศึกษา ดังนี้
1. ลักษณะของทุนแบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1.1 ทุนสนับสนุนคาหนวยกิต และคาบ�ำรุงการศึกษา 100%
1.2 ทุนสนับสนุนคาหนวยกิต และคาบ�ำรุงการศึกษา  50%
1.3  ทุนสนับสนุนคาหนวยกิต 100%
1.4  ทุนสนับสนุนคาหนวยกิต  50%
2. ผูม สี ทิ ธิท์ จี่ ะไดรบั ทุนการศึกษา จะตองเปนผูท มี่ คี วามประสงคทจี่ ะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยหรือเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย และตองมีคุณสมบัติอยางใด อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้
2.1 ผูมีฐานะยากจน  หรือ
2.2 ผูที่สรางหรือสามารถสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย  หรือ
2.3 ผูที่มีผลการเรียนดี หรือดีเดน  หรือ
2.4 ทุนสนับสนุนการศึกษา
2.4.1  ผูเปนบุตรหลานคุณยาแปลก  เหมือนปว  หรือ
2.4.2  ผูเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  หรือ
2.4.3  ผูเปนบุตรธิดาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
2.5 ผูที่มีหนวยงานราชการไดขอใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน  หรือ
2.6 ผูเปนพนักงานในหนวยงานภาครัฐ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, สมาชิกสภาทองถิ่น  
3. การด�ำเนินการ
3.1 ใหคณะกรรมการ ตามค�ำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยที่ 106/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการใหทุนการศึกษาในปการศึกษา 2559 เปนผูพิจารณาผูเหมาะสมที่จะเปนผูรับทุนการศึกษา
3.2 การด�ำเนินการตามขอ 3.1 ใหดำ� เนินการตามหลักเกณฑขอ 1 ขอ 2 และหลักเกณฑตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย  วาดวยทุนการศึกษาตาง ๆ มาใชบังคับโดยอนุโลม  โดยไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่ก�ำหนดตามบันทึกนี  ้ ส�ำหรับทุนสนับสนุนการ
ศึกษาตามขอ 2.4 เมื่อมีการพิจารณาตามความเหมาะสมเปนกรณี ๆ ไป กรณีที่มีผูไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาใหใชงบประมาณจากทุนมูลนิธิหรืองบ
ประมาณกลางของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
3.3 เมือ่ มีการด�ำเนินการตามขอ 3.1 และขอ 3.2  เปนยุตแิ ลวใหคณะกรรมการน�ำขอพิจารณาเสนออธิการบดีพจิ ารณาใหความเห็นชอบ
3.4 การด�ำเนินการตามขอ 3.1 และขอ 3.2 มีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใชระเบียบขอบังคับ ค�ำสั่ง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
ประการใด  ใหคณะกรรมการน�ำเสนออธิการบดีพิจารณาชี้ขาด  อธิการบดีพิจารณาชี้ขาดเปนประการใดใหถือเปนสิ้นสุด
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การลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบัน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยจึงก�ำหนดรายละเอียดวาดวยการลงทะเบียนรายวิชาขามสถาบันดังตอไปนี้
1. เกณฑการรับนักศึกษาอยูในสถาบันอื่นศึกษาขามสถาบัน
1.1 เปนผูก�ำลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและนอกประเทศ
1.2 นักศึกษาตองยื่นค�ำรองพรอมเอกสารขอลงทะเบียนขามสถาบันจากสถาบันตนสังกัดตอส�ำนักทะเบียนและประมวลผล กอนเปด
ภาคการศึกษานั้น ๆ ไมนอยกวา 2 สัปดาห เพื่อขออนุมัติจากอธิการบดี
1.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนรายวิชาแลว ตองช�ำระคาหนวยกิตและคาธรรมเนียม ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดและตอง
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวของอื่น ๆ
2. เกณฑการใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยศึกษาขามสถาบัน
2.1 เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเปนภาคสุดทายที่จะส�ำเร็จการศึกษา และมหาวิทยาลัยมิไดเปดสอนรายวิชา
ดังกลาวในภาคการศึกษานั้น ทั้งภาคปกติและและภาคค�่ำ
2.2 สถาบันการศึกษาทีจ่ ะอนุมตั ใิ หศกึ ษาขามสถาบันไดนนั้   ตองเปนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยใหความเห็นชอบ
และทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานแลว
2.3 รายวิชาที่นักศึกษาจะขอศึกษาขามสถาบัน ตองเปนรายวิชาที่คณะเห็นสมควร และตองไมขัดตอขอบังคับในหลักสูตรตลอดจน
นโยบาย การจัดการศึกษาของคณะนั้น ๆ
2.4 นักศึกษาตองยืน่ ค�ำรองขอศึกษาขามสถาบัน พรอมเอกสารรับรองสถานภาพการเปนนักศึกษาตอส�ำนักงานคณะตนสังกัดกอนเปด
ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 2 สัปดาห เพื่อขออนุมัติจากอธิการบดี
2.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหศึกษาขามสถาบันได จะตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการลงทะเบียนของสถาบันนั้น ๆ
3. รายวิชาที่สามารถศึกษาขามสถาบันไดตองเปนรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเคียงกันได หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ
รายวิชา
4. มหาวิทยาลัยจะด�ำเนินการเรื่องผลการศึกษากับสถาบันที่ศึกษาขามสถาบันโดยตรง และใหมีการบันทึกผลการศึกษาในทุกกรณี

การขอจบการศึกษาของนักศึกษา
เพื่อใหการขอจบการศึกษาของนักศึกษาทุกคณะ และสาขาวิชาที่คาดวาจะจบ ในแตละภาคการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย จึงไดก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการขอจบการศึกษาของนักศึกษา ดังตอไปนี้
1. นักศึกษาที่คาดวาจะจบในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นค�ำรองขอจบการศึกษา (ตามแบบ ท.มออ. 06) ที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไวตามปฏิทินการศึกษา
2. นักศึกษาที่ไมยื่นค�ำรองขอจบการศึกษา ตามขอ 1 ใหถือวาไมประสงคที่ขอจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ และมหาวิทยาลัยขอ
สงวนสิทธิ์ ไมเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย
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การลาพักการศึกษาของนักศึกษา
เพือ่ ใหการลาพักการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับ คณะ และสาขาวิชา เปนไปดวยความเรียบรอยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย จึงไดกำ� หนด
รายละเอียด  เกี่ยวกับการลาพักการศึกษาดังตอไปนี้
1. นักศึกษาที่มีความประสงคขอลาพักการศึกษา จะตองมีเหตุจ�ำเปนอันสมควรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
1.1 เจ็บปวยจนตองพักรักษาเปนเวลานาน ตามค�ำสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
1.2 ถูกเกณฑทหาร หรือระดมพล เขารับราชการทหารกองประจ�ำการ
1.3 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย ใหการสนับสนุน
1.4 มีเหตุจ�ำเปนสุดวิสัยอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลว เห็นสมควรให ลาพักการศึกษา
2. การขอลาพักการศึกษาครั้งหนึ่ง ๆ นักศึกษาจะกระท�ำไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน
3. นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาได ใหนับระยะเวลาที่ลาพักอยูในระยะเวลาของการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ ดวย
ยกเวน กรณีลาพักอันเนื่องมาจากถูกเกณฑทหาร หรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจ�ำการ (ตามขอ 1.2)
4. นักศึกษาที่ไมไดยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษา และไมไดลงทะเบียน โดยไมแจงใหมหาวิทยาลัยทราบถึงเหตุจ�ำเปนเกินระยะเวลา
5. การขอลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาจะมีผลสมบูรณ ก็ตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด

บทลงโทษนักศึกษา
ด้วยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยม์ นี โยบายปอ้ งกันการกระท�ำผิดวินยั ของนักศึกษา และสอดคลอ้ งกับมาตรการของรัฐบาล และกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาก�ำกับดูแลความประพฤติของนักศึกษา เพื่อให้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียว ดังนี้
1. ความผิดต่อไปนี้  ตัดคะแนนความประพฤติ 5-10 คะแนน
1.1 แต่งกายผิดข้อก�ำหนดที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้
1.2 ไว้หนวดเคราและผมยาวเกินสมควร
1.3 สูบบุหรี่ในบริเวณมหาวิทยาลัย
1.4 ใช้หรือหยิบหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การสอนการฝึกงานที่จัดไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต
1.5 น�ำเอาวัตถุประดิษฐ์ เครือ่ งใช้อปุ กรณ์การสอนการฝึกงาน หรือสิง่ ทีต่ นประดิษฐ์ขนึ้ ออกจากห้องปฏิบตั กิ ารโดยไม่ได้รบั อนุญาต

2. ความผิดต่อไปนี้  ตัดคะแนนความประพฤติ 10-20 คะแนน
2.1 กล่าววาจา หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อบุคคลทั่วไปในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือผู้ผ่านไปมา
2.2 แต่งเครื่องแบบนักศึกษาเข้าไปในสถานที่ไม่สมควร เช่น บ่อนการพนัน โรงสุรา หรือ บาร์ โรงหญิงโสเภณี
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3. ความผิดต่อไปนี้  ตัดคะแนนความประพฤติ 20-40 คะแนน
3.1 แสดงกิริยาวาจาอันลบหลู่หรือไม่เคารพครู อาจารย์
3.2 ชักชวนหรือพยายามก่อกวนให้เพื่อนักศึกษาแตกความสามัคคี
3.3 ก่อการวิวาททั้งภายในและภายนอกหาวิทยาลัย
3.4 ท�ำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือของผู้อื่นโดยเจตนา
3.5 การเล่นพนันในบริเวณมหาวิทยาลัย
3.6 น�ำหรือเสพเครื่องดองของเมา หรือสิ่งเสพติดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
3.7 ก่อความเสียหายใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
4. ความผิดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดต่อวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง ให้พักการศึกษา หรือตัดสิทธิเข้าสอบ หรือรอรับการอนุมัติ
ปริญญามีก�ำหนดไม่เกินสองปีการศึกษา เช่น
4.1  การวิวาททั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีหรือไม่มีอาวุธพกพา
4.2 การวิวาททั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บมีค�ำสั่งแพทย์ให้พักรักษาตัว ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
4.3 การวิวาทโดยมีการรุมท�ำร้ายที่มีบุคคลร่วม ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
4.4 การวิวาทเนื่องจากการเสพสุรา
4.5 เล่นการพนัน หรือการเล่นที่ส่อไปในทางเล่นการพนัน
4.6 การกระท�ำการอื่นใด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อการเป็นนักศึกษาหรือต่อมหาวิทยาลัย
4.7 ถูกตัดคะแนนครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60 คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามี
ก�ำหนด 1 ภาคการศึกษา
4.8 ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกิน 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามีก�ำหนด
2 ภาคการศึกษา
4.9 ถูกตัดคะแนนครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่ถึง 100 คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามี
ก�ำหนด 3 ภาคการศึกษา
5. ความผิดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดต่อวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง ให้พ้นสภาพนักศึกษา 
5.1  จ�ำหน่ายจ่ายแจกยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
5.2  พกพาอาวุธ วัตถุระเบิดต้องห้าม เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
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5.3  ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวกันหรือหลายครั้งรวมกันครบ 100 คะแนน
6. ความผิดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดต่อวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงมาก ให้ไล่ออก
6.1   ต้องโทษทางอาญา  โดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
6.2  กระท�ำการทุจริตอย่างร้ายแรงมาก หรือมีความประพฤติผิดเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

หมายเหตุ : ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลเบื้องตน ทั้งนีห้ ากทานสนใจ ขอขอมูลโดยละเอียดไดจากหนวยงานที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
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ดร.พุฒิธร จิรายุส
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และผูอำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก

คุณวุฒิ

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University
(London Campus)

ปริญญาโท

สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเนต)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมการกอสราง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Electrical
Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย		
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ		
ชื่อย่อภาษาไทย		
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ		

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Doctor of Philosophy (Electrical Engineering)

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Electrical Engineering)

3. วิชาเอก

วิศวกรรมไฟฟ้า

4. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 1 (1.1)
และแบบ 2 (2.1) จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่ต�่ำกว่า 3 ปี และ
ไม่เกิน 6 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและ
หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทัง้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทสี่ ามารถใช้ภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำ� เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา

1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาทัง้ ในภาครัฐและ
เอกชน
2. นักวิจัยและพัฒนาทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
3. วิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
4. วิศวกรและผู้บริหาร

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา
ผลิตบุคลากรนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีองค์ความรู้ทั้ง
ทางด้ า นทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ขั้ น สู ง สามารถด� ำ เนิ น งานวิ จั ย ในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง และวิศวกรรมระบบควบคุม ได้อย่างลึกซึ้งและมี
คุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์เทคโนโลยีทางด้าน
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ผ่ า นการท� ำ วิ จั ย ระดั บ สู ง อั น ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีของประเทศ
2. ความส�ำคัญ
การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มี
ความรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญในการศึ ก ษาค้ น คว้ า การวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่ได้รับพัฒนาขึ้นภายในประเทศไทย เพื่อลดการน�ำเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสร้างศักยภาพให้ประเทศสามารถพึง่ พา
ตนเองทางเทคโนโลยีได้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการสร้างบุคลากรระดับสูง
ของประเทศให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการศึกษาวิจยั ในขัน้ สูง สามารถ
บุกเบิกงานวิจยั อย่างลึกซึง้ และอิสระ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
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วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการ
ศึกษา และผลิตบุคลากรนักวิจยั ทีม่ คี วามรูข้ นั้ สูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ที่สามารถด�ำเนินงานวิจัยได้อย่างลึกซึ้งและมีคุณภาพ เพื่อเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เองภายใน
ประเทศ
3.2 เพือ่ พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ระดับสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์และถ่ายทอด
ให้กับสังคมได้ โดยผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกและ
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ
3.3 เพื่ อ ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ และมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ระบบการจัดการศึกษา การด�ำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1. ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น
2 ภาคการศึกษาปกติ ซึง่ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

2. การด�ำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการด�ำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน 		
เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 21.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1)
ต้องส�ำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า 3.25 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก�ำหนด
2.2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1)
ต้องส�ำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (คอ.ม.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก�ำหนด
2.3 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาทีเ่ คยหรือก�ำลังศึกษาในหลักสูตรทีเ่ ทียบเท่า จากสถาบัน
อุดมศึกษาทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือ
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนี้ได้ การเทียบโอนผลการเรียนหมายถึงการขอเทียบโอน
หน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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3. หลักสูตร

หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1) รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1 (1.1) การวิจัยเพื่อท�ำวิทยานิพนธ์
ส�ำหรับผู้สำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ส�ำหรับนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเลือก
ศึกษาตามแบบ 1 (1.1) ท�ำวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องลง
ทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ จ� ำ นวน 48 หน่ ว ยกิ ต โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ให้ค�ำแนะน�ำนักศึกษาในการท�ำวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะที่มี
ความแตกต่างไม่ซ�้ำใคร หลักสูตรการศึกษานี้เปิดให้เฉพาะผู้ที่มีความรู้
พืน้ ฐานเป็นอย่างดีในสาขาทีต่ อ้ งการศึกษา นักศึกษาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามหัวข้อ 2.2.1 โดยหลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่ต�่ำกว่า 3 ปี
และไม่เกิน 6 ปี ซึ่งสรุปได้ดังนี้
แบบ 1 (1.1)
48 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
แบบ 2 (2.1) การเรียนรายวิชาและท�ำวิทยานิพนธ์
ส�ำหรับผู้สำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ส�ำหรับนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเลือก
ศึกษาตามแบบ 2 (2.1) ท�ำวิจยั วิทยานิพนธ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูง และก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.2.1 โดย
หลักสูตรนีใ้ ช้ระยะเวลาการศึกษาไม่ตำ�่ กว่า 3 ปี และไม่เกิน 6 ปี นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตร 12 หน่วยกิต และ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
แบบ 2 (2.1)
48 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาสัมมนา
3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
3.3 รายวิชา
(1) ความหมายของรหัสวิชา
- รหัสรายวิชาใช้ตัวอักษรน�ำ 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก
- ตัวอักษรน�ำ 3 ตัว DEExxxx หมายถึง หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- เลขหลักพันและหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
DEE01xx หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
DEE02xx หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา
DEE03xx หมายถึง หมวดวิชาเลือก (ระบบไฟฟ้าก�ำลัง)
DEE04xx หมายถึง หมวดวิชาเลือก (ระบบควบคุม)
DEE05xx หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แบบ 1 (1.1)
DEE06xx หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แบบ 2 (2.1)
- เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�ำดับวิชา
(2) วิชาบังคับก่อน
หมายถึงวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชานั้นต้องผ่านการศึกษา
ในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชา
ดังกล่าว
(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(3.1) หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต ส�ำหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�ำนวนหน่วยกิต
		
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DEE0101 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Research Methodology in Electrical Engineering)
DEE0102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Electrical Engineering Mathematics)
DEE0103 การหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่
3(3-0-6)
(Modern Optimization)
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(3.2) หมวดวิชาสัมมนา 3 หน่วยกิต ส�ำหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�ำนวนหน่วยกิต
		
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DEE0201 สัมมนา 1
1(0-3-1)
(Seminar 1)
DEE0202 สัมมนา 2
1(0-3-1)
(Seminar 2)
DEE0203 สัมมนา 3
1(0-3-1)
(Seminar 3)
(3.3) หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต ส�ำหรับ แบบ 2 (2.1)
ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนใจ ดังต่อไปนี้
(สามารถเลือกข้ามกลุ่มกันได้)
(ก) กลุ่มวิชาระบบไฟฟ้าก�ำลัง (Power Systems)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�ำนวนหน่วยกิต
		
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DEE0301 การออกแบบระบบไฟฟ้าก�ำลังขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Electrical System Design)
DEE0302 วิศวกรรมคุณภาพก�ำลังไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Power Quality Engineering)
DEE0303 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Smart Grid Systems)
DEE0304 อภิศึกษาส�ำนึกในระบบไฟฟ้าก�ำลัง
3(3-0-6)
(Metaheuristics in Power Systems)
DEE0305 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบไฟฟ้าก�ำลัง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Power Systems)

(ข) กลุ่มวิชาระบบควบคุม (Control Systems)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�ำนวนหน่วยกิต
		
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DEE0401 พลวัตระบบและการจ�ำลองสถานการณ์
3(3-0-6)
(System Dynamics and Simulation)
DEE0402 อภิศึกษาส�ำนึกในระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Metaheuristics in Control Systems)
DEE0403 การออกแบบระบบควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Control System Design)
DEE0404 ระบบควบคุมชาญฉลาด
3(3-0-6)
(Intelligent Control Systems)
DEE0405 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Control Systems)
(3.4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
(ก) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ส�ำหรับ แบบ 1 (1.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�ำนวนหน่วยกิต
		
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DEE0501 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 1)
DEE0502 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 2)
DEE0503 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 3)
DEE0504 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 4)
DEE0505 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 5)
DEE0506 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 6)
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(ข) รายวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ส�ำหรับ แบบ 2 (2.1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�ำนวนหน่วยกิต
		
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DEE0601 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 1)
DEE0602 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 2)
DEE0603 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 3)

DEE0604 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4
(Doctoral Thesis 4)
DEE0605 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5
(Doctoral Thesis 5)
DEE0606 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
(Doctoral Thesis 6)

6(6-0-12)
6(6-0-12)
6(6-0-12)
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แผนการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1 (1.1)
การวิจัยเพื่อท�ำวิทยานิพนธ์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
DEE0501 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา
DEE0503 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา
DEE0505 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5

หน่วยกิต
8(8-0-16)
รวม 8(8-0-16)
หน่วยกิต
8(8-0-16)
รวม 8(8-0-16)
หน่วยกิต
8(8-0-16)
รวม 8(8-0-16)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
DEE0502 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา
DEE0504 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา
DEE0506 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6
		

หน่วยกิต
8(8-0-16)
รวม 8(8-0-16)
หน่วยกิต
8(8-0-16)
รวม 8(8-0-16)
หน่วยกิต
8(8-0-16)
รวม 8(8-0-16)

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

รหัสวิชา
DEE01xx
DEE0201
DEE0601

รหัสวิชา
DEE0203
DEExxxx
DEE0603

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
สัมมนา 1
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
สัมมนา 3
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 3

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา
DEE0605 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 5

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

หน่วยกิต
6(6-0-12)
รวม 6(6-0-12)

รหัสวิชา
DEE0202
DEExxxx
DEE0602

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สัมมนา 2
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา
DEE0604 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 4

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา
DEE0606 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 6

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

หน่วยกิต
6(6-0-12)
รวม 6(6-0-12)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
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4. ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำโครงงานหรืองานวิจัย

นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.1 ค�ำอธิบายโดยย่อ
งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ตามความต้องการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการของ
องค์ความรูใ้ หม่ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถน�ำเสนอทฤษฎีและการ
ประยุกต์เทคโนโลยีทเี่ กิดประโยชน์ มีขอบเขตการท�ำวิจยั ทีส่ ามารถท�ำให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรูแ้ ละประสบการณ์การท�ำงานวิจยั เพือ่ ให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ ผลงานใหม่ รวมทั้งการต่อยอดความรู้เดิม การสอบปกป้อง
ที่มีคณะกรรมการควบคุมการสอบตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548
4.3 ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาตามที่ได้กำ� หนดไว้ในแผนการศึกษา
4.4 จ�ำนวนหน่วยกิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 1 (1.1)
จ�ำนวน 48 หน่วยกิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 2 (2.1)
จ�ำนวน 48 หน่วยกิต
4.5 การเตรียมการ
- อาจารย์ทปี่ รึกษาแนะน�ำนักศึกษาอย่างใกล้ชดิ และมีการติดตาม
ผลอย่างสม�่ำเสมอ
- นักศึกษาต้องด�ำเนินงานวิจยั วิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชดิ กับอาจารย์
ที่ปรึกษา
- ก�ำหนดชั่วโมงการให้ค�ำปรึกษา และจัดท�ำบันทึกการให้ค�ำ
ปรึกษา

4.6 กระบวนการประเมิินผล
- ประเมิินผลจากผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์และเผยแพร่่
- การสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ การสอบวััดคุุณสมบััติิ และการสอบ
ปกป้้องวิิทยานิิพนธ์์

หลัักเกณฑ์์ในการประเมิินผลนัักศึึกษา

1. กฎระเบีียบหรืือหลัักเกณฑ์์ในการให้้ระดัับคะแนน (เกรด)
การวัั ด ผลและการสำำ�เร็็ จ การศึึ ก ษาเป็็ น ไปตามข้้ อ กำำ�หนด
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ สำำ�หรัับหลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขา
วิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
- การวััดผลรายวิิชาในหมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต ให้้มีีการ
ประเมิินผลของรายวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต โดยใช้้สััญลัักษณ์์
S (Satisfactory) หมายถึึง พอใจ เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 4.00
U (Unsatisfactory) หมายถึึง ไม่่พอใจ เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 0
- การวััดผลการสอบปกป้้องวิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต ให้้มีีการ
ประเมิินผลโดยใช้้สััญลัักษณ์์
O (Outstanding) หมายถึึง	ดีีเยี่่�ยม เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 4.00
G (Good)
หมายถึึง	ดีี
เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 3.50
P (Pass)
หมายถึึง	ผ่่าน เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึึง ไม่่พอใจเทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษา
		 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ขณะนัักศึึกษายัังไม่่
สำำ�เร็็จการศึึกษา
			 (1) การทวนสอบในระดัับรายวิิชาทุุกรายวิิชา
			 (2) การทวนสอบในระดัั บ หลัั ก สูู ต ร มีี ร ะบบประกัั น
คุุ ณ ภาพภายในเพื่่�อใช้้ ใ นการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีี ย นรู้้�ของ
นัักศึึกษา
			 (3)	มีีการประเมิินการสอนโดยนัักศึึกษา
		 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�หลัังจากนัักศึึกษา
สำำ�เร็็จการศึึกษา
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			 (1) ประเมินจากภาวะการได้งานของบัณฑิตและระยะ
เวลาในการได้งาน
			 (2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตทีจ่ บการศึกษา
และเข้าท�ำงานในสถานประกอบการ
			 (3) การประเมินจากบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพในส่วน
ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร

3. เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1 การวัดผล
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์
3.2 เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษา
การส�ำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อก�ำหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้
		 แบบ 1 (1.1) การวิจัยเพื่อท�ำวิทยานิพนธ์
		 (1) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตาม
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
		 (2) สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
(3) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้
		 (3.1) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความยาว
(full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ แ ละมี ค ณะกรรมการกลั่ น กรอง
(peer review) ไม่น้อยกว่า 2 บทความ หรือ

		 (3.2) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความยาว
(full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ แ ละมี ค ณะกรรมการกลั่ น กรอง
(peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และ มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์
ในลักษณะของบทความสั้น (short paper หรือ letter) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับ
นานาชาติ ที่ อ ยู ่ ใ นฐานข้ อ มู ล ขององค์ ก รที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ
นานาชาติและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review) ไม่น้อยกว่า
2 บทความ หรือ
		 (3.3) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความยาว
(full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ แ ละมี ค ณะกรรมการกลั่ น กรอง
(peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และ มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์
ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ หรือได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง
(peer review) ที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 2 บทความ
(4) มี ก ารเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปกป้ อ ง
วิทยานิพนธ์ขนั้ สุดท้ายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทัง้ นี้ เงือ่ นไข
การขอขึ้นสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย จะต้องผ่านเกณฑ์ข้างต้น
ก่อน
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แบบ 2 (2.1) การเรียนรายวิชาและท�ำวิทยานิพนธ์
		 (1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีก่ ำ� หนดในหลักสูตร และได้
ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า)
		 (2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตาม
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
		 (3) สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
(4) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้
			 (4.1) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความ
ยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer
review) ไม่น้อยกว่า 2 บทความ หรือ
(4.2) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความ
ยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กร
ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ แ ละมี ค ณะกรรมการกลั่ น กรอง

(peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และมีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์
ในลักษณะของบทความสั้น (short paper หรือ letter) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับ
นานาชาติ ที่ อ ยู ่ ใ นฐานข้ อ มู ล ขององค์ ก รที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ
นานาชาติและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review)
ไม่น้อยกว่า 2 บทความ หรือ
		
(4.3) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความ
ยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กร
ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ แ ละมี ค ณะกรรมการกลั่ น กรอง
(peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และ มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์
ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ หรือได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง
(peer review) ที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 2 บทความ
(5) มี ก ารเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปกป้ อ ง
วิทยานิพนธ์ขนั้ สุดท้ายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทัง้ นี้ เงือ่ นไข
การขอขึ้นสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย จะต้องผ่านเกณฑ์ข้างต้น
ก่อน
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หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
(หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563)

6. การให้้ปริิญญาแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา

	ชื่่�อภาษาไทย:

7. สถานภาพของหลัักสููตรและการพิิจารณาอนุุมััติิ/เห็็นชอบ
หลัักสููตร

1. ชื่่�อหลัักสููตร

หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
	ชื่่�อภาษาอัังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Business
Administration

2.	ชื่่�อปริิญญาและสาขาวิิชา

ให้้ปริิญญาเพีียงสาขาวิิชาเดีียว

2563

หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ.2563
7.1 หลัักสููตรกำำ�หนดเปิิดสอน ในภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา

	ชื่่�อเต็็ม (ภาษาไทย): ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (บริิหารธุุรกิิจ)
	ชื่่�อเต็็ม (ภาษาอัังกฤษ):Doctor of Philosophy
(Business Administration)
	ชื่่�อย่่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (บริิหารธุุรกิิจ)
	ชื่่�อย่่อ (ภาษาอัังกฤษ): Ph.D. (Business Administration)

8. ความพร้้อมในการเผยแพร่่หลัักสููตรคุุณภาพและมาตรฐาน

3. วิิชาเอก (ไม่่มีี)

ธุุรกิิจ

4. จำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�เรีียนตลอดหลัักสููตร

4.1 หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร 48 หน่่วยกิิต

5.	รููปแบบของหลัักสููตร

5.1 รููปแบบ
หลัักสููตรปริิญญาเอก ใช้้ระยะเวลาการศึึกษาไม่่ต่ำำ��กว่่า 3 ปีี และไม่่
เกิิน 6 ปีี
5.2 ภาษาที่่�ใช้้
หลัักสููตรจััดการศึึกษาเป็็นภาษาไทยและภาษาอัังกฤษโดยใช้้หนัังสืือ
และเอกสารประกอบการสอนภาษาอัังกฤษและภาษาไทย
5.3 การรัับเข้้าศึึกษา
รัับทั้้�งนัักศึึกษาไทยและนัักศึึกษาต่่างชาติิที่่�มีีความสามารถในการ
ใช้้ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษได้้เป็็นอย่่างดีี
5.4 ความร่่วมมืือกัับสถาบัันอื่่�น
เป็็นหลัักสููตรของสถาบัันที่่�จััดการเรีียนการสอนโดยตรง

หลัักสููตรมีีความพร้้อมเผยแพร่่คุุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับปริิญญาเอก สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ในปีี พ.ศ. 2565

9. อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา

(1) นัักวิิชาการหรืือนัักวิิชาชีีพขั้้น� สููง ที่่�ให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับการจััดการ

(2) ผู้้�บริิหารระดัับสููง ระดัับกลางในหน่่วยงาน ทั้้�งภาครััฐหรืือภาค
เอกชน
(3) ผู้้�ประกอบการหรืือผู้้�จััดการในธุุรกิิจขนาดใหญ่่และขนาดย่่อม
(4) นัักพััฒนา วิิทยากร และบุุคลากรด้้านบริิหารธุุรกิิจทั้้�งภาครััฐ
และเอกชน
(5) เจ้้าของธุุรกิิจ นัักลงทุุน นัักวิิจััยด้้านบริิหารธุุรกิิจ
(6) นัักวิิชาชีีพอิิสระด้้านบริิหารธุุรกิิจและการบริิหารงานสมััยใหม่่

10. สถานที่่�จััดการเรีียนการสอน

ในสถานที่่�ตั้้�ง มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ 19/1 ถนนเพชรเกษม 
แขวงหนองค้้างพลูู เขตหนองแขม กรุุงเทพฯ 10160

11.ความสััมพัันธ์์กัับหลัักสููตรอื่่�นที่่�เปิิดสอนในคณะ/ภาควิิชาอื่่�น
ของสถาบััน

11.1 กลุ่่�มวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี้้�ที่่�เปิิดสอนโดยคณะ/ภาควิิชา
/หลัักสููตรอื่่�น
ไม่่มีี
11.2 กลุ่่�มวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที่่�เปิิดสอนให้้ภาควิิชา/หลัักสููตร
อื่่�นต้้องมาเรีียน
ไม่่มีี
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11.3 การบริิหารจััดการ
ไม่่มีี

ข้้อมููลเฉพาะของหลัักสููตร

1. ปรััชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
1.1 ปรััชญา
มุ่่�งผลิิตและพััฒนา นัักวิิชาการระดัับสููง นัักบริิหารมืืออาชีีพ นักั
วิิจััยและที่่�ปรึึกษาด้้านบริิหารธุุรกิิจ ที่่�มีีความรอบรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ด้้าน
วิิชาการ การบริิหารและงานวิิจััยระดัับสููง รวมทั้้�งมีีคุุณธรรม จริิยธรรม
และจรรยาบรรณในวิิชาชีีพ กอรปกัับการเสริิมสร้า้ งความเข้้าใจในปรััชญา
และเครื่่�องมืือทางการบริิหารธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�และนวััตกรรม
ใหม่่ที่่มี� คุี ณ
ุ ค่่าทางวิิชาการและนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อประโยชน์์แก่่สังั คมทั้้�ง
ระดัับชาติิและสากล
1.2 ความสำำ�คััญ
ในยุุคเศรษฐกิิจปััจจุุบัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วและเกิิด
นวััตกรรมใหม่่ (Disruptive Economy) ส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็น
อย่่างมาก เพื่่�อความอยู่่�รอด ความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน และก้้าวทััน
ความเจริิญก้้าวหน้้าระดัับโลก จึึงจำำ�เป็็นต้้อบปรัับเปลี่่�ยนแนวคิิดทางการ
บริิหารจััดการแบบไทยให้้สอดคล้้องกัับแนวคิิดการจััดการที่่�ทันั สมััยแบบ
สากล เพื่่�อเพิ่่�มขีดี ความสามารถในการพััฒนาประเทศที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลด้้วยการศึึกษา
ค้้นคว้้า และวิิจัยั เพื่่�อพััฒนาองค์์ความรู้้�ใหม่่ในการค้้นพบนวััตกรรม ซึ่ง่� เป็็น
ปััจจััยสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อผลสััมฤทธิ์์�ทั้้�งระดัับท้้องถิ่่�น ระดัับประเทศ และ
ระดัับโลก ดัังนั้้�นการศึึกษา ค้้นคว้้าวิิจััย และการประยุุกต์์ศาสตร์์ด้้านการ
บริิหารธุุรกิิจจึึงสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการขัับเคลื่่�อนและนำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
ประเทศต่่อไป
1.3 วััตถุุประสงค์์
(1) เพื่่�อผลิิตดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตทางการบริิหารธุุรกิิจให้้มีคี วามรู้้�ความ
เชี่่�ยวชาญ เข้้าใจในปรััชญญาทางการบริิหารธุุรกิิจ ด้้วยการศึึกษาเชิิงลึึก
ในรายละเอีียดของธุุรกิิจ ด้้วยวิิธีีการวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์เพื่่�อเกิิดองค์์
ความรู้้�และนวััตกรรมใหม่่ ในการคิิด วิิเคราะห์์ และตััดสิินใจในการแก้้ไข
ปััญหาต่่าง ๆ ด้้านการบริิหารธุุรกิิจ โดยการวิิจััยที่่�ก่่อให้้เกิิดองค์์ความรู้้�
ใหม่่และความก้้าวหน้้าทางวิิชาการและวิิชาชีีพให้้สอดคล้้องกัับสภาพ
แวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วของโลกปััจจุุบััน

(2) เพื่่�อผลิิตบุุคลากรที่่�มีคี วามพร้้อมต่่อการเป็็นนัักวิิชาการและนััก
บริิหารวิิชาชีีพชั้้น� สููงให้้มีคี วามรู้้�ความสามารถ มีีวิสัิ ยั ทััศน์ที่่์ ก้� า้ วไกล ตลอด
จนเป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรมทางการบริิหาร
(3) เพื่่�อพััฒนานัักวิิชาการ นัักบริิหาร นัักวิิจััยระดัับสููง ให้้มีี
ทัักษะและแนวคิิดในการพััฒนาธุุรกิิจและสร้้างธุุรกิิจใหม่่ ด้ว้ ยกระบวนการ
เรีียนรู้้�และค้้นคว้้าวิิจััย
(4) เพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือ และเครืือข่่ายทางวิิชาการและ
วิิชาชีีพ ด้้วยการเผยแพร่่ผลงานวิิจััยในระดัับชาติิและนานาชาติิและเป็็น
ที่่�ยอมรัับตามมาตราฐานสากล
(5) เพื่่�อผลิิตบุุคลากรที่่�มีีความพร้้อมในการศึึกษาค้้นคว้้าและ
สร้้างนวััตกรรมที่่�มีคี วามหลากหลายในการพััฒนาประเทศ เพื่่�อความยั่่�งยืืน
และความมั่่�นคงในระยะยาวให้้เกิิดกัับสัังคมไทยในแง่่วิิชาการ การศึึกษา
ของประเทศและอื่่�น ๆ

ระบบการจัั ด การศึึ ก ษา การดำำ� เนิิ น การ และโครงสร้้ า งของ
หลัักสููตร
1.

ระบบการจััดการศึึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดยใน 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออก
เป็็น 2 ภาคการศึึกษาปกติิ ซึ่่�ง 1 ภาคการศึึกษาปกติิมีีระยะเวลาศึึกษาไม่่
น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์ โดยให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับ มหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์ว่า่ ด้้วย การจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
1.2 การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน
ไม่่มีี
1.3 การเทีียบเคีียงหน่่วยกิิตในระบบทวิิภาค
มีี โดยให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับ มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ว่่าด้้วย
การจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
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2.

การดำำ�เนิินการหลัักสููตร
2.1 วััน-เวลาในการดำำ�เนิินการเรีียนการสอน
ภาคการศึึกษาที่่� 1 สิิงหาคม – ธัันวาคม
ภาคการศึึกษาที่่� 2 มกราคม – พฤษภาคม 
วัันอัังคาร – วัันอาทิิตย์์  เวลา 8.30 – 21.00 น.
2.2 คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา
		
2.2.1 หลัักสููตรระดัับดุุษฎีีบััณฑิิต แบบ 1 (1.1)
ผู้้�ที่่สำ� ำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโท แผน ก. หรืือเทีียบเท่่าทุุก
สาขาทั้้�งในและต่่างประเทศที่่�คณะกรรมการการอุุดมศึึกษาหรืือ ก.พ.
รัับรอง มีีความสามารถในการใช้้ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษได้้อย่่างดีี และ
ต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
กำำ�หนด
2.2.2 หลัักสููตรระดัับดุุษฎีีบััณฑิิต แบบ 2 (2.1)
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโทหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาทั้้�ง
ในและต่่างประเทศที่่�คณะกรรมการการอุุดมศึึกษาหรืือ ก.พ. รัับรอง มีี
ความสามารถในการใช้้ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษได้้อย่่างดีี และต้้องเป็็น
ผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์กำำ�หนด
          ทั้้�งนี้้� วิิธีีการคััดเลืือกผู้้�เข้้าศึึกษาในหลัักสููตรระดัับดุุษฎีีบััณฑิิต
แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1) ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับประกาศการคััด
เลืือกเพื่่�อเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับบััณฑิิตศึึกษา ของมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์
(1) นัักศึึกษาที่่�มีีผลการสอบผ่่านความรู้้�ภาษาอัังกฤษ ซึ่่�งมีีอายุุไม่่
เกิิน 3 ปีี นับตั้้
ั ง� แต่่วันั ที่่�สอบผ่่านภาษาอัังกฤษ จนถึึงวัันที่่�เข้้าเป็็นนัักศึึกษา
จะต้้องมีีคะแนนตามเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1. คะแนน TOEFL Paper Based  
ไม่่ต่ำำ��กว่่า  525    คะแนน
    หรืือ
2. คะแนน TOEFL-Computer Based   ไม่่ต่ำำ��กว่่า  197    คะแนน
    หรืือ
3. คะแนน TOEFL-Internet Based  
ไม่่ต่ำำ��กว่่า   71     คะแนน
    หรืือ
4. คะแนน IELTS                    
ไม่่ต่ำำ��กว่่า  5.5     คะแนน
    หรืือ
5. คะแนน CU-TEP           
ไม่่ต่ำำ��กว่่า   67     คะแนน
    หรืือ

(2) กรณีีที่่นั� กั ศึึกษายัังไม่่มีรี ะดัับคะแนน (1) ให้้ทำำ�การวััดมาตรฐาน
ความรู้้�ภาษาอัังกฤษที่่�จััดสอบโดยหลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (ปร.ด.)  
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ และ
ต้้องสอบผ่่านตามเกณฑ์์ก่่อนเข้้าศึึกษา
2.3 ปััญหาของนัักศึึกษาแรกเข้้า
นัักศึึกษาอาจจะมีีความรู้้�ความเข้้าใจในด้้านต่่าง ๆ ไม่่เพีียงพอ ได้้แก่่ ภาษา
อัังกฤษที่่�เป็็นเงื่่อ� นไขในการสำำ�เร็็จการศึึกษาและสถิิติใิ นการวิิจัยั เพื่่�อใช้้ใน
การทำำ�ดุุษฎีีนิิพนธ์์
2.4 กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินการเพื่่�อแก้้ไขปััญหา / ข้้อจำำ�กััดของ
นัักศึึกษาในข้้อ 2.3
จััดรายวิิชาเสริิมทักั ษะด้้านภาษาอัังกฤษแบบเข้้มข้น้ เพื่่�อพััฒนา
ทัักษะทางด้้านภาษาต่่างประเทศและสถิิติิขั้้�นสููงเพื่่�อการวิิจััย
2.5 ระบบการศึึกษา
แบบชั้้�นเรีียน
2.6 การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียน
ข้้ามสถาบัันอุุดมศึึกษา
นัักศึึกษาที่่�เคยหรืือกำำ�ลัังศึึกษาในหลัักสููตรที่่�เทีียบเท่่า จาก
สถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สำำ�นักั งานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.) รัับรอง
หรืือสถาบัันการศึึกษาที่่� ก.พ. รัับรอง สามารถเทีียบโอนหน่่วยกิิตเข้้า
ศึึกษาในหลัักสููตรนี้้�ได้้ การเทีียบโอนผลการเรีียนหมายถึึงการขอเทีียบโอน
หน่่วยกิิตของรายวิิชาในระดัับเดีียวกััน เพื่่�อใช้้นัับเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการ
ศึึกษา ทั้้�งนี้้�ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับ มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ว่า่ ด้้วย การ
จััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562

3. หลัักสููตร

3.1 หลัักสููตร ให้้ระบุุรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
		 3.1.1 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร
แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1)
รวมตลอดหลัักสููตร 48
หน่่วยกิิต
3.1.2 โครงสร้้างหลัักสููตร
โครงสร้้างหลัักสููตร แบ่่งเป็็นหมวดวิิชาที่่�สอดคล้้องกัับที่่กำ� ำ�หนด
ไว้้ในเกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรกระทรวงศึึกษาธิิการ องค์์ประกอบของการ
จััดการศึึกษา หลัักสููตรแบบ 1 (1.1) เป็็นแผนการศึึกษาที่่�มุ่่�งการวิิจัยั เฉพาะ
และ แบบ 2 (2.1) เป็็นแผนการศึึกษาที่่�ทำำ�วิิจััยและศึึกษาเพิ่่�มเติิม โดย
ต้้องทำำ�ดุุษฎีีนิพิ นธ์์ไม่่น้อ้ ยกว่่า 36 หน่่วยกิิต นอกจากนี้้�ควรเป็็นผู้้�ประกอบ
การหรืือผู้้�มีีประสบการณ์์ในการทำำ�งาน โดยมีีโครงสร้้างหลัักสููตร ดััง94
นี้้�

หมวดวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต
แบบ 1 (1.1)
แบบ 2 (2.1)
1. หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน ไม่่นัับหน่่วยกิิต
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
2. หมวดวิิชาพื้้�นฐาน
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
3. หมวดวิิชาบัังคัับ
9
4. หมวดวิิชาเลืือก
3
5.หมวดการสอบวััด
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
คุุณสมบััติิ
6. หมวดดุุษฎีีนิิพนธ์์
48
36
รวม ตลอดหลัักสููตร 48 ตลอดหลัักสููตร 48
3.1.3 รายวิิชา
(1) ความหมายของรหััสวิิชา
- รหััสรายวิิชาใช้้ตััวอัักษรนำำ� 3 ตััว ตามด้้วยตััวเลข 4 หลััก
- ตััวอัักษรนำำ� 3 ตััว PHDxxxx หมายถึึง หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ
ดุุษฎีีบััณฑิิต
- เลขหลัักพัันและหลัักร้้อย หมายถึึง หมวดวิิชา ดัังนี้้�
PHD01xx หมายถึึง หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน
PHD02xx หมายถึึง หมวดวิิชาพื้้�นฐาน
PHD03xx หมายถึึง หมวดวิิชาบัังคัับ
PHD04xx หมายถึึง หมวดวิิชาเลืือก
PHD05xx หมายถึึง หมวดวิิชาการสอบวััดคุุณสมบััติิ
PHD06xx หมายถึึง หมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1.1)
PHD07xx หมายถึึง หมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (2.1)
- เลขหลัักสิิบและหลัักหน่่วย หมายถึึง ลำำ�ดัับวิิชา
(2) วิิชาบัังคัับก่่อน
หมายถึึง วิิชาที่่�นัักศึึกษาจะลงทะเบีียนวิิชานั้้�นต้้องผ่่านการ
ศึึกษาในรายวิิชาที่่�ระบุุไว้้ก่อ่ น เพื่่�อให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์ท� างการศึึกษารายวิิชา
ดัังกล่่าว

(3) รายวิิชาตามโครงสร้้างหลัักสููตร
(3.1) หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน
ไม่่นัับหน่่วยกิิต สำำ�หรัับ
แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ          
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0101 ภาษาอัังกฤษขั้้�นสููงระดัับบััณฑิิตศึึกษา
0(0-0-0)
          (Advanced English for Graduate Studies)(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
PHD0102 ปรััชญาทางสัังคมศาสตร์์และสถิิติิขั้้�นสููงเพื่่�อ
0(0-0-0)
			 การวิิจััยทางธุุรกิิจ
                         
(Philosophy of Social Science and (ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
			
Advanced Statistic  for Business Research) 		
PHD0103 ปฏิิบัติั ิการงานวิิจััยชั้้�นสููง
                  0(0-0-0)
                (Advanced Business Research   (ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
    Workshop)
(3.2) หมวดวิิชาพื้้�นฐาน ไม่่นัับหน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แบบ 1 (1.1)
และแบบ 2 (2.1)
รหััสวิิชา  ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0201ความรู้้�พื้้�นฐานทางธุุรกิิจ       
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
(Foundations of Business Knowledge)                                
(3.3) หมวดวิิชาบัังคัับ 9 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แบบ 2 (2.1)
รหััสวิิชา ชื่่� อ วิิ ช า/ชื่่� อ วิิ ช าภาษาอัั ง กฤษ                    จำำ� นวน
หน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0301 ปรััชญาและทฤษฎีีทางการจััดการขั้้�นสููง           3(3-0-6)
(Philosophy and Advanced Management Theories)
PHD0302 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยขั้้�นสููง 1
          3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 1)
PHD0303 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยขั้้�นสููง 2
          3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 2)

95

(3.4) หมวดวิิชาเลืือก 3 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แบบ 2 (2.1)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ        
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0401 สััมมนาการวิิจััยประเด็็นปััจจุุบัันทางการจััดการ      3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Management Topics)
PHD0402 สััมมนาการวิิจััยประเด็็นปััจจุุบัันทางการตลาด
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Marketing Topics)
PHD0403 สััมมนาการวิิจััยประเด็็นปััจจุุบัันทางการเงิิน          3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Financial Topics)
(3.5) หมวดวิิชาการสอบวััดคุุณสมบััติิ ไม่่นัับหน่่วยกิิต สำำ�หรัับ
แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0501 การสอบวััดคุุณสมบััติิ
           0(0-0-0)
(Qualifying Examination)              (ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
(3.6) หมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1.1) 48 หน่่วยกิิต
สำำ�หรัับ แบบ 1 (1.1)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ                    จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0601 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1)
         8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (1)
PHD0602 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (2)
         8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (2)
PHD0603 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (3)
         8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (3)
PHD0604 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (4)
         8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (4)
PHD0605 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (5)
         8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (5)
PHD0606 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (6)
         8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (6)

(3.7) หมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (2.1) 36 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ
แบบ 2 (2.1)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0701 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (1)  
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (1)
PHD0702 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (2)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (2)
PHD0703 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (3)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (3)
PHD0704 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (4)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (4)
		
3.1.4 แผนการศึึกษา
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
แบบ 1 (1.1) (การวิิจััยเพื่่�อทำำ�ดุุษฎีีนิิพนธ์์)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0101 ภาษาอัังกฤษระดัับบััณฑิิตศึึกษา
PHD0102 สถิิติิขั้้�นสููงเพื่่�อการวิิจััยทางธุุรกิิจ
PHD0601 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1)
รวม

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0603 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (3)
รวม

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 1

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0605 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (5)

หน่่วยกิิต
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
8(0-0-16)
8(0-0-16)

หน่่วยกิิต
8(0-0-16)
8(0-0-16)

หน่่วยกิิต
8(8-0-16)
รวม 8(8-0-16)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0501 การสอบวััดคุุณสมบััติิ
PHD0602 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (2)
รวม

หน่่วยกิิต
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
8(0-0-16)
8(0-0-16)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0604 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (4)
รวม

หน่่วยกิิต
8(0-0-16)
8(0-0-16)

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0606 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (6)
		

หน่่วยกิิต
8(8-0-16)
รวม 8(8-0-16)

รวมหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 48 หน่่วยกิิต
หมายเหตุุ
- หมวดวิิชาพื้้�นฐานสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�ไม่่ได้้สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโททางบริิหารธุุรกิิจ
- หมวดวิิชาพื้้�นฐานให้้ดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จก่่อนการเปิิดภาคการศึึกษาแรก
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
แบบ 2 (2.1) (การเรีียนรายวิิชาและทำำ�ดุุษฎีีนิิพนธ์์)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
PHD0101 ภาษาอัังกฤษระดัับบััณฑิิตศึึกษา
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
PHD0102 สถิิติิขั้้�นสููงเพื่่�อการวิิจััยทางธุุรกิิจ
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
PHD0301 ทฤษฎีีและกลยุุทธ์์การจััดการธุุรกิิจขั้้�นสููง
3(3-0-6)
รวม
3(0-0-6)
ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0501 การสอบวััดคุุณสมบััติิ
PHD0701 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (1)
รวม

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 1

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0703 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (3)

หน่่วยกิิต
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
9(0-0-18)
9(0-0-18)
หน่่วยกิิต
9(0-0-18)
รวม 9(0-0-18)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0302 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยขั้้�นสููง 1
PHD0303 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยขั้้�นสููง 2
PHD04XX วิิชาเลืือก
รวม

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

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0702 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (2)
รวม

หน่่วยกิิต
9(0-0-18)
9(0-0-18)

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0704 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (4)
		

หน่่วยกิิต
9(0-0-18)
รวม 9(0-0-18)

รวมหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 48 หน่่วยกิิต
หมายเหตุุ
- หมวดวิิชาพื้้�นฐานสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�ไม่่ได้้สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโททางบริิหารธุุรกิิจ
- หมวดวิิชาพื้้�นฐานให้้ดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จก่่อนการเปิิดภาคการศึึกษาแรก
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4. องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับการฝึึกภาคสนาม การฝึึกงาน หรืือสหกิิจ
ศึึกษา		
ไม่่มีี
5. ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการทำำ�โครงงานหรืืองานวิิจััย
นัักศึึกษาลงทะเบีียนดุุษฎีีนิิพนธ์์ตามแผนการศึึกษาของหลัักสููตร
โดยผ่่านความเห็็นชอบจากอาจารย์์ที่่ป� รึึกษาดุุษฎีีนิพิ นธ์์ หรืืออาจารย์์ผู้้�รับั
ผิิดชอบหลัักสููตร
5.1	คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
การทำำ�ดุุษฎีีนิพิ นธ์์ตามความต้้องการของหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ
ดุุษฎีีบััณฑิิตนั้้�น  จะมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการบููรณาการองค์์ความรู้้�ใหม่่ทั้้�งทาง
ด้้านทฤษฎีีและการประยุุกต์์ใช้้ในระดัับสููง หรืือต่่อยอดองค์์ความรู้้�เดิิมใน
สาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการ การเงิินและการตลาดที่่�สามารถนำำ�เสนอ
ทฤษฎีี แ ละการประยุุ ก ต์์ เ ทคโนโลยีี ที่่� มีี คุุ ณ ภาพสูู ง มาใช้้ ใ ห้้ เ กิิ ด ความ
ก้้าวหน้้าทางวิิชาการและการบริิหารระดัับสููง ตลอดจนมีีขอบเขตการทำำ�
ดุุษฎีีนิิพนธ์์ที่่�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมอย่่างใกล้้ชิิดของคณะกรรมการที่่�
ปรึึ ก ษาดุุ ษ ฎีี นิิ พ นธ์์ แ ละสามารถทำำ� ให้้ แ ล้้ ว เสร็็ จ ภายในระยะเวลาที่่�
หลัักสููตรกำำ�หนดได้้
5.2 มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�
นัักศึึกษามีีความรู้้�และประสบการณ์์การทำำ�งานวิิจััยเพื่่�อให้้เกิิด
องค์์ความรู้้�ใหม่่ ผลงานใหม่่ รวมทั้้�งการต่่อยอดความรู้้�เดิิม การสอบปกป้้อง
ที่่� มีี ค ณะกรรมการควบคุุ ม การสอบตามเกณฑ์์ ใ นประกาศกระทรวง
ศึึกษาธิิการ เรื่่อ� ง เกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับบััณฑิิตศึึกษา พ.ศ. 2558
5.3	ช่่วงเวลา
ทุุกภาคการศึึกษาตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในแผนการศึึกษา
5.4	จำำ�นวนหน่่วยกิิต
- หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต แบบ 1 (1.1)
จำำ�นวน 48 หน่่วนกิิต
- หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต แบบ 2 (2.1)
จำำ�นวน 48 หน่่วนกิิต
5.5 การเตรีียมการ
- อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาแนะนำำ�นัักศึึกษาอย่่างใกล้้ชิิด และมีีการ
ติิดตามผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
- นัั กศึึ กษาต้้ องดำำ�เนิินงานวิิ จััยดุุษฎีี นิิ พนธ์์อ ย่่างใกล้้ชิิดกัั บ
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา

ปรึึกษา

- กำำ�หนดชั่่�วโมงการให้้คำำ�ปรึึกษา และจััดทำำ�บัันทึึกการให้้คำำ�

6. กระบวนการประเมิินผล
- ประเมิินจากรายวิิชาที่่�เรีียน (เฉพาะแบบ 2.1)
- ประเมิินผลจากผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์และเผยแพร่่
- การสอบโครงร่่างดุุษฎีีนิพิ นธ์์ การสอบวััดคุณ
ุ สมบััติิ และการสอบ
ปกป้้องดุุษฎีีนิิพนธ์์

หลัักเกณฑ์์ในการประเมิินผลนัักศึึกษา

1. กฎระเบีียบหรืือหลัักเกณฑ์์ในการให้้ระดัับคะแนน (เกรด)
การวัั ด ผลและการสำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาเป็็ น ไปตามข้้ อ กำำ� หนด
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ สำำ�หรัับหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
- การวััดผลรายวิิชาในหมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ ให้้มีีการประเมิินผล
ของรายวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ โดยใช้้สััญลัักษณ์์
S (Satisfactory)     หมายถึึง พอใจ เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 4.00
U (Unsatisfactory) หมายถึึง ไม่่พอใจ เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 0.00
- การวััดผลการสอบปกป้้องดุุษฎีีนิิพนธ์์ ให้้มีีการประเมิินผลโดยใช้้
สััญลัักษณ์์
O (Outstanding)    หมายถึึง ดีีเยี่่�ยม เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 4.00
G (Good)              หมายถึึง ดีี เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น
3.50
P (Pass)               หมายถึึง ผ่่าน เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึึง ไม่่พอใจ เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ขณะนัักศึึกษายัังไม่่
สำำ�เร็็จการศึึกษา
(1) การทวนสอบในระดัับรายวิิชาทุุกรายวิิชา
(2) การทวนสอบในระดัับหลัักสููตร มีีระบบประกัันคุุณภาพภายใน
เพื่่�อใช้้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
(3) มีีการประเมิินการสอนโดยนัักศึึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�หลัังจากนัักศึึกษาสำำ�เร็็จ
การศึึกษา
(1) ประเมิินจากภาวะการมีีงานทำำ�ของบััณฑิิตและระยะเวลาในการ
มีีงานทำำ�
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(2) การประเมิินความพึึงพอใจในบััณฑิิตที่่�จบการศึึกษาและเข้้า
ทำำ�งานในสถานประกอบการ
(3) การประเมิินจากบััณฑิิตที่่�ไปประกอบอาชีีพในส่่วนของความ
พร้้อมและความรู้้�จากสาขาวิิชาที่่�ศึึกษาตามหลัักสููตร
3. เกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษาตามหลัักสููตร
3.1 การวััดผล
การวััดผลการศึึกษาให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์
3.2 เกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษา
การสำำ�เร็็จการศึึกษาเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์ นัักศึึกษาที่่�มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับปริิญญา ต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน ดัังต่่อ
ไปนี้้�
แบบ 1 (1.1) การวิิจััยเพื่่�อทำำ�ดุุษฎีีนิิพนธ์์
สอบผ่่านภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย 1 ภาษา ตามหลัักเกณฑ์์
และเงื่่� อ นไขที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ย กำำ� หนด สอบผ่่ า นการสอบวัั ดคุุ ณ สมบัั ติิ
(Qualification examination) เพื่่�อเป็็นผู้้�มีีสิิทธิ์์�ขอทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เสนอ
วิิ ท ยานิิ พ นธ์์ และสอบผ่่ า นการสอบปากเปล่่ า ขั้้� น สุุ ดท้้ า ย โดยคณะ
กรรมการที่่�มหาวิิทยาลััยแต่่งตั้้�ง ซึ่่�งจะต้้องประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิิทยาลััย และต้้องเป็็นระบบเปิิดให้้ผู้้�สนใจเข้้ารัับ
ฟัังได้้
สำำ�หรัับผลงานวิิทยานิิพนธ์์หรืือส่่วนหนึ่่�งของวิิทยานิิพนธ์์จะต้้อง
ได้้รัับการตีีพิิมพ์์หรืืออย่่างน้้อยได้้รัับการยอมรัับให้้ตีีพิิมพ์์ในแหล่่งตีีพิิมพ์์
ดัังนี้้�
สำำ�หรัับวิิทยานิิพนธ์์ในสายสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ จะ
ต้้องได้้รัับการตีีพิิมพ์์หรืืออย่่างน้้อยได้้รัับการยอมรัับให้้ตีีพิิมพ์์ในวารสาร
วิิชาการระดัับชาติิ ซึ่่�งอยู่่�ในฐานข้้อมููล TCI กลุ่่�มที่่� 1 ขึ้้�นไป อย่่างน้้อย 2
เรื่่�อง หรืือถ้้าเป็็นวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิ จะต้้องเป็็นวารสารที่่�มีี
คุุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการอุุดมศึึกษาเรื่่�องหลัักเกณฑ์์
การพิิจารณาวารสารทางวิิชาการสำำ�หรัับการเผยแพร่่ผลงานวิิชาการ ซึ่่�ง
ต้้องไม่่อยู่่�ใน List of predatory publishers and journals
สำำ�หรัับวิิทยานิิพนธ์์ในสายวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี จะต้้อง
ได้้รัับการตีีพิิมพ์์หรืืออย่่างน้้อยได้้รัับการยอมรัับให้้ตีีพิิมพ์์ในวารสาร
วิิชาการระดัับนานาชาติิ ที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุุดมศึึกษาเรื่่�องหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาวารสารทางวิิชาการสำำ�หรัับการ

เผยแพร่่ผลงานวิิชาการ ซึ่่�งต้้องไม่่อยู่่�ใน List of predatory publishers
and journals อย่่างน้้อย 2 เรื่่�อง
		
แบบ 2 (2.1) การเรีียนรายวิิชาและทำำ�ดุุษฎีีนิิพนธ์์
        ศึึกษารายวิิชาครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดในหลัักสููตร โดยจะต้้องได้้
รัับคะแนนเฉลี่่�ยไม่่ต่ำำ��กว่่า 3.00 จากระบบ 4 ระดัับคะแนนหรืือเทีียบเท่่า
 สอบผ่่านภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย 1 ภาษา ตามหลัักเกณฑ์์และเงื่่อ� นไข
ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด สอบผ่่านการสอบวััดคุุณสมบััติิ (Qualification
examination) เพื่่�อเป็็นผู้้�มีีสิทิ ธิ์์ข� อทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เสนอวิิทยานิิพนธ์์ และ
สอบผ่่านการสอบปากเปล่่าขั้้น� สุุดท้า้ ย โดยคณะกรรมการที่่�มหาวิิทยาลััย
แต่่งตั้้�ง ซึ่่�งจะต้้องประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากภายในและภายนอก
มหาวิิทยาลััย และต้้องเป็็นระบบเปิิดให้้ผู้้�สนใจเข้้ารัับฟัังได้้
สำำ�หรัับผลงานวิิทยานิิพนธ์์หรืือส่่วนหนึ่่�งของวิิทยานิิพนธ์์จะต้้อง
ได้้รัับการตีีพิิมพ์์หรืืออย่่างน้้อยได้้รัับการยอมรัับให้้ตีีพิิมพ์์ในแหล่่งตีีพิิมพ์์
ดัังนี้้�
สำำ�หรัับวิิทยานิิพนธ์์ในสายสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ จะ
ต้้องได้้รัับการตีีพิิมพ์์หรืืออย่่างน้้อยได้้รัับการยอมรัับให้้ตีีพิิมพ์์ในวารสาร
วิิชาการระดัับชาติิ ซึ่่�งอยู่่�ในฐานข้้อมููล TCI กลุ่่�มที่่� 1 ขึ้้�นไป อย่่างน้้อย 2
เรื่่�อง หรืือถ้้าเป็็นวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิ จะต้้องเป็็นวารสารที่่�มีี
คุุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการอุุดมศึึกษาเรื่่�องหลัักเกณฑ์์
การพิิจารณาวารสารทางวิิชาการสำำ�หรัับการเผยแพร่่ผลงานวิิชาการ ซึ่่�ง
ต้้องไม่่อยู่่�ใน List of predatory journals and publishers
สำำ�หรัับวิิทยานิิพนธ์์ในสายวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี จะต้้อง
ได้้รัับการตีีพิิมพ์์หรืืออย่่างน้้อยได้้รัับการยอมรัับให้้ตีีพิิมพ์์ในวารสาร
วิิชาการระดัับนานาชาติิ ที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุุดมศึึกษาเรื่่�องหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาวารสารทางวิิชาการสำำ�หรัับการ
เผยแพร่่ผลงานวิิชาการ ซึ่่�งต้้องไม่่อยู่่�ใน List of predatory journals
and publishers อย่่างน้้อย 2 เรื่่�อง
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หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
(หลัักสููตรนานาชาติิ) หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2563
1. ชื่่�อหลัักสููตร

5.5 การให้้ปริิญญาแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ให้้ปริิญญาเพีียงสาขาวิิชาเดีียว

ชื่่�อภาษาไทย
หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต
			สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
(หลัักสููตรนานาชาติิ)
ชื่่�อภาษาอัังกฤษ
Doctor of Philosophy Program in
Business Administration
(International Program)

6. สถานภาพของหลัักสููตรและการพิิจารณาอนุุมััติิ/เห็็นชอบ
หลัักสููตร

2. ชื่่�อปริิญญาและสาขาวิิชา

หลัักสููตรมีีความพร้้อมเผยแพร่่คุุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับปริิญญาเอก สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ในปีี พ.ศ. 2565

ชื่่�อเต็็ม (ภาษาไทย)
ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (บริิหารธุุรกิิจ)
ชื่่�อเต็็ม (ภาษาอัังกฤษ) Doctor of Philosophy (Business
Administration)
ชื่่�อย่่อ (ภาษาไทย)
ปร.ด. (บริิหารธุุรกิิจ)
ชื่่�อย่่อ (ภาษาอัังกฤษ) Ph.D. (Business Administration)

3. วิิชาเอก
(ไม่่มีี)

4. จำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�เรีียนตลอดหลัักสููตร

4.1 หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร 48 หน่่วยกิิต

5. รููปแบบของหลัักสููตร

5.1 รููปแบบ
หลัักสููตรปริิญญาเอก ใช้้ระยะเวลาการศึึกษาไม่่ต่ำำ��กว่่า 3 ปีี และไม่่
เกิิน 6 ปีี
5.2 ภาษาที่่�ใช้้
หลัักสููตรจััดการศึึกษาเป็็นภาษาอัังกฤษ
5.3 การรัับเข้้าศึึกษา
	รัับทั้้�งนัักศึึกษาไทยและนัักศึึกษาต่่างชาติิที่่�มีีความสามารถในการ
ใช้้ภาษาอัังกฤษได้้เป็็นอย่่างดีี
5.4 ความร่่วมมืือกัับสถาบัันอื่่�น
เป็็นหลัักสููตรของสถาบัันที่่�จััดการเรีียนการสอนโดยตรง

2563

หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ.2563
6.1 หลัักสููตรกำำ�หนดเปิิดสอน ในภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา

7.ความพร้้อมในการเผยแพร่่หลัักสููตรคุุณภาพและมาตรฐาน
8.อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา
ธุุรกิิจ

(1) นัักวิิชาการหรืือนัักวิิชาชีีพขั้้น� สููง ที่่�ให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับการจััดการ

(2) ผู้้�บริิหารระดัับสููง ระดัับกลางในหน่่วยงาน ทั้้�งภาครััฐหรืือภาค
เอกชน
(3) ผู้้�ประกอบการหรืือผู้้�จััดการในธุุรกิิจขนาดใหญ่่และขนาดย่่อม		
(4) นัักพััฒนา วิิทยากร และบุุคลากรด้้านบริิหารธุุรกิิจทั้้�งภาครััฐ
และเอกชน
(5) เจ้้าของธุุรกิิจ นัักลงทุุน นัักวิิจััยด้้านบริิหารธุุรกิิจ
(6) นัักวิิชาชีีพอิิสระด้้านบริิหารธุุรกิิจและการบริิหารงานสมััยใหม่่

9.ความสััมพัันธ์์กัับหลัักสููตรอื่่�นที่่�เปิิดสอนในคณะ/ภาควิิชาอื่่�น
ของสถาบััน

9.1 กลุ่่�มวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี้้�ที่่�เปิิดสอนโดยคณะ/ภาควิิชา/
หลัักสููตรอื่่�น
ไม่่มีี
9.2 กลุ่่�มวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที่่�เปิิดสอนให้้ภาควิิชา/หลัักสููตร
อื่่�นต้้องมาเรีียน
ไม่่มีี
9.3 การบริิหารจััดการ
ไม่่มีี
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ข้้อมููลเฉพาะของหลัักสููตร

1. ปรััชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
1.1 ปรััชญา
		มุ่่�งผลิิตและพััฒนา นัักวิิชาการระดัับสููง นัักบริิหารมืืออาชีีพ นััก
วิิจััยและที่่�ปรึึกษาด้้านบริิหารธุุรกิิจ ที่่�มีีความรอบรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ด้้าน
วิิชาการ การบริิหารและงานวิิจััยระดัับสููง รวมทั้้�งมีีคุุณธรรม จริิยธรรม
และจรรยาบรรณในวิิชาชีีพ กอรปกัับการเสริิมสร้า้ งความเข้้าใจในปรััชญา
และเครื่่�องมืือทางการบริิหารธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�และนวััตกรรม
ใหม่่ที่่มี� คุี ณ
ุ ค่่าทางวิิชาการและนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เพื่่อ� ประโยชน์์แก่่สังั คมทั้ง้�
ระดัับชาติิและสากล
1.2 ความสำำ�คััญ
ในยุุคเศรษฐกิิจปััจจุุบัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วและเกิิด
นวััตกรรมใหม่่ (Disruptive Economy) ส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็น
อย่่างมาก เพื่่�อความอยู่่�รอด ความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน และก้้าวทััน
ความเจริิญก้้าวหน้้าระดัับโลก จึึงจำำ�เป็็นต้้อบปรัับเปลี่่�ยนแนวคิิดทางการ
บริิหารจััดการแบบไทยให้้สอดคล้้องกัับแนวคิิดการจััดการที่่�ทันั สมััยแบบ
สากล เพื่่อ� เพิ่่�มขีดี ความสามารถในการพััฒนาประเทศที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลด้้วยการศึึกษา
ค้้นคว้้า และวิิจัยั เพื่่อ� พััฒนาองค์์ความรู้้�ใหม่่ในการค้้นพบนวััตกรรม ซึ่ง่� เป็็น
ปััจจััยสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อผลสััมฤทธิ์์�ทั้้�งระดัับท้้องถิ่่�น ระดัับประเทศ และ
ระดัับโลก ดัังนั้้�นการศึึกษา ค้้นคว้้าวิิจััย และการประยุุกต์์ศาสตร์์ด้้านการ
บริิหารธุุรกิิจจึึงสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการขัับเคลื่่�อนและนำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
ประเทศต่่อไป
1.3 วััตถุุประสงค์์
		 (1) เพื่่อ� ผลิิตดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตทางการบริิหารธุุรกิิจให้้มีคี วามรู้้�ความ
เชี่่�ยวชาญ เข้้าใจในปรััชญญาทางการบริิหารธุุรกิิจ ด้้วยการศึึกษาเชิิงลึึก
ในรายละเอีียดของธุุรกิิจ ด้้วยวิิธีีการวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์เพื่่�อเกิิดองค์์
ความรู้้�และนวััตกรรมใหม่่ ในการคิิด วิิเคราะห์์ และตััดสิินใจในการแก้้ไข
ปััญหาต่่าง ๆ ด้้านการบริิหารธุุรกิิจ โดยการวิิจััยที่่�ก่่อให้้เกิิดองค์์ความรู้้�
ใหม่่และความก้้าวหน้้าทางวิิชาการและวิิชาชีีพให้้สอดคล้้องกัับสภาพ
แวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วของโลกปััจจุุบััน
		 (2) เพื่่อ� ผลิิตบุุคลากรที่่�มีคี วามพร้้อมต่่อการเป็็นนัักวิิชาการและ
นัักบริิหารวิิชาชีีพชั้้�นสููงให้้มีีความรู้้�ความสามารถ มีีวิิสััยทััศน์์ที่่�ก้้าวไกล
ตลอดจนเป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรมทางการบริิหาร
		 (3) เพื่่�อพััฒนานัักวิิชาการ นัักบริิหาร นัักวิิจััยระดัับสููง ให้้มีี

ทัักษะและแนวคิิดในการพััฒนาธุุรกิิจและสร้้างธุุรกิิจใหม่่ ด้้วยกระบวนการ
เรีียนรู้้�และค้้นคว้้าวิิจััย
		 (4) เพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือ และเครืือข่่ายทางวิิชาการและ
วิิชาชีีพ ด้้วยการเผยแพร่่ผลงานวิิจััยในระดัับชาติิและนานาชาติิและเป็็น
ที่่�ยอมรัับตามมาตราฐานสากล
		 (5) เพื่่�อผลิิตบุุคลากรที่่�มีีความพร้้อมในการศึึกษาค้้นคว้้าและ
สร้้างนวััตกรรมที่่�มีคี วามหลากหลายในการพััฒนาประเทศ เพื่่อ� ความยั่่�งยืืน
และความมั่่�นคงในระยะยาวให้้เกิิดกัับสัังคมไทยในแง่่วิิชาการ การศึึกษา
ของประเทศและอื่่�น ๆ

ระบบการจัั ด การศึึ ก ษา การดำำ� เนิิ น การ และโครงสร้้ า งของ
หลัักสููตร
1.

ระบบการจััดการศึึกษา
1.1 ระบบ
		 ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดยใน 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออก
เป็็น 2 ภาคการศึึกษาปกติิ ซึ่่�ง 1 ภาคการศึึกษาปกติิมีีระยะเวลาศึึกษาไม่่
น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์ โดยให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับ มหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์ว่า่ ด้้วย การจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
1.2 การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน
ไม่่มีี
1.3 การเทีียบเคีียงหน่่วยกิิตในระบบทวิิภาค
	มีี โดยให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับ มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ว่่าด้้วย
การจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
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2.

การดำำ�เนิินการหลัักสููตร
2.1 วััน-เวลาในการดำำ�เนิินการเรีียนการสอน
ภาคการศึึกษาที่่� 1	สิิงหาคม – ธัันวาคม
ภาคการศึึกษาที่่� 2 	มกราคม – พฤษภาคม
	วัันอัังคาร – วัันอาทิิตย์์ เวลา 8.30 – 21.00 น.
2.2 คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา
		
2.2.1 หลัักสููตรระดัับดุุษฎีีบััณฑิิต แบบ 1 (1.1)
		ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโท แผน ก. หรืือเทีียบเท่่าทุุก
สาขาทั้้�งในและต่่างประเทศที่่�คณะกรรมการการอุุดมศึึกษาหรืือ ก.พ.
รัับรอง มีีความสามารถในการใช้้ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษได้้อย่่างดีี และ
ต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
กำำ�หนด
2.2.2 หลัักสููตรระดัับดุุษฎีีบััณฑิิต แบบ 2 (2.1)
		ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโทหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาทั้้�ง
ในและต่่างประเทศที่่�คณะกรรมการการอุุดมศึึกษาหรืือ ก.พ. รัับรอง มีี
ความสามารถในการใช้้ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษได้้อย่่างดีี และต้้องเป็็น
ผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์กำำ�หนด
ทั้้�งนี้้� วิิธีีการคััดเลืือกผู้้�เข้้าศึึกษาในหลัักสููตรระดัับดุุษฎีีบััณฑิิต
แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1) ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับประกาศการคััด
เลืือกเพื่่�อเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับบััณฑิิตศึึกษา ของมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์
(1) นัักศึึกษาที่่�มีีผลการสอบผ่่านความรู้้�ภาษาอัังกฤษ ซึ่่�งมีีอายุุไม่่
เกิิน 3 ปีี นัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่�สอบผ่่านภาษาอัังกฤษ จนถึึงวัันที่่�เข้้าเป็็นนัักศึึกษา
จะต้้องมีีคะแนนตามเกณฑ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1. คะแนน TOEFL Paper Based
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 525 คะแนน
หรืือ
2. คะแนน TOEFL-Computer Based
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 197 คะแนน
หรืือ
3. คะแนน TOEFL-Internet Based
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 71 คะแนน
หรืือ
4. คะแนน IELTS
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 5.5 คะแนน
หรืือ
5. คะแนน CU-TEP
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 67 คะแนน
หรืือ

(2) กรณีีที่่นั� กั ศึึกษายัังไม่่มีรี ะดัับคะแนน (1) ให้้ทำำ�การวััดมาตรฐาน
ความรู้้�ภาษาอัังกฤษที่่�จััดสอบโดยหลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (ปร.ด.)
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ และ
ต้้องสอบผ่่านตามเกณฑ์์ก่่อนเข้้าศึึกษา
2.3 ปััญหาของนัักศึึกษาแรกเข้้า
นัักศึึกษาอาจจะมีีความรู้้�ความเข้้าใจในด้้านต่่าง ๆ ไม่่เพีียงพอ ได้้แก่่ ภาษา
อัังกฤษที่่�เป็็นเงื่อ่� นไขในการสำำ�เร็็จการศึึกษาและสถิิติใิ นการวิิจัยั เพื่่อ� ใช้้ใน
การทำำ�ดุุษฎีีนิิพนธ์์
2.4 กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินการเพื่่�อแก้้ไขปััญหา / ข้้อจำำ�กััดของ
นัักศึึกษาในข้้อ 2.3
		จััดรายวิิชาเสริิมทักั ษะด้้านภาษาอัังกฤษแบบเข้้มข้น้ เพื่่อ� พััฒนา
ทัักษะทางด้้านภาษาต่่างประเทศและสถิิติิขั้้�นสููงเพื่่�อการวิิจััย
2.5 ระบบการศึึกษา
แบบชั้้�นเรีียน
2.6 การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียนข้้าม
สถาบัันอุุดมศึึกษา
		นัักศึึกษาที่่�เคยหรืือกำำ�ลัังศึึกษาในหลัักสููตรที่่�เทีียบเท่่า จาก
สถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สำำ�นักั งานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.) รัับรอง
หรืือสถาบัันการศึึกษาที่่� ก.พ. รัับรอง สามารถเทีียบโอนหน่่วยกิิตเข้้า
ศึึกษาในหลัักสููตรนี้้�ได้้ การเทีียบโอนผลการเรีียนหมายถึึงการขอเทีียบโอน
หน่่วยกิิตของรายวิิชาในระดัับเดีียวกััน เพื่่�อใช้้นัับเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการ
ศึึกษา ทั้ง้� นี้้�ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับ มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ว่า่ ด้้วย การ
จััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562

3. หลัักสููตร

3.1 หลัักสููตร ให้้ระบุุรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
		 3.1.1 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร
		 แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1)
รวมตลอดหลัักสููตร 48
หน่่วยกิิต
3.1.2 โครงสร้้างหลัักสููตร
		 โครงสร้้างหลัักสููตร แบ่่งเป็็นหมวดวิิชาที่่�สอดคล้้องกัับที่่กำ� ำ�หนด
ไว้้ในเกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรกระทรวงศึึกษาธิิการ องค์์ประกอบของการ
จััดการศึึกษา หลัักสููตรแบบ 1 (1.1) เป็็นแผนการศึึกษาที่่�มุ่่�งการวิิจัยั เฉพาะ
และ แบบ 2 (2.1) เป็็นแผนการศึึกษาที่่�ทำำ�วิิจััยและศึึกษาเพิ่่�มเติิม โดย
ต้้องทำำ�ดุุษฎีีนิพิ นธ์์ไม่่น้อ้ ยกว่่า 36 หน่่วยกิิต นอกจากนี้้�ควรเป็็นผู้้�ประกอบ
การหรืือผู้้�มีีประสบการณ์์ในการทำำ�งาน โดยมีีโครงสร้้างหลัักสููตร ดัั103
งนี้้�

หมวดวิิชา

1. หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน
2. หมวดวิิชาพื้้�นฐาน
3. หมวดวิิชาบัังคัับ
4.หมวดวิิชาเลืือก
5.หมวดการสอบวััด
คุุณสมบััติิ
6. หมวดดุุษฎีีนิิพนธ์์
รวม

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

แบบ 1 (1.1)
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
ไม่่นัับหน่่วยกิิต

แบบ 2 (2.1)
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
ไม่่นัับหน่่วยกิิต

-

9

-

3

48

ตลอดหลัักสููตร
48 หน่่วยกิิต

ไม่่นัับหน่่วยกิิต
36
ตลอดหลัักสููตร
48 หน่่วยกิิต

3.1.3 รายวิิชา
(1) ความหมายของรหััสวิิชา
		 - รหััสรายวิิชาใช้้ตััวอัักษรนำำ� 3 ตััว ตามด้้วยตััวเลข 4 หลััก
- ตััวอัักษรนำำ� 3 ตััว PHDxxxx หมายถึึง หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ
ดุุษฎีีบััณฑิิต
		 - เลขหลัักพัันและหลัักร้้อย หมายถึึง หมวดวิิชา ดัังนี้้�
		 PHD01xx หมายถึึง หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน
		 PHD02xx หมายถึึง หมวดวิิชาพื้้�นฐาน
		 PHD03xx หมายถึึง หมวดวิิชาบัังคัับ
		 PHD04xx หมายถึึง หมวดวิิชาเลืือก
		 PHD05xx หมายถึึง หมวดวิิชาการสอบวััดคุุณสมบััติิ
		 PHD06xx หมายถึึง หมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1.1)
		 PHD07xx หมายถึึง หมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (2.1)
		 - เลขหลัักสิิบและหลัักหน่่วย หมายถึึง ลำำ�ดัับวิิชา
(2) วิิชาบัังคัับก่่อน
		 หมายถึึง วิิชาที่่�นัักศึึกษาจะลงทะเบีียนวิิชานั้้�นต้้องผ่่านการ
ศึึกษาในรายวิิชาที่่�ระบุุไว้้ก่อ่ น เพื่่อ� ให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ทางการศึึกษารายวิิชา
ดัังกล่่าว

(3) รายวิิชาตามโครงสร้้างหลัักสููตร
(3.1) หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน
ไม่่นัับหน่่วยกิิต สำำ�หรัับ
แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
	จำำ�นวนหน่่วยกิิต
				
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0101 ภาษาอัังกฤษขั้้�นสููงระดัับบััณฑิิตศึึกษา
0(0-0-0)
(Advanced English for Graduate Studies)
					
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
PHD0102 ปรััชญาทางสัังคมศาสตร์์และสถิิติิขั้้�นสููงเพื่่�อ
0(0-0-0)
			 การวิิจััยทางธุุรกิิจ
			 (Philosophy of Social Science and (ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
			
Advanced Statistic for Business Research) 		
PHD0103 ปฏิิบัติั ิการงานวิิจััยชั้้�นสููง
0(0-0-0)
(Advanced Business Research
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
		
Workshop) 		
(3.2) หมวดวิิชาพื้้�นฐาน ไม่่นัับหน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แบบ 1 (1.1)
และแบบ 2 (2.1)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ	จำำ�นวนหน่่วยกิิต
				
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0201ความรู้้�พื้้�นฐานทางธุุรกิิจ
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
		 (Foundations of Business Knowledge)
(3.3) หมวดวิิชาบัังคัับ 9 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แบบ 2 (2.1)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0301 ปรััชญาและทฤษฎีีทางการจััดการขั้้�นสููง
3(3-0-6)
		 (Philosophy and Advanced Management Theories)
PHD0302 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยขั้้�นสููง 1
3(3-0-6)
		 (Advanced Research Methodology 1)
PHD0303 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยขั้้�นสููง 2
3(3-0-6)
		 (Advanced Research Methodology 2)
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(3.4) หมวดวิิชาเลืือก 3 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แบบ 2 (2.1)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
	จำำ�นวนหน่่วยกิิต
				
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0401	สััมมนาการวิิจััยประเด็็นปััจจุุบัันทางการจััดการ 3(3-0-6)
		 (Research Seminar in Selected Management Topics)
PHD0402	สััมมนาการวิิจััยประเด็็นปััจจุุบัันทางการตลาด	 3(3-0-6)
		 (Research Seminar in Selected Marketing Topics)
PHD0403	สััมมนาการวิิจััยประเด็็นปััจจุุบัันทางการเงิิน
3(3-0-6)
		 (Research Seminar in Selected Financial Topics)
(3.5) หมวดวิิชาการสอบวััดคุุณสมบััติิ ไม่่นัับหน่่วยกิิต สำำ�หรัับ
แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ	จำำ�นวนหน่่วยกิิต
				
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0501 การสอบวััดคุุณสมบััติิ
0(0-0-0)
		 (Qualifying Examination)
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
(3.6) หมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1.1) 48 หน่่วยกิิต
สำำ�หรัับ แบบ 1 (1.1)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0601 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1)
8(0-0-16)
		 (Dissertation Type 1) (1)
PHD0602 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (2)
8(0-0-16)
		 (Dissertation Type 1) (2)
PHD0603 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (3)
8(0-0-16)
		 (Dissertation Type 1) (3)
PHD0604 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (4)
8(0-0-16)
		 (Dissertation Type 1) (4)
PHD0605 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (5)
8(0-0-16)
		 (Dissertation Type 1) (5)
PHD0606 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (6)
8(0-0-16)
		 (Dissertation Type 1) (6)

(3.7) หมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (2.1) 36 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ
แบบ 2 (2.1)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ	จำำ�นวนหน่่วยกิิต
				
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0701 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (1)
9(0-0-18)
		 (Dissertation Type 2) (1)
PHD0702 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (2)
9(0-0-18)
		 (Dissertation Type 2) (2)
PHD0703 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (3)
9(0-0-18)
		 (Dissertation Type 2) (3)
PHD0704 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (4)
9(0-0-18)
		 (Dissertation Type 2) (4)
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3.1.4 แผนการศึึกษา

แผนการศึึกษา หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (หลัักสููตรนานาชาติิ)
แบบ 1 (1.1) (การวิิจััยเพื่่�อทำำ�ดุุษฎีีนิิพนธ์์)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0101 ภาษาอัังกฤษระดัับบััณฑิิตศึึกษา
PHD0102	สถิิติิขั้้�นสููงเพื่่�อการวิิจััยทางธุุรกิิจ
PHD0601 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1)
รวม	

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0603 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (3)
รวม	

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 1

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0605 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (5)

หน่่วยกิิต
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
8(0-0-16)
8(0-0-16)

หน่่วยกิิต
8(0-0-16)
8(0-0-16)

หน่่วยกิิต
8(8-0-16)
รวม 8(8-0-16)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0501 การสอบวััดคุุณสมบััติิ
PHD0602 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (2)
รวม

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0604 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (4)
รวม	

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0606 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (6)
		

หน่่วยกิิต
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
8(0-0-16)
8(0-0-16)

หน่่วยกิิต
8(0-0-16)
8(0-0-16)

หน่่วยกิิต
8(8-0-16)
รวม 8(8-0-16)

รวมหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 48 หน่่วยกิิต
หมายเหตุุ
- หมวดวิิชาพื้้�นฐานสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�ไม่่ได้้สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโททางบริิหารธุุรกิิจ
- หมวดวิิชาพื้้�นฐานให้้ดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จก่่อนการเปิิดภาคการศึึกษาแรก
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต(หลัักสููตรนานาชาติิ)
แบบ 2 (2.1) (การเรีียนรายวิิชาและทำำ�ดุุษฎีีนิิพนธ์์)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
PHD0101 ภาษาอัังกฤษระดัับบััณฑิิตศึึกษา
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
PHD0102	สถิิติิขั้้�นสููงเพื่่�อการวิิจััยทางธุุรกิิจ
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
PHD0301	ทฤษฎีีและกลยุุทธ์์การจััดการธุุรกิิจขั้้�นสููง
3(3-0-6)
รวม	
3(0-0-6)
ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0501 การสอบวััดคุุณสมบััติิ
PHD0701 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (1)
รวม	

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 1

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0703 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (3)

หน่่วยกิิต
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
9(0-0-18)
9(0-0-18)
หน่่วยกิิต
9(0-0-18)
รวม 9(0-0-18)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0302 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยขั้้�นสููง 1
PHD0303 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยขั้้�นสููง 2
PHD04XX วิิชาเลืือก
รวม	

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0702 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (2)
รวม	

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
PHD0704 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (4)
		

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

หน่่วยกิิต
9(0-0-18)
9(0-0-18)

หน่่วยกิิต
9(0-0-18)
รวม 9(0-0-18)

รวมหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 48 หน่่วยกิิต

หมายเหตุุ
- หมวดวิิชาพื้้�นฐานสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�ไม่่ได้้สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโททางบริิหารธุุรกิิจ
- หมวดวิิชาพื้้�นฐานให้้ดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จก่่อนการเปิิดภาคการศึึกษาแรก
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4. องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับการฝึึกภาคสนาม การฝึึกงาน หรืือสหกิิจ
ศึึกษา		
ไม่่มีี
5. ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการทำำ�โครงงานหรืืองานวิิจััย
	นัักศึึกษาลงทะเบีียนดุุษฎีีนิิพนธ์์ตามแผนการศึึกษาของหลัักสููตร
โดยผ่่านความเห็็นชอบจากอาจารย์์ที่่ป� รึึกษาดุุษฎีีนิพิ นธ์์ หรืืออาจารย์์ผู้้�รับั
ผิิดชอบหลัักสููตร
5.1	คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
		 การทำำ�ดุุษฎีีนิพิ นธ์์ตามความต้้องการของหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ
ดุุษฎีีบััณฑิิตนั้้�น จะมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการบููรณาการองค์์ความรู้้�ใหม่่ทั้้�งทาง
ด้้านทฤษฎีีและการประยุุกต์์ใช้้ในระดัับสููง หรืือต่่อยอดองค์์ความรู้้�เดิิมใน
สาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการ การเงิินและการตลาดที่่�สามารถนำำ�เสนอ
ทฤษฎีี แ ละการประยุุ ก ต์์ เ ทคโนโลยีี ที่่� มีี คุุ ณ ภาพสูู ง มาใช้้ ใ ห้้ เ กิิ ด ความ
ก้้าวหน้้าทางวิิชาการและการบริิหารระดัับสููง ตลอดจนมีีขอบเขตการทำำ�
ดุุษฎีีนิิพนธ์์ที่่�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมอย่่างใกล้้ชิิดของคณะกรรมการที่่�
ปรึึ ก ษาดุุ ษ ฎีี นิิ พ นธ์์ แ ละสามารถทำำ� ให้้ แ ล้้ ว เสร็็ จ ภายในระยะเวลาที่่�
หลัักสููตรกำำ�หนดได้้
5.2 มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�
		นัักศึึกษามีีความรู้้�และประสบการณ์์การทำำ�งานวิิจัยั เพื่่อ� ให้้เกิิด
องค์์ความรู้้�ใหม่่ ผลงานใหม่่ รวมทั้ง้� การต่่อยอดความรู้้�เดิิม การสอบปกป้้อง
ที่่� มีี ค ณะกรรมการควบคุุ ม การสอบตามเกณฑ์์ ใ นประกาศกระทรวง
ศึึกษาธิิการ เรื่่อ� ง เกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับบััณฑิิตศึึกษา พ.ศ. 2558
5.3	ช่่วงเวลา
		ทุุกภาคการศึึกษาตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในแผนการศึึกษา
5.4	จำำ�นวนหน่่วยกิิต
		 - หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต แบบ 1 (1.1) จำำ�นวน 48 หน่่
วนกิิต
		 - หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต แบบ 2 (2.1) จำำ�นวน 48 หน่่
วนกิิต
5.5 การเตรีียมการ
		 - อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาแนะนำำ�นัักศึึกษาอย่่างใกล้้ชิิด และมีีการ
ติิดตามผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
		 - นัักศึึกษาต้้องดำำ�เนิินงานวิิจััยดุุษฎีีนิิพนธ์์อย่่างใกล้้ชิิดกัับ
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา

		 - กำำ�หนดชั่่�วโมงการให้้คำำ�ปรึึกษา และจััดทำำ�บัันทึึกการให้้คำำ�
ปรึึกษา
6.

กระบวนการประเมิินผล
- ประเมิินจากรายวิิชาที่่�เรีียน (เฉพาะแบบ 2.1)
- ประเมิินผลจากผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์และเผยแพร่่
- การสอบโครงร่่างดุุษฎีีนิพิ นธ์์ การสอบวััดคุณ
ุ สมบััติิ และการสอบ
ปกป้้องดุุษฎีีนิิพนธ์์

หลัักเกณฑ์์ในการประเมิินผลนัักศึึกษา

1. กฎระเบีียบหรืือหลัักเกณฑ์์ในการให้้ระดัับคะแนน (เกรด)
		 การวัั ด ผลและการสำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาเป็็ น ไปตามข้้ อ กำำ� หนด
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ สำำ�หรัับหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
- การวััดผลรายวิิชาในหมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ ให้้มีีการประเมิินผล
ของรายวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ โดยใช้้สััญลัักษณ์์
S (Satisfactory) หมายถึึง พอใจ เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 4.00
U (Unsatisfactory) หมายถึึง ไม่่พอใจ เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 0.00
- การวััดผลการสอบปกป้้องดุุษฎีีนิิพนธ์์ ให้้มีีการประเมิินผลโดยใช้้
สััญลัักษณ์์
O (Outstanding) หมายถึึง ดีีเยี่่�ยม เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 4.00
G (Good)
หมายถึึง ดีี เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น
3.50
P (Pass)
หมายถึึง ผ่่าน เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึึง ไม่่พอใจ เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ขณะนัักศึึกษายัังไม่่
สำำ�เร็็จการศึึกษา
(1) การทวนสอบในระดัับรายวิิชาทุุกรายวิิชา
(2) การทวนสอบในระดัับหลัักสููตร มีีระบบประกัันคุุณภาพภายใน
เพื่่�อใช้้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
(3)	มีีการประเมิินการสอนโดยนัักศึึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�หลัังจากนัักศึึกษาสำำ�เร็็จ
การศึึกษา
(1) ประเมิินจากภาวะการมีีงานทำำ�ของบััณฑิิตและระยะเวลาในการ
มีีงานทำำ�
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(2) การประเมิินความพึึงพอใจในบััณฑิิตที่่�จบการศึึกษาและเข้้า
ทำำ�งานในสถานประกอบการ
(3) การประเมิินจากบััณฑิิตที่่�ไปประกอบอาชีีพในส่่วนของความ
พร้้อมและความรู้้�จากสาขาวิิชาที่่�ศึึกษาตามหลัักสููตร
3. เกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษาตามหลัักสููตร
3.1 การวััดผล
		 การวััดผลการศึึกษาให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์
3.2 เกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษา
		 การสำำ�เร็็จการศึึกษาเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์ นัักศึึกษาที่่�มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับปริิญญา ต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน ดัังต่่อ
ไปนี้้�
แบบ 1 (1.1) การวิิจััยเพื่่�อทำำ�ดุุษฎีีนิิพนธ์์
		สอบผ่่านภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย 1 ภาษา ตามหลัักเกณฑ์์
และเงื่่� อ นไขที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ย กำำ� หนด สอบผ่่ า นการสอบวัั ดคุุ ณ สมบัั ติิ
(Qualification examination) เพื่่�อเป็็นผู้้�มีีสิิทธิ์์�ขอทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เสนอ
วิิ ท ยานิิ พ นธ์์ และสอบผ่่ า นการสอบปากเปล่่ า ขั้้� น สุุ ดท้้ า ย โดยคณะ
กรรมการที่่�มหาวิิทยาลััยแต่่งตั้้�ง ซึ่่�งจะต้้องประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิิทยาลััย และต้้องเป็็นระบบเปิิดให้้ผู้้�สนใจเข้้ารัับ
ฟัังได้้
		สำำ�หรัับผลงานวิิทยานิิพนธ์์หรืือส่่วนหนึ่่�งของวิิทยานิิพนธ์์จะต้้อง
ได้้รัับการตีีพิิมพ์์หรืืออย่่างน้้อยได้้รัับการยอมรัับให้้ตีีพิิมพ์์ในแหล่่งตีีพิิมพ์์
ดัังนี้้�
		สำำ�หรัับวิิทยานิิพนธ์์ในสายสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ จะ
ต้้องได้้รัับการตีีพิิมพ์์หรืืออย่่างน้้อยได้้รัับการยอมรัับให้้ตีีพิิมพ์์ในวารสาร
วิิชาการระดัับชาติิ ซึ่่�งอยู่่�ในฐานข้้อมููล TCI กลุ่่�มที่่� 1 ขึ้้�นไป อย่่างน้้อย 2
เรื่่�อง หรืือถ้้าเป็็นวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิ จะต้้องเป็็นวารสารที่่�มีี
คุุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการอุุดมศึึกษาเรื่่�องหลัักเกณฑ์์
การพิิจารณาวารสารทางวิิชาการสำำ�หรัับการเผยแพร่่ผลงานวิิชาการ ซึ่่�ง
ต้้องไม่่อยู่่�ใน List of predatory publishers and journals
		สำำ�หรัับวิิทยานิิพนธ์์ในสายวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี จะต้้อง
ได้้รัับการตีีพิิมพ์์หรืืออย่่างน้้อยได้้รัับการยอมรัับให้้ตีีพิิมพ์์ในวารสาร
วิิชาการระดัับนานาชาติิ ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุุดมศึึกษาเรื่่�องหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาวารสารทางวิิชาการสำำ�หรัับการ

เผยแพร่่ผลงานวิิชาการ ซึ่่�งต้้องไม่่อยู่่�ใน List of predatory publishers
and journals อย่่างน้้อย 2 เรื่่�อง
		
แบบ 2 (2.1) การเรีียนรายวิิชาและทำำ�ดุุษฎีีนิิพนธ์์
		 ศึึกษารายวิิชาครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดในหลัักสููตร โดยจะต้้องได้้
รัับคะแนนเฉลี่่�ยไม่่ต่ำำ��กว่่า 3.00 จากระบบ 4 ระดัับคะแนนหรืือเทีียบเท่่า
สอบผ่่านภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย 1 ภาษา ตามหลัักเกณฑ์์และเงื่อ่� นไข
ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด สอบผ่่านการสอบวััดคุุณสมบััติิ (Qualification
examination) เพื่่อ� เป็็นผู้้�มีีสิทธิ์์
ิ ข� อทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เสนอวิิทยานิิพนธ์์ และ
สอบผ่่านการสอบปากเปล่่าขั้้น� สุุดท้า้ ย โดยคณะกรรมการที่่�มหาวิิทยาลััย
แต่่งตั้้�ง ซึ่่�งจะต้้องประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากภายในและภายนอก
มหาวิิทยาลััย และต้้องเป็็นระบบเปิิดให้้ผู้้�สนใจเข้้ารัับฟัังได้้
		สำำ�หรัับผลงานวิิทยานิิพนธ์์หรืือส่่วนหนึ่่�งของวิิทยานิิพนธ์์จะต้้อง
ได้้รัับการตีีพิิมพ์์หรืืออย่่างน้้อยได้้รัับการยอมรัับให้้ตีีพิิมพ์์ในแหล่่งตีีพิิมพ์์
ดัังนี้้�
		สำำ�หรัับวิิทยานิิพนธ์์ในสายสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ จะ
ต้้องได้้รัับการตีีพิิมพ์์หรืืออย่่างน้้อยได้้รัับการยอมรัับให้้ตีีพิิมพ์์ในวารสาร
วิิชาการระดัับชาติิ ซึ่่�งอยู่่�ในฐานข้้อมููล TCI กลุ่่�มที่่� 1 ขึ้้�นไป อย่่างน้้อย 2
เรื่่�อง หรืือถ้้าเป็็นวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิ จะต้้องเป็็นวารสารที่่�มีี
คุุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการอุุดมศึึกษาเรื่่�องหลัักเกณฑ์์
การพิิจารณาวารสารทางวิิชาการสำำ�หรัับการเผยแพร่่ผลงานวิิชาการ ซึ่่�ง
ต้้องไม่่อยู่่�ใน List of predatory journals and publishers
		สำำ�หรัับวิิทยานิิพนธ์์ในสายวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี จะต้้อง
ได้้รัับการตีีพิิมพ์์หรืืออย่่างน้้อยได้้รัับการยอมรัับให้้ตีีพิิมพ์์ในวารสาร
วิิชาการระดัับนานาชาติิ ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุุดมศึึกษาเรื่่�องหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาวารสารทางวิิชาการสำำ�หรัับการ
เผยแพร่่ผลงานวิิชาการ ซึ่่�งต้้องไม่่อยู่่�ใน List of predatory journals
and publishers อย่่างน้้อย 2 เรื่่�อง
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หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
(หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563)
1. ชื่่�อหลัักสููตร
ชื่่�อภาษาไทย

ชื่่�อภาษาอัังกฤษ

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชา
บริิหารธุุรกิิจ
Master of Business Administration
Program in Business Administration

2.ชื่่�อปริิญญาและสาขาวิิชา

ชื่่�อเต็็ม (ภาษาไทย) บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (บริิหารธุุรกิิจ)
ชื่่�อเต็็ม (ภาษาอัังกฤษ) Master of Business Administration
(Business Administration)
ชื่่�อย่่อ (ภาษาไทย)
บธ.ม. (บริิหารธุุรกิิจ)
ชื่่�อย่่อ (ภาษาอัังกฤษ) M.B.A. (Business Administration)

3. วิิชาเอก
ไม่่มีี

4. จำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�เรีียนตลอดหลัักสููตร

แผน ก แบบ ก 2 จํํานวน 36 หน่่วยกิิต
แผน ข
จํํานวน 36 หน่่วยกิิต

5. รููปแบบของหลัักสููตร

5.1 รููปแบบ
หลัักสููตรปริิญญาโท แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ใช้้ระยะ
เวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 3 ภาค การศึึกษา และไม่่เกิิน 5 ปีีการศึึกษา
5.2 ภาษาที่่�ใช้้
หลัักสููตรจััดการศึึกษาเป็็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบ
และหนัังสืือที่่�ใช้้ประกอบการสอนอาจ เป็็นภาษาอัังกฤษในบางรายวิิชา

การรัับเข้้าศึึกษา
รัับทั้้�งนัักศึึกษาไทยและนัักศึึกษาต่่างชาติิที่่�สามารถใช้้ภาษา
ไทยและภาษาอัังกฤษได้้เป็็นอย่่างดีี
5.3 ความร่่วมมืือกัับสถาบัันอื่่�น
เป็็นหลัักสููตรของสถาบัันที่่�จััดการเรีียนการสอนโดยตรง
		การให้้ปริิญญาแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ให้้ปริิญญาเพีียงสาขาวิิชาเดีียว

6. สถานภาพของหลัักสููตรและการพิิจารณาอนุุมััติิ/เห็็นชอบ
หลัักสููตร

หลัั ก สูู ต รปรัั บ ปรุุ ง  พ.ศ. 2563 ซึ่่� ง ปรัั บ ปรุุ ง จากหลัั ก สูู ต ร
บริิหารธุุรกิิจ มหาบััณฑิิตสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ (หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ.
2560)
6.1 หลัักสููตรกำำ�หนดเปิิดสอน ภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563
6.2 ผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการพััฒนาหลัักสููตรเมื่่�อวัันที่่�
15 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562
6.3 ผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการวิิชาการในการประชุุม
ครั้้�งที่่� 4/2562 เมื่่�อวัันที่่� 19 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
6.4 สภามหาวิิทยาลััยอนุุมััติิเห็็นชอบหลัักสููตรในการประชุุมครั้้�ง
ที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 23 มกราคม พ.ศ. 2563

7. ความพร้้อมในการเผยแพร่่หลัักสููตรคุุณภาพและมาตรฐาน

หลัักสููตรมีีความพร้้อมเผยแพร่่คุุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2552 ในปีีการศึึกษา
2564

8. อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา

(1) นัักวิิชาการหรืือนัักวิิชาชีีพที่่�ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการจััดการ
ธุุรกิิจ
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(2) ผู้้�บริิหารของหน่่วยงาน ทั้้�งภาครััฐและเอกชน
(3) ผู้้�ประกอบการหรืือผู้้�จััดการในธุุรกิิจขนาดกลางและขนาด
ย่่อม
(4) เจ้้าของธุุรกิิจ นัักลงทุุน นัักวิิจััยด้้านบริิหารธุุรกิิจ

9. สถานที่่�จััดการเรีียนการสอน

ในสถานที่่�ตั้้�ง มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ 19/1 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้้างพลูู เขตหนองแขม กรุุงเทพฯ 10160

10.ความสััมพัันธ์์กัับหลัักสููตรอื่่�นที่่�เปิิดสอนในคณะ/ภาควิิชาอื่่�น
ของสถาบััน
10.1 กลุ่่�มวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี้้�ที่่�เปิิดสอนโดย
คณะ/ภาควิิชา/หลัักสููตรอื่่�น
ไม่่มีี
10.2 กลุ่่�มวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที่่�เปิิดสอนให้้
ภาควิิชา/หลัักสููตรอื่่�นต้้องมาเรีียน
ไม่่มีี
10.3 การบริิหารจััดการ
ไม่่มีี

ข้้อมููลเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรััชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร

1.1 ปรััชญา
มุ่่�งสร้้ า งสรรค์์ แ ละพัั ฒ นานัั ก วิิ ช าการ/นัั ก วิิ ช าชีี พ ทางการ
บริิหารให้้มีีทัักษะ ความรู้้� ความสามารถ คุุณธรรมและจริิยธรรมที่่�เชื่่�อม
โยงและประยุุกต์์ใช้้ศาสตร์์ทางการบริิหารธุุรกิิจให้้เกิิดเป็็นองค์์ความรู้้�ใหม่่
อย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนบููรณาการองค์์ความรู้้�ทางด้้านการบริิหารให้้เกิิด
เป็็นกระบวนพััฒนาทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับสากลได้้อย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ

1.2 ความสำำ�คััญ
ในยุุคโลกาภิิวััฒน์์การบริิหารจััดการธุุรกิิจถืือเป็็นศาสตร์์ที่่�
สำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การจะยืืนอยู่่�บนเวทีีโลกที่่�มีีการแข่่งขัันทาง
ธุุรกิิจอย่่างรุุนแรง จำำ�เป็็นต้้องอาศััยการปรัับเปลี่่�ยนการบริิหารทางธุุรกิิจ
ตามแนวคิิดที่่�ทัันสมััยให้้สอดคล้้องกัับสากล  เพื่่�อให้้ทัันกัับความเจริิญ
ก้้าวหน้้าระดัับโลก อีีกทั้้�งการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการพััฒนาประเทศ
ที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ให้้เกิิดทัักษะและกระบวนการบริิหาร
จััดการทั้้�งด้้านการผลิิต การตลาด การบริิหารและอื่่�น ๆ ให้้เกิิดเป็็นแนวคิิด
ทางนวััตกรรมทางการบริิหารที่่�สามารถเพิ่่�มศัักยภาพทางการแข่่งขััน และ
สามารถตอบสนองความต้้องการกำำ�ลัังคนด้้านการบริิหารที่่�ก่่อให้้เกิิดการ
ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศให้้เติิบโตต่่อไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน
1.3 วััตถุุประสงค์์
(1) เพื่่�อผลิิตมหาบััณฑิิตทางการบริิหารธุุรกิิจให้้มีคี วามรู้้�ความ
เชี่่�ยวชาญในการคิิดวิิเคราะห์์และตััดสิินใจในการแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ด้้าน
การบริิหาร โดยการวิิจัยั ที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดองค์์ความรู้้�ใหม่่และความก้้าวหน้้าทาง
วิิชาการและวิิชาชีีพให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่าง
รวดเร็็วตามกระแสโลกาภิิวััตน์์
(2) เพื่่� อ พัั ฒ นานัั ก วิิ ช าการและนัั ก วิิ ช าชีี พ ทางด้้ า นการ
บริิ ห ารธุุ ร กิิ จ ให้้ มีี ค วามรู้้�ที่่� ส ามารถบูู ร ณาการองค์์ ค วามรู้้�ทางด้้ า น
บริิ ห ารธุุ ร กิิ จ ไปประยุุ ก ต์์ ใช้้ แ ละถ่่ า ยทอดให้้ กัั บ สัั ง คมได้้ โดยผ่่ า น
กระบวนการเรีียนรู้้�และการวิิจััยค้้นคว้้าที่่�สามารถบุุกเบิิกและแสวงหา
ความรู้้�ใหม่่เพื่่�อนำำ�มาเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันขององค์์กรธุุรกิิจ
ในประเทศไทย
(3) เพื่่�อผลิิตบุุคลากรที่่�มีีความพร้้อมต่่อการเป็็นนัักวิิชาการ
และนัักบริิหารวิิชาชีีพให้้มีีความรู้้�ความสามารถ มีีวิิสััยทััศน์์ที่่�ก้้าวไกล 
ตลอดจนเป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรมทางการบริิหาร
(4) สร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือทางวิิชาการและวิิชาชีีพในการ
พััฒนาที่่�มุ่่�งเน้้นรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและวััฒนธรรมที่่�ดีีของประเทศ
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(5) เพื่่�อผลิิตบุุคลากรที่่�มีีความพร้้อมในการสร้้างนวััตกรรม
ความหลากหลายที่่�พัฒ
ั นาแก่่ประเทศ เพื่่�อความยั่่�งยืืนของสภาพเศรษฐกิิจ
ความมั่่�นคงในระยะยาวให้้เกิิดกัับสัังคมไทยในแง่่วิชิ าการ การศึึกษาของ
ประเทศและอื่่�น ๆ

ระบบการจัั ด การศึึ ก ษา การดำำ� เนิิ น การ และโครงสร้้ า งของ
หลัักสููตร
1. ระบบการจััดการศึึกษา

1.1. ระบบ
ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดยใน 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออก
เป็็น 2 ภาคการศึึกษาปกติิ ซึ่่�ง 1 ภาคการศึึกษาปกติิมีีระยะเวลาศึึกษาไม่่
น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์ และมีีการเปิิดสอนภาคการศึึกษาฤดููร้อ้ น ซึ่ง่� มีีระยะ
เวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 6 สััปดาห์์ มีีจำำ�นวนชั่่�วโมงการเรีียนแต่่ละ
รายวิิชาเท่่ากัับภาคการศึึกษาปกติิ โดยให้้เป็็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ.2552 เกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตร
ระดัับบััณฑิิตศึึกษา พ.ศ.2558 และข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
1.2. การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน
มีี การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน โดยกำำ�หนดระยะเวลาศึึกษา
ไม่่น้้อยกว่่า 6 สััปดาห์์
1.3. การเทีียบเคีียงหน่่วยกิิตในระบบทวิิภาค
   ไม่่มีี
2. การดำำ�เนิินการหลัักสููตร
2.1. วััน-เวลาในการดำำ�เนิินการเรีียนการสอน
ภาคการศึึกษาที่่� 1 สิิงหาคม – ธัันวาคม
ภาคการศึึกษาที่่� 2 มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน มิิถุุนายน – กรกฎาคม
วัันเสาร์์ – วัันอาทิิตย์์  เวลา 8.30 – 21.00น.

2.2. คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขา
ทั้้�งในและต่่างประเทศที่่�คณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.) หรืือ ก.พ.
รัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััย
เอเชีียอาคเนย์์กำำ�หนด
          ทั้้�งนี้้� วิิธีกี ารคััดเลืือกผู้้�เข้้าศึึกษาในหลัักสููตรระดัับบริิหารธุุรกิิจ
มหาบััณฑิิต แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ให้้เป็็นไปตามประกาศการคััด
เลืือกเพื่่�อเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับบััณฑิิตศึึกษา ของมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์
2.3. ระบบการศึึกษา
แบบชั้้�นเรีียน
2.4. การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียน
ข้้ามสถาบัันอุุดมศึึกษา
นัักศึึกษาที่่�เคยหรืือกำำ�ลัังศึึกษาในหลัักสููตรที่่�เทีียบเท่่า จาก
สถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สำำ�นักั งานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.) รัับรอง
หรืือสถาบัันการศึึกษาที่่� ก.พ. รัับรอง สามารถเทีียบโอนหน่่วยกิิตเข้้า
ศึึกษาในหลัักสููตรนี้้�ได้้ โดยการเทีียบโอนผลการเรีียน หมายความว่่า การ
ขอเทีียบโอนหน่่วยกิิตของรายวิิชาในระดัับเดีียวกััน เพื่่�อใช้้นัับเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของการศึึกษา ทั้้�งนี้้�ให้้เป็็นไปตามเกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับ
บััณฑิิตศึึกษา พ.ศ. 2558 และข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่า
ด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562

3. หลัักสููตร

3.1 หลัักสููตร ให้้ระบุุรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
		 3.1.1 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร
แผน ก แบบ ก 2
36 หน่่วยกิิต
แผน ข
36 หน่่วยกิิต
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		3.1.2 โครงสร้้างหลัักสููตร
โครงสร้้างหลัักสููตร แบ่่งเป็็นหมวดวิิชาที่่�สอดคล้้องกัับที่่�
กำำ�หนดไว้้ในเกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรกระทรวงศึึกษาธิิการ โดยแบ่่งเป็็น
2 แผน คืือ องค์์ประกอบของการจััดการศึึกษา หลัักสููตรแผน ก แบบ ก
2 เป็็นแผนการศึึกษาที่่�มุ่่�งการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดความก้้าวหน้้า
ทางวิิชาการ และศึึกษารายวิิชาเพิ่่�มเติิม และหลัักสููตรแผน ข เป็็นแผนการ
ศึึกษาที่่�มุ่่�งการศึึกษารายวิิชาและการค้้นคว้้าอิิสระ โดยต้้องทำำ�การค้้นคว้้า
อิิสระไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต โดยมีีโครงสร้้างหลัักสููตรดัังนี้้�
หมวดวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต
แผน ก แบบ ก 2

1. หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
2. หมวดวิิชาบัังคัับ
21
3. หมวดวิิชาเลืือก
3
4. หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์
12
5. หมวดการค้้นคว้้าอิิสระ
6. หมวดการสอบประมวล
ความรู้้�
รวม
ตลอดหลัักสููตร
36 หน่่วยกิิต

แผน ข

ไม่่นัับหน่่วยกิิต
21
9
-

6
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
ตลอดหลัักสููตร
36 หน่่วยกิิต

3.1.3 รายวิิชา
(1) ความหมายของรหััสวิิชา
รหััสรายวิิชาใช้้ตััวอัักษรนำำ� 3 ตััว ตามด้้วยตััวเลข 4 หลััก
ตััวอัักษรนำำ� 3 ตััว MBAxxxx หมายถึึง หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ

สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
-เลขหลัักพัันและหลัักร้้อย หมายถึึง หมวดวิิชา ดัังนี้้�
MBA01xx หมายถึึงหมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน
(Foundation Course)
MBA02xx หมายถึึงหมวดวิิชาบัังคัับ
(Professional Core Courses)
MBA03xx หมายถึึงหมวดกลุ่่�มวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ (International Business
Management Concentration)
MBA04xxหมายถึึงหมวดกลุ่่�มวิิชาการตลาดเชิิงสร้้างสรรค์์
(Creative Marketing Concentration)
MBA05xxหมายถึึง หมวดกลุ่่�มวิิชาผู้้�ประกอบการเชิิงนวััตกรรม
(Innovative Entrepreneur
Concentration)
MBA10xxหมายถึึง หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
MBA11xxหมายถึึง หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์
MBA12xxหมายถึึง หมวดการค้้นคว้้าอิิสระ
MBA13xxหมายถึึงหมวดการสอบประมวลความรู้้�
- เลขหลัักสิิบและหลัักหน่่วย หมายถึึง ลำำ�ดัับวิิชา
			
		(2) วิิชาบัังคัับก่่อน
หมายถึึงวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะลงทะเบีียนวิิชานั้้�นต้้องผ่่านการ
ศึึกษาในรายวิิชาที่่�ระบุุไว้้ก่่อน เพื่่�อให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ทางการศึึกษาใน
รายวิิชาดัังกล่่าว

มหาบััณฑิิต
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(3) รายวิิชาตามโครงสร้้างหลัักสููตร
(3.1) หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน (Foundation Course) ไม่่
นัับหน่่วยกิิต
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ   
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0101 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
0(0-0-0)
(English for Executives)                  (ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
		(3.2) หมวดวิิชาบัังคัับ (Professional Core Courses)
21 หน่่วยกิิต
นัักศึึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ศึึกษารายวิิชาบัังคัับ
7 วิิชา จำำ�นวนรวม 21 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ                    จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0201 การจััดการและพื้้�นฐานทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Management and Business Essentials)
MBA0202 กลยุุทธ์์และการปฏิิบััติิการทางการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Strategy and Execution)
MBA0203 การจััดการทางการเงิินเพื่่�อการตััดสิินใจ
3(3-0-6)
(Financial Management for Decision Making)
MBA0204 การนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Leading Digital Transformation)
MBA0205 การคิิดเชิิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
MBA0206 การสร้้างโมเดลธุุรกิิจในยุุคการเปลี่่�ยนแปลง 3(3-0-6)
(Disruptive Business Model)
MBA0207 การวิิจััยทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Research)

		
		
		

(3.3) หมวดวิิชาเลืือก (Elective Courses)
3 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน ก 2
9 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน ข
นัักศึึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลืือกศึึกษารายวิิชาใด ๆ ในกลุ่่�ม
รายวิิชาที่่�สนใจ 1 วิิชา จำำ�นวน 3 หน่่วยกิิต และนัักศึึกษาแผน ข เลืือก
ศึึกษา 3 รายวิิชาในกลุ่่�มรายวิิชาที่่�สนใจ หรืือ เลืือกศึึกษา 3 รายวิิชาจาก
กลุ่่�มวิิชาใดๆ ในกลุ่่�มวิิชาทั้้�งหมด จำำ�นวนรวม 9 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดััง
ต่่อไปนี้้�
(ก) กลุ่่�มวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 			
(International Business Management Concentration)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ                    จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0301 การจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Management)
MBA0302 การสร้้างเครืือข่่ายและความร่่วมมืือระดัับโลก 3(3-0-6)
(Global Networking and Co-creation)
MBA0303 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Executives)
(ข) กลุ่่�มวิิชาการตลาดเชิิงสร้้างสรรค์์ (Creative Marketing 		
Concentration)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
 จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0401 การตลาดดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
MBA0402 การสื่่�อสารการตลาดแบบบููรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communications)
MBA0403 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับนัักการตลาด
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Marketers)
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(ค) กลุ่่�มวิิ ช าผู้้� ป ระกอบการเชิิ ง
นวััตกรรม			(Innovattive Entrepreneur Concentration)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0501 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการสร้้างตราสิินค้้า 3(3-0-6)
(Product Development and Branding)
MBA0502 นวััตกรรมทางธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
3(3-0-6)
(Business Innovation for Entrepreneurs)
MBA0503 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
3(3-0-6)
(Business Plan Development for Entrepreneurs)
		 (3.4) หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ (Thesis)
		 12 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน ก แบบ ก 2
รหััสวิิชา    ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA1101 วิิทยานิิพนธ์์ 1
6(0-0-12)
(Thesis 1)
MBA1102 วิิทยานิิพนธ์์ 2
6(0-0-12)
(Thesis 2)
		 (3.5) หมวดการค้้นคว้้าอิิสระ (Independent Study)		
		 6 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน ข
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA1201 การค้้นคว้้าอิิสระ
6(0-0-12)
(Independent Study)

		 (3.6) หมวดการสอบประมวลความรู้้� (Comprehensive
Examination)
ไม่่นัับหน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน ข
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบัติั -ิ ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA1301 การสอบประมวลความรู้้�
0(0-0-0)
(Comprehensive Examination)        (ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ (แผน ก แบบ ก 2)
ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 0
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBA0101 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

หน่่วยกิิต
ไม่่นัับหน่่วยกิิต

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
MBA0201 การจััดการและพื้้�นฐานทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
MBA0202 กลยุุทธ์์และการปฏิิบััติิการทางการตลาด
3(3-0-6)
MBA0203 การจััดการทางการเงิินเพื่่�อการตััดสิินใจ
3(3-0-6)
MBA0204 การนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		
รวม 12(12-0-24)

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
MBA0205 การคิิดเชิิงออกแบบ
3(3-0-6)
MBA0206 การสร้้างโมเดลธุุรกิิจในยุุคการเปลี่่�ยนแปลง
3(3-0-6)
MBA0207 การวิิจััยทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
MBAXXXX วิิชาเลืือก
3(3-0-6)
รวม 12(12-0-24)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBA1101 วิิทยานิิพนธ์์ 1
		

หน่่วยกิิต
6(0-0-12)		
รวม 6(0-0-12)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBA1102 วิิทยานิิพนธ์์ 2
		

หน่่วยกิิต
6(0-0-12)
รวม 6(0-0-12)
รวมหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 36 หน่่วยกิิต
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ (แผน ข)
ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 0
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBA0101 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

หน่่วยกิิต
ไม่่นัับหน่่วยกิิต

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
MBA0201 การจััดการและพื้้�นฐานทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
MBA0202 กลยุุทธ์์และการปฏิิบััติิการทางการตลาด
3(3-0-6)
MBA0203 การจััดการทางการเงิินเพื่่�อการตััดสิินใจ
3(3-0-6)
MBA0204 การนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		
รวม 12(12-0-24)

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
MBA0205 การคิิดเชิิงออกแบบ
3(3-0-6)
MBA0206 การสร้้างโมเดลธุุรกิิจในยุุคการเปลี่่�ยนแปลง
3(3-0-6)
MBA0207 การวิิจััยทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
MBAXXXX วิิชาเลืือก 1
3(3-0-6)
รวม 12(12-0-24)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBAXXXX วิิชาเลืือก 2
		

หน่่วยกิิต
3(3-0-6)		
รวม 3(3-0-6)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBAXXXX วิิชาเลืือก 3
MBA1201 การค้้นคว้้าอิิสระ
MBA1301 การสอบประมวลความรู้้�
		

หน่่วยกิิต
3(3-0-6)
6(0-0-12)
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
รวม 9(3-0-18)
รวมหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 36 หน่่วยกิิต
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4. องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับการฝึึกภาคสนาม การฝึึกงาน หรืือสหกิิจ
ศึึกษา
ไม่่มีี
5. ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการทำำ�โครงงานหรืืองานวิิจััย
นัั ก ศึึ ก ษาลงทะเบีี ย นวิิ ท ยานิิ พ นธ์์ ห รืื อ การค้้ น คว้้ า อิิ ส ระตาม
โปรแกรมของหลัักสููตร โดยผ่่านความเห็็นชอบจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
วิิทยานิิพนธ์์หรืืออาจารยที่่�ปรึึกษาการค้้นคว้้าอิิสระ หรืืออาจารย์์ผู้้�รับั ผิิด
ชอบหลัักสููตร
5.1 คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
การทำำ�วิิทยานิิพนธ์์และการค้้นคว้้าอิิสระตามความต้้องการ
ของหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิตนั้้�น จะมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการบููรณาการ
องค์์ความรู้้� หรืือต่่อยอดองค์์ความรู้้�เดิิมในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการ
ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ การตลาดเชิิงสร้้างสรรค์์ และ ผู้้�ประกอบการเชิิง
นวััตกรรม ที่่�สามารถนำำ�เสนอทฤษฎีีและการประยุุกต์์เทคโนโลยีีที่่�มีี
คุุณภาพสููงมาใช้้ให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการและการบริิหาร ตลอด
จนมีีขอบเขตการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์และการค้้นคว้้าอิิสระที่่�อยู่่�ภายใต้้การ
ควบคุุมอย่่างใกล้้ชิดิ ของคณะกรรมการที่่�ปรึึกษา และสามารถทำำ�ให้้แล้้ว
เสร็็จภายในระยะเวลาที่่�หลัักสููตรกำำ�หนดได้้
5.2 มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�
นัักศึึกษามีีความรู้้�และประสบการณ์์การทำำ�งานวิิจััยเพื่่�อให้้
เกิิดองค์์ความรู้้�  การต่่อยอดองค์์ความรู้้�เดิิม การสอบป้้องกัันที่่�มีีคณะ
กรรมการควบคุุมการสอบตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษา
แห่่งชาติิ พ.ศ.2552 กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ (
ปรัับปรุุง) พ.ศ.2554 เกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับบััณฑิิตศึึกษา พ.ศ
.2558 และข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่า่ ด้้วยการจััดการศึึกษา
ระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
5.3	ช่่วงเวลา
ทุุกภาคการศึึกษาตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในแผนการศึึกษา

5.4	จำำ�นวนหน่่วยกิิตในหลัักสููตร
- แผน ก แบบ ก 2 จำำ�นวน 36 หน่่วยกิิต
- แผน ข จำำ�นวน 36 หน่่วยกิิต
5.5 การเตรีียมการ
- อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาแนะนำำ�นัักศึึกษาอย่่างใกล้้ชิิด และมีีการ
ติิดตามผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
- นัักศึึกษาต้้องดำำ�เนิินงานวิิจััยวิิทยานิิพนธ์์หรืือการค้้นคว้้า
อิิสระอย่่างใกล้้ชิิดกัับอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
- กำำ�หนดชั่่�วโมงการให้้คำำ�ปรึึกษา และจััดทำำ�บัันทึึกการให้้คำำ�
ปรึึกษา
5.6 กระบวนการประเมิินผล
- ประเมิินจากรายวิิชาที่่�เรีียน (เฉพาะแบบ ข)
- ประเมิินผลจากผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์และเผย
แพร่่1
- การสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ การสอบประมวลความรู้้�
การสอบป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์และการค้้นคว้้าอิิสระ

หลัักเกณฑ์์ในการประเมิินผลนัักศึึกษา

1. กฎระเบีียบหรืือหลัักเกณฑ์์ในการให้้ระดัับคะแนน (เกรด)
การวััดผลและการสำำ�เร็็จการศึึกษาเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ สำำ�หรัับหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
- การวััดผลรายวิิชาในหมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ แผน ก แบบ
ก 2 และหมวดการค้้นคว้้าอิิสระ แผน ข ให้้มีีการประเมิินผลของรายวิิชา
วิิทยานิิพนธ์์และการค้้นคว้้าอิิสระ โดยใช้้สััญลัักษณ์์
S (Satisfactory)หมายถึึง พอใจ เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น
4.00
U (Unsatisfactory)หมายถึึง ไม่่พอใจ เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 0.00
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ขณะนัักศึึกษายัังไม่่สำำ�เร็็จ
การศึึกษา
(1) การทวนสอบในระดัับรายวิิชาทุุกรายวิิชา
(2) การทวนสอบในระดัับหลัักสููตร มีีระบบประกัันคุุณภาพภายใน
เพื่่�อใช้้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
(3) มีีการประเมิินการสอนโดยนัักศึึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�หลัังจากนัักศึึกษาสำำ�เร็็จ
การศึึกษา
(1) ประเมิินจากภาวะการมีีงานทำำ�ของบััณฑิิตและระยะเวลาใน
การมีีงานทำำ�
(2) การประเมิินความพึึงพอใจในบััณฑิิตที่่�จบการศึึกษาและเข้้า
ทำำ�งานในสถานประกอบการ
(3) การประเมิินจากบััณฑิิตที่่�ไปประกอบอาชีีพในส่่วนของความ
พร้้อมและความรู้้�จากสาขาวิิชาที่่�ศึึกษาตามหลัักสููตร
3. เกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษาตามหลัักสููตร
3.1 การวััดผล
การวััดผลการศึึกษาให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััย
เอเชีียอาคเนย์์
3.2 เกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษา
การสำำ�เร็็จการศึึกษาเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์ นัักศึึกษาที่่�มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับปริิญญา ต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน ดัังต่่อ
ไปนี้้�
แผน ก แบบ ก 2
(1) ศึึกษารายวิิชาครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดในหลัักสููตร และได้้ระดัับ
แต้้มคะแนนเฉลี่่�ยสะสม ไม่่ต่ำำ��กว่่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดัับคะแนนหรืือ
เทีียบเท่่า)
        (2) ต้้องสอบผ่่านภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย 1 ภาษา ตามข้้อ

บัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิต
ศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
(3) ผลงานวิิทยานิิพนธ์์หรืือส่่วนหนึ่่�งของวิิทยานิิพนธ์์ต้้องได้้รัับ
การตีีพิมิ พ์์ หรืืออย่่างน้้อยได้้รับั การยอมรัับให้้ตีพิี มิ พ์์ในวารสารระดัับชาติิ
หรืื อ ระดัั บ นานาชาติิ ที่่� มีี คุุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุุดมศึึกษา เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การพิิจารณาวารสารทางวิิชาการสำำ�หรัับการ
เผยแพร่่ผลงานทางวิิชาการ หรืือนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมวิิชาการโดยบทความ
ที่่�นำำ�เสนอฉบัับสมบููรณ์์ (Full Paper) ได้้รัับการตีีพิิมพ์์ในรายงานสืืบ
เนื่่�องจากการประชุุมวิิชาการ (Proceedings) ดัังกล่่าว
        (4) เสนอวิิทยานิิพนธ์์และสอบผ่่านการสอบปากเปล่่า ประกอบ
ด้้วย
4.1 การสอบเค้้าโครงวิิทยานิิพนธ์์
4.2 การสอบป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์ขั้้�นสุุดท้้าย
โดยคณะกรรมการสอบเค้้าโครงวิิทยานิิพนธ์์และการสอบ
ป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์ขั้้�นสุุดท้้ายจะต้้องประกอบด้้วย ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจาก
ภายในและภายนอกที่่�มหาวิิทยาลััยแต่่งตั้้�ง และต้้องเป็็นระบบเปิิดให้้ผู้้�
สนใจเข้้ารัับฟัังได้้
		
แผน ข
(1) ศึึกษารายวิิชาครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดในหลัักสููตร และได้้ระดัับ
แต้้มคะแนนเฉลี่่ย� สะสม  ไม่่ต่ำำ��กว่่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดัับคะแนนหรืือ
เทีียบเท่่า)
(2) ต้้องสอบผ่่านภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย 1 ภาษา ตามข้้อ
บัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิต
ศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
(3) สอบผ่่านการสอบประมวลความรู้้�  (Comprehensive Exaamination) ด้้วยข้้อเขีียนและ/ หรืือปากเปล่่าในสาขาวิิชานั้้�น โดยการ
สอบประมวลความรู้้�สามารถสอบได้้ไม่่เกิิน 2 ครั้้�ง  
(4)  รายงานการค้้นคว้้าอิิสระหรืือส่่วนหนึ่่�งของรายงานการค้้นคว้้า
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อิิสระจะต้้องได้้รัับการเผยแพร่่ในลัักษณะหนึ่่�งที่่�สืืบค้้นได้้
(5)  เสนอรายงานการค้้นคว้้าอิิสระและสอบผ่่านการสอบปากเปล่่า
ประกอบด้้วย
5.1 การสอบป้้องกัันการค้้นคว้้าอิิสระ
โดยคณะกรรมการสอบป้้องกัันการค้้นคว้้าอิิสระขั้้�นสุุดท้้าย
จะต้้องประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากภายในที่่�มหาวิิทยาลััยแต่่งตั้้�ง และ
ต้้องเป็็นระบบเปิิดให้้ผู้้�สนใจเข้้ารัับฟัังได้้
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หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
(หลัักสููตรนานาชาติิ) หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ.2563
1.ชื่่�อหลัักสููตร

ชื่่�อภาษาไทย หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
         (หลัักสููตรนานาชาติิ)
ชื่่�อภาษาอัังกฤษ Master of Business Administration Program in
                      Business Administration  (International Program)

2. ชื่่�อปริิญญาและสาขาวิิชา

ชื่่�อเต็็ม (ภาษาไทย)     บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (บริิหารธุุรกิิจ)
ชื่่�อเต็็ม (ภาษาอัังกฤษ) Master of Business Administration
(Business Administration)
ชื่่�อย่่อ (ภาษาไทย)    บธ.ม. (บริิหารธุุรกิิจ)
ชื่่�อย่่อ (ภาษาอัังกฤษ)  M.B.A. (Business Administration)

3. วิิชาเอก
ไม่่มีี

4. จำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�เรีียนตลอดหลัักสููตร

แผน ก แบบ ก 2      จํํานวน 36 หน่่วยกิิต
แผน ข                  จํํานวน 36 หน่่วยกิิต

5. รููปแบบของหลัักสููตร

5.1 รููปแบบ
หลัักสููตรปริิญญาโท แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ใช้้ระยะเวลา
การศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 3 ภาค
การศึึกษา และไม่่เกิิน 5 ปีีการศึึกษา
5.2 ภาษาที่่�ใช้้
หลัักสููตรจััดการศึึกษาเป็็นภาษาต่่างประเทศ (ระบุุภาษา) ภาษา
อัังกฤษและภาษาจีีน
5.3 การรัับเข้้าศึึกษา
 รัับทั้้�งนัักศึึกษาไทยและนัักศึึกษาต่่างชาติิที่่ส� ามารถใช้้ภาษาอัังกฤษ
และภาษาจีีนได้้เป็็นอย่่างดีี
5.4 ความร่่วมมืือกัับสถาบัันอื่่�น
เป็็นหลัักสููตรของสถาบัันที่่�จััดการเรีียนการสอนโดยตรง

5.5 การให้้ปริิญญาแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ให้้ปริิญญาเพีียงสาขาวิิชาเดีียว

6. สถานภาพของหลัักสููตรและการพิิจารณาอนุุมััติิ/เห็็น
ชอบหลัักสููตร

หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2563
6.1 หลัักสููตรกำำ�หนดเปิิดสอน ภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563
6.2 ผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการพััฒนาหลัักสููตรเมื่่�อวัันที่่�
15 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562
6.3 ผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการวิิชาการในการประชุุมครั้้ง�
ที่่� 4/2562 เมื่่�อวัันที่่� 19 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
6.4 สภามหาวิิทยาลััยอนุุมััติิเห็็นชอบหลัักสููตรในการประชุุมครั้้�ง
ที่่� 2/2563 เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

7.ความพร้้อมในการเผยแพร่่หลัักสููตรคุุณภาพและมาตรฐา

หลัักสููตรมีีความพร้้อมเผยแพร่่คุุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ  พ.ศ. 2552 ในปีีการศึึกษา
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8. อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา

(1) นัักวิิชาการหรืือนัักวิิชาชีีพที่่�ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการจััดการ
ธุุรกิิจ
(2) ผู้้�บริิหารของหน่่วยงาน ทั้้�งภาครััฐและเอกชน
(3) ผู้้�ประกอบการหรืือผู้้�จััดการในธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อ
(4) เจ้้าของธุุรกิิจ นัักลงทุุน นัักวิิจััยด้้านบริิหารธุุรกิิจ

9. สถานที่่�จััดการเรีียนการสอน

ในสถานที่่�ตั้้�ง มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ 19/1 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้้างพลูู  เขตหนองแขม กรุุงเทพฯ 10160

10. ความสััมพัันธ์์กัับหลัักสููตรอื่่�นที่่�เปิิดสอนในคณะ/ภาควิิชา
อื่่�นของสถาบััน

10.1 กลุ่่�มวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี้้�ที่่�เปิิดสอนโดยคณะ/ภาค
วิิชา/หลัักสููตรอื่่�น
ไม่่มีี
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10.2 กลุ่่�มวิิ ช า/รายวิิ ช าในหลัั ก สูู ต รที่่� เ ปิิ ด สอนให้้ ภ าควิิ ช า/
หลัักสููตรอื่่�นต้้องมาเรีียน
ไม่่มีี
10.3 การบริิหารจััดการ
ไม่่มีี

ข้้อมููลเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรััชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร

1.1 ปรััชญา
มุ่่�งสร้้างสรรค์์และพััฒนานัักวิิชาการ/นัักวิิชาชีีพทางการบริิหารให้้
มีีทัักษะ ความรู้้� ความสามารถ คุุณธรรมและจริิยธรรมที่่�เชื่่�อมโยงและ
ประยุุกต์์ใช้้ศาสตร์์ทางการบริิหารธุุรกิิจให้้เกิิดเป็็นองค์์ความรู้้�ใหม่่อย่่างต่่อ
เนื่่�อง ตลอดจนบููรณาการองค์์ความรู้้�ทางด้้านการบริิหารให้้เกิิดเป็็นกระ
บวนพััฒนาทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับสากลได้้อย่่างมีีคุุณภาพ
1.2 ความสำำ�คััญ
ในยุุคโลกาภิิวััฒน์์การบริิหารจััดการธุุรกิิจถืือเป็็นศาสตร์์ที่่�สำำ�คััญ
ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การจะยืืนอยู่่�บนเวทีีโลกที่่�มีีการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
อย่่างรุุนแรง จำำ�เป็็นต้้องอาศััยการปรัับเปลี่่�ยนการบริิหารทางธุุรกิิจตาม
แนวคิิดที่่�ทันั สมััยให้้สอดคล้้องกัับสากล เพื่่อ� ให้้ทันั กัับความเจริิญก้้าวหน้้า
ระดัับโลก อีีกทั้้�งการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการพััฒนาประเทศที่่�มุ่่�งเน้้น
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ให้้เกิิดทัักษะและกระบวนการบริิหารจััดการ
ทั้้�งด้้านการผลิิต การตลาด การบริิหารและอื่่�น ๆ ให้้เกิิดเป็็นแนวคิิดทาง
นวััตกรรมทางการบริิหารที่่�สามารถเพิ่่�มศัักยภาพทางการแข่่งขััน และ
สามารถตอบสนองความต้้องการกำำ�ลัังคนด้้านการบริิหารที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดการ
ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศให้้เติิบโตต่่อไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน
1.3 วััตถุุประสงค์์
(1) เพื่่�อผลิิตมหาบััณฑิิตทางการบริิหารธุุรกิิจให้้มีีความรู้้�ความ
เชี่่�ยวชาญในการคิิดวิิเคราะห์์และตััดสิินใจในการแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ด้้าน
การบริิหาร โดยการวิิจัยั ที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดองค์์ความรู้้�ใหม่่และความก้้าวหน้้าทาง
วิิชาการและวิิชาชีีพให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่ย� นแปลงไปอย่่าง
รวดเร็็วตามกระแสโลกาภิิวััตน์์
(2) เพื่่อ� พััฒนานัักวิิชาการและนัักวิิชาชีีพทางด้้านการบริิหารธุุรกิิจ
ให้้ มีีค วามรู้้�ที่่�ส ามารถบูู รณาการองค์์ ค วามรู้้�ท างด้้ านบริิ ห ารธุุ รกิิ จ ไป
ประยุุกต์์ใช้้และถ่่ายทอดให้้กัับสัังคมได้้ โดยผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�และ
การวิิจััยค้้นคว้้าที่่�สามารถบุุกเบิิกและแสวงหาความรู้้�ใหม่่เพื่่�อนำำ�มาเพิ่่�ม

ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันขององค์์กรธุุรกิิจในประเทศไทย
(3) เพื่่อ� ผลิิตบุุคลากรที่่�มีคี วามพร้้อมต่่อการเป็็นนัักวิิชาการและนััก
บริิหารวิิชาชีีพให้้มีีความรู้้�ความสามารถ มีีวิิสััยทััศน์์ที่่�ก้้าวไกล ตลอดจน
เป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรมทางการบริิหาร
(4) สร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือทางวิิชาการและวิิชาชีีพในการ
พััฒนาที่่�มุ่่�งเน้้นรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและวััฒนธรรมที่่�ดีีของประเทศ
(5) เพื่่�อผลิิตบุุคลากรที่่�มีีความพร้้อมในการสร้้างนวััตกรรมความ
หลากหลายที่่�พัฒ
ั นาแก่่ประเทศ เพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืนของสภาพเศรษฐกิิจ ความ
มั่่� น คงในระยะยาวให้้ เ กิิ ด กัั บ สัั ง คมไทยในแง่่ วิิ ช าการ การศึึ ก ษาของ
ประเทศและอื่่�น ๆ

ระบบการจัั ด การศึึ ก ษา การดำำ� เนิิ น การ และโครงสร้้ า งของ
หลัักสููตร
1. ระบบการจััดการศึึกษา

1.1. ระบบ
ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดยใน 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออกเป็็น 2
ภาคการศึึกษาปกติิ ซึ่่�ง 1 ภาคการศึึกษาปกติิมีีระยะเวลาศึึกษาไม่่น้้อย
กว่่า 15 สััปดาห์์ และมีีการเปิิดสอนภาคการศึึกษาฤดููร้อ้ น ซึ่ง่� มีีระยะเวลา
การศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 6 สััปดาห์์ มีีจำำ�นวนชั่่�วโมงการเรีียนแต่่ละรายวิิชา
เท่่ากัับภาคการศึึกษาปกติิ โดยให้้เป็็นไปตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับ
อุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ.2552 เกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับบััณฑิิต
ศึึกษา พ.ศ.2558 และข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการ
จััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
1.2. การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน
มีี การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้อ้ น โดยกำำ�หนดระยะเวลาศึึกษาไม่่น้อ้ ย
กว่่า 6 สััปดาห์์
1.3. การเทีียบเคีียงหน่่วยกิิตในระบบทวิิภาค
ไม่่มีี

2. การดำำ�เนิินการหลัักสููตร

2.1. วััน-เวลาในการดำำ�เนิินการเรีียนการสอน
ภาคการศึึกษาที่่� 1 สิิงหาคม – ธัันวาคม
ภาคการศึึกษาที่่� 2 มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน มิิถุุนายน – กรกฎาคม
วัันอัังคาร – วัันอาทิิตย์์      เวลา 8.30 – 16.30น.
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2.2. คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาทั้้�งใน
และต่่างประเทศที่่�คณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.) หรืือ ก.พ. รัับรอง
และต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์กำำ�หนด
        ทั้้�งนี้้� วิิธีกี ารคััดเลืือกผู้้�เข้้าศึึกษาในหลัักสููตรระดัับบริิหารธุุรกิิจมหา
บััณฑิิต แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ให้้เป็็นไปตามประกาศการคััดเลืือก
เพื่่�อเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับบััณฑิิตศึึกษา ของมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
2.3. ปััญหาของนัักศึึกษาแรกเข้้า
ไม่่มีี
2.4. กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินการเพื่่�อแก้้ไขปััญหา / ข้้อจำำ�กััดของ
นัักศึึกษาในข้้อ 2.3
         ไม่่มีี
25. ระบบการศึึกษา
แบบชั้้�นเรีียน
2.6. การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียน
ข้้ามสถาบัันอุุดมศึึกษา
นัักศึึกษาที่่�เคยหรืือกำำ�ลัังศึึกษาในหลัักสููตรที่่�เทีียบเท่่า จากสถาบััน
อุุดมศึึกษาที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.) รัับรอง หรืือ
สถาบัันการศึึกษาที่่� ก.พ. รัับรอง สามารถเทีียบโอนหน่่วยกิิตเข้้าศึึกษาใน
หลัักสููตรนี้้�ได้้ โดยการเทีียบโอนผลการเรีียน หมายความว่่า การขอเทีียบ
โอนหน่่วยกิิตของรายวิิชาในระดัับเดีียวกััน เพื่่�อใช้้นัับเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การศึึกษา ทั้้�งนี้้�ให้้เป็็นไปตามเกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับบััณฑิิตศึึกษา
 พ.ศ. 2558 และข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการจััดการ
ศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562

3. หลัักสููตร

3.1
ลัักสููตร ให้้ระบุุรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
3.1.1 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร
แผน ก แบบ ก 2
36 หน่่วยกิิต
แผน ข
36 หน่่วยกิิต
3.1.2 โครงสร้้างหลัักสููตร
โครงสร้้างหลัักสููตร แบ่่งเป็็นหมวดวิิชาที่่�สอดคล้้องกัับที่่�กำำ�หนดไว้้
ในเกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรกระทรวงศึึกษาธิิการ โดยแบ่่งเป็็น 2 แผน คืือ

องค์์ประกอบของการจััดการศึึกษา หลัักสููตรแผน ก แบบ ก 2 เป็็น
แผนการศึึกษาที่่�มุ่่�งการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทาง
วิิชาการ และศึึกษารายวิิชาเพิ่่�มเติิม และหลัักสููตรแผน ข เป็็นแผนการ
ศึึกษาที่่�มุ่่�งการศึึกษารายวิิชาและการค้้นคว้้าอิิสระ โดยต้้องทำำ�การค้้นคว้้า
อิิสระไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต โดยมีีโครงสร้้างหลัักสููตรดัังนี้้�
หมวดวิิชา

1. หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน
2. หมวดวิิชาบัังคัับ
3. หมวดวิิชาเลืือก

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

ไม่่นัับหน่่วยกิิต

ไม่่นัับหน่่วยกิิต

21

21

3

9

4. หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์
12
5. หมวดการค้้นคว้้าอิิสร
6
6. หมวดการสอบประมวล
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
ความรู้้�
รวม
ตลอดหลัักสููตร ตลอดหลัักสููตร 36
36 หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
3.1.3 รายวิิชา
(1) ความหมายของรหััสวิิชา
- รหััสรายวิิชาใช้้ตััวอัักษรนำำ� 3 ตััว ตามด้้วยตััวเลข 4 หลััก
- ตััวอัักษรนำำ� 3 ตััว MBAxxxx หมายถึึง หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ
มหาบััณฑิิต
	สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
- เลขหลัักพัันและหลัักร้้อย หมายถึึง หมวดวิิชา ดัังนี้้�
MBA01xx หมายถึึง  หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน (Foundation
Course)
MBA02xx หมายถึึง  หมวดวิิชาบัังคัับ (Professional Core
Courses)
MBA03xx หมายถึึง  หมวดกลุ่่�มวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ 
		
(International BusinessManagement
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Concentration)

MBA04xx หมายถึึง หมวดกลุ่่�มวิิชาการตลาดเชิิงสร้้างสรรค์์
(Creative Marketing Concentration)
MBA05xx หมายถึึง หมวดกลุ่่�มวิิชาผู้้�ประกอบการเชิิงนวััตกรรม
		
(Innovative Entrepreneur
Concentration)
MBA10xx หมายถึึง หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
MBA11xx หมายถึึง หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์
MBA12xx หมายถึึง   หมวดการค้้นคว้้าอิิสระ
MBA13xx หมายถึึง   หมวดการสอบประมวลความรู้้�
- เลขหลัักสิิบและหลัักหน่่วย หมายถึึง ลำำ�ดัับวิิชา

MBA0205 การคิิดเชิิงออกแบบ
            3(3-0-6)
(Design Thinking)
MBA0206 การสร้้างโมเดลธุุรกิิจในยุุคการเปลี่่�ยนแปลง    3(3-0-6)
(Disruptive Business Model)
MBA0207 การวิิจััยทางธุุรกิิจ
            3(3-0-6)
(Business Research)
(3.3) หมวดวิิชาเลืือก (Elective Courses)
3 หน่่วยกิิต
สำำ�หรัับ แผน ก 2 9 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน ข
นัักศึึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลืือกศึึกษารายวิิชาใด ๆ ในกลุ่่�มรายวิิชา
ที่่�สนใจ 1 วิิชา จำำ�นวน 3 หน่่วยกิิต และนัักศึึกษาแผน ข เลืือกศึึกษา 3
รายวิิชาในกลุ่่�มรายวิิชาที่่�สนใจ หรืือ เลืือกศึึกษา 3 รายวิิชาจากกลุ่่�มวิิชา
ใดๆ ในกลุ่่�มวิิชาทั้้�งหมด จำำ�นวนรวม 9 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�

(2) วิิชาบัังคัับก่่อน
หมายถึึงวิิชาที่่�นักั ศึึกษาจะลงทะเบีียนวิิชานั้้�นต้้องผ่่านการศึึกษา
ในรายวิิชาที่่�ระบุุไว้้ก่่อน เพื่่�อให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ทางการศึึกษาในรายวิิชา
(ก) กลุ่่�มวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ (International
ดัังกล่่าว
Business Management Concentration)
(3) รายวิิชาตามโครงสร้้างหลัักสููตร
รหััสวิิชา    ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
  จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(3.1) หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน (Foundation Cours) ไม่่นัับ
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
หน่่วยกิิต
MBA0301การจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
            3(3-0-6)
รหััสวิิชา        ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ             จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(International Business Management)
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0302 การสร้้างเครืือข่่ายและความร่่วมมืือระดัับโลก 3(3-0-6)
MBA0101 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
   0(0-0-0)
(Global Networking and Co-creation)
(English for Executives)                   (ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
(3.2) หมวดวิิชาบัังคัับ (Professional Core Courses) 		 MBA0303 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร             3(3-0-6)
(Business Plan Development for Executives)
21 หน่่วยกิิต
(ข) กลุ่่�มวิิชาการตลาดเชิิงสร้้างสรรค์์ (Creative Marketing
นัักศึึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ศึึกษารายวิิชาบัังคัับ 7
Concentration)
วิิชา จำำ�นวนรวม 21 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ    
 จำำ�นวนหน่่วยกิิต
รหััสวิิชา      ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ             จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0401 การตลาดดิิจิิทััล
            3(3-0-6)
MBA0201 การจััดการและพื้้�นฐานทางธุุรกิิจ           
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
(Management and Business Essentials)
MBA0402 การสื่่�อสารการตลาดแบบบููรณาการ             3(3-0-6)
MBA0202 กลยุุทธ์์และการปฏิิบััติิการทางการตลาด       3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communications)
(Marketing Strategy and Execution)
MBA0403 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับนัักการตลาด            3(3-0-6)
MBA0203 การจััดการทางการเงิินเพื่่�อการตััดสิินใจ  
   3(3-0-6)
(Business Plan Development for Marketers)
(Financial Management for Decision Making)
MBA0204 การนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล
            3(3-0-6)
(Leading Digital Transformation)
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(ค) กลุ่่�มวิิ ช าผู้้� ป ระกอบการเชิิ ง นวัั ต กรรม (Innovative
Entrepreneur Concentration)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ                    จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0501 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการสร้้างตราสิินค้้า
3(3-0-6)
(Product Development and Branding)
MBA0502 นวััตกรรมทางธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ            3(3-0-6)
(Business Innovation for Entrepreneurs)
MBA0503 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ            3(3-0-6)
(Business Plan Development for Entrepreneurs)

4. องค์์ประกอบเกี่่ย� วกัับการฝึึกภาคสนาม การฝึึกงาน หรืือสหกิิจ
ศึึกษา
ไม่่มีี

5. ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการทำำ�โครงงานหรืืองานวิิจััย

นัั ก ศึึ ก ษาลงทะเบีี ย นวิิ ท ยานิิ พ นธ์์ ห รืือการค้้ น คว้้ า อิิ ส ระตาม
โปรแกรมของหลัักสููตร โดยผ่่านความเห็็นชอบจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
วิิทยานิิพนธ์์หรืืออาจารยที่่�ปรึึกษาการค้้นคว้้าอิิสระ หรืืออาจารย์์ผู้้�รัับผิิด
ชอบหลัักสููตร
5.1	คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
การทำำ�วิิทยานิิพนธ์์และการค้้นคว้้าอิิสระตามความต้้องการของ
3.4) หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ (Thesis) 12 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน ก
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิตนั้้�น จะมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการบููรณาการองค์์
แบบ ก 2
ความรู้้� หรืือต่่อยอดองค์์ความรู้้�เดิิมในสาขาที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการจััดการธุุรกิิจ
รหััสวิิชา  ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ    
  จำำ�นวนหน่่วยกิิต
ระหว่่ า งประเทศ การตลาดเชิิ ง สร้้ า งสรรค์์ และ ผู้้�ประกอบการเชิิ ง
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
นวััตกรรม ที่่�สามารถนำำ�เสนอทฤษฎีีและการประยุุกต์์เทคโนโลยีีที่่�มีี
MBA1101 วิิทยานิิพนธ์์ 1
          6(0-0-12)
คุุณภาพสููงมาใช้้ให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการและการบริิหาร ตลอด
(Thesis 1)
จนมีีขอบเขตการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์และการค้้นคว้้าอิิสระที่่�อยู่่�ภายใต้้การ
MBA1102 วิิทยานิิพนธ์์ 2
          6(0-0-12)
ควบคุุมอย่่างใกล้้ชิิดของคณะกรรมการที่่�ปรึึกษา และสามารถทำำ�ให้้แล้้ว
(Thesis 2)
เสร็็จภายในระยะเวลาที่่�หลัักสููตรกำำ�หนดได้้
5.2 มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�
(3.5) หมวดการค้้นคว้้าอิิสระ (Independent Study)		
นัักศึึกษามีีความรู้้�และประสบการณ์์การทำำ�งานวิิจัยั เพื่่อ� ให้้เกิิด
6 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน ข
องค์์ความรู้้� การต่่อยอดองค์์ความรู้้�เดิิม การสอบป้้องกัันที่่�มีคี ณะกรรมการ
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ                    จำำ�นวนหน่่วยกิิต
ควบคุุมการสอบตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
.2552 กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ (ปรัับปรุุง) พ.ศ
MBA1201 การค้้นคว้้าอิิสระ
          6(0-0-12)
.2554 เกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับบััณฑิิตศึึกษา พ.ศ.2558 และข้้อ
(Independent Study)
บัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิต
(3.6) หมวดการสอบประมวลความรู้้� (Comprehensive
ศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
Examination)
ไม่่นัับหน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน ข
5.3	ช่่วงเวลา
รหััสวิิชา      ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ  
 จำำ�นวนหน่่วยกิิต
ทุุกภาคการศึึกษาตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในแผนการศึึกษา
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
5.4	จำำ�นวนหน่่วยกิิตในหลัักสููตร
MBA1301 การสอบประมวลความรู้้�      
           0(0-0-0)
- แผน ก แบบ ก 2 จำำ�นวน 36 หน่่วยกิิต
(Comprehensive Examination)     (ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
- แผน ข จำำ�นวน 36 หน่่วยกิิต
5.5 การเตรีียมการ
- อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาแนะนำำ�นัักศึึกษาอย่่างใกล้้ชิิด และมีีการ
ติิดตามผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ (แผน ก แบบ ก 2)
ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 0
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBA0101 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

หน่่วยกิิต
ไม่่นัับหน่่วยกิิต

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
MBA0201 การจััดการและพื้้�นฐานทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
MBA0202 กลยุุทธ์์และการปฏิิบััติิการทางการตลาด
3(3-0-6)
MBA0203 การจััดการทางการเงิินเพื่่�อการตััดสิินใจ
3(3-0-6)
MBA0204 การนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		
รวม 12(12-0-24)

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
MBA0205 การคิิดเชิิงออกแบบ
3(3-0-6)
MBA0206 การสร้้างโมเดลธุุรกิิจในยุุคการเปลี่่�ยนแปลง
3(3-0-6)
MBA0207 การวิิจััยทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
MBAXXXX วิิชาเลืือก
3(3-0-6)
รวม 12(12-0-24)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBA1101 วิิทยานิิพนธ์์ 1
		

หน่่วยกิิต
6(0-0-12)		
รวม 6(0-0-12)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBA1102 วิิทยานิิพนธ์์ 2
		

หน่่วยกิิต
6(0-0-12)
รวม 6(0-0-12)
รวมหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 36 หน่่วยกิิต
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ (แผน ข)
ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 0
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBA0101 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร

หน่่วยกิิต
ไม่่นัับหน่่วยกิิต

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
MBA0201 การจััดการและพื้้�นฐานทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
MBA0202 กลยุุทธ์์และการปฏิิบััติิการทางการตลาด
3(3-0-6)
MBA0203 การจััดการทางการเงิินเพื่่�อการตััดสิินใจ
3(3-0-6)
MBA0204 การนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		
รวม 12(12-0-24)

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
MBA0205 การคิิดเชิิงออกแบบ
3(3-0-6)
MBA0206 การสร้้างโมเดลธุุรกิิจในยุุคการเปลี่่�ยนแปลง
3(3-0-6)
MBA0207 การวิิจััยทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
MBAXXXX วิิชาเลืือก 1
3(3-0-6)
รวม 12(12-0-24)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBAXXXX วิิชาเลืือก 2
		

หน่่วยกิิต
3(3-0-6)		
รวม 3(3-0-6)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBAXXXX วิิชาเลืือก 3
MBA1201 การค้้นคว้้าอิิสระ
MBA1301 การสอบประมวลความรู้้�
		

หน่่วยกิิต
3(3-0-6)
6(0-0-12)
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
รวม 9(3-0-18)
รวมหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 36 หน่่วยกิิต
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- นัักศึึกษาต้้องดำำ�เนิินงานวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์หรืือการค้้นคว้้าอิิสระ
อย่่างใกล้้ชิิดกัับอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
- กำำ�หนดชั่่�วโมงการให้้คำำ�ปรึึกษา และจััดทำำ�บัันทึึกการให้้คำำ�
ปรึึกษา
5.6 กระบวนการประเมิินผล
- ประเมิินจากรายวิิชาที่่�เรีียน (เฉพาะแบบ ข)
- ประเมิินผลจากผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์และเผยแพร่่
- การสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ การสอบประมวลความรู้้� การ
สอบป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์และการค้้นคว้้าอิิสระ

หลัักเกณฑ์์ในการประเมิินผลนัักศึึกษา

1. กฎระเบีียบหรืือหลัักเกณฑ์์ในการให้้ระดัับคะแนน (เกรด)
การวัั ด ผลและการสำำ�เร็็ จ การศึึ ก ษาเป็็ น ไปตามข้้ อ กำำ�หนด
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ สำำ�หรัับหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
- การวััดผลรายวิิชาในหมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ แผน ก แบบ ก 2 และ
หมวดการค้้ น คว้้ า อิิ ส ระ แผน ข ให้้ มีี ก ารประเมิิ น ผลของรายวิิ ช า
วิิทยานิิพนธ์์และการค้้นคว้้าอิิสระ โดยใช้้สััญลัักษณ์์
S(Satisfactory)    หมายถึึง พอใจ     เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น   4.00
U(Unsatisfactory)หมายถึึง ไม่่พอใจ  เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น   0.00

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ขณะนัักศึึกษายัังไม่่
สำำ�เร็็จการศึึกษา
(1) การทวนสอบในระดัับรายวิิชาทุุกรายวิิชา
(2) การทวนสอบในระดัับหลัักสููตร มีีระบบประกัันคุุณภาพภายใน
เพื่่�อใช้้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
(3) มีีการประเมิินการสอนโดยนัักศึึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�หลัังจากนัักศึึกษาสำำ�เร็็จ
การศึึกษา
(1) ประเมิินจากภาวะการมีีงานทำำ�ของบััณฑิิตและระยะเวลาในการ
มีีงานทำำ�
(2) การประเมิินความพึึงพอใจในบััณฑิิตที่่�จบการศึึกษาและเข้้า
ทำำ�งานในสถานประกอบการ
(3) การประเมิินจากบััณฑิิตที่่�ไปประกอบอาชีีพในส่่วนของความ

พร้้อมและความรู้้�จากสาขาวิิชาที่่�ศึึกษาตามหลัักสููตร

3. เกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษาตามหลัักสููตร

3.1 การวััดผล
การวััดผลการศึึกษาให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์
3.2 เกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษา
การสำำ�เร็็จการศึึกษาเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์ นัักศึึกษาที่่�มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับปริิญญา ต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน ดัังต่่อ
ไปนี้้�
แผน ก แบบ ก 2
(1) ศึึกษารายวิิชาครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดในหลัักสููตร และได้้ระดัับ
แต้้มคะแนนเฉลี่่�ยสะสม ไม่่ต่ำำ��กว่่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดัับคะแนนหรืือ
เทีียบเท่่า)
        (2) ต้้องสอบผ่่านภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย 1 ภาษา ตามข้้อ
บัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิต
ศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
(3) ผลงานวิิทยานิิพนธ์์หรืือส่่วนหนึ่่�งของวิิทยานิิพนธ์์ต้อ้ งได้้รับั การ
ตีีพิมิ พ์์ หรืืออย่่างน้้อยได้้รับั การยอมรัับให้้ตีพิี มิ พ์์ในวารสารระดัับชาติิหรืือ
ระดัับนานาชาติิที่่�มีีคุุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การพิิจารณาวารสารทางวิิชาการสำำ�หรัับการเผยแพร่่ผล
งานทางวิิชาการ หรืือนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมวิิชาการโดยบทความที่่�นำำ�เสนอ
ฉบัับสมบููรณ์์ (Full Paper) ได้้รัับการตีีพิิมพ์์ในรายงานสืืบเนื่่�องจากการ
ประชุุมวิิชาการ (Proceedings) ดัังกล่่าว
        (4) เสนอวิิทยานิิพนธ์์และสอบผ่่านการสอบปากเปล่่า ประกอบ
ด้้วย
4.1 การสอบเค้้าโครงวิิทยานิิพนธ์์
4.2 การสอบป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์ขั้้�นสุุดท้้าย
โดยคณะกรรมการสอบเค้้ า โครงวิิ ท ยานิิ พ นธ์์ แ ละการสอบ
ป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์ขั้้�นสุุดท้้ายจะต้้องประกอบด้้วย ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจาก
ภายในและภายนอกที่่�มหาวิิทยาลััยแต่่งตั้้�ง และต้้องเป็็นระบบเปิิดให้้ผู้้�
สนใจเข้้ารัับฟัังได้้
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แผน ข
(1) ศึึกษารายวิิชาครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดในหลัักสููตร และได้้
ระดัับแต้้มคะแนนเฉลี่่�ยสะสม  ไม่่ต่ำำ��กว่่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดัับ
คะแนนหรืือเทีียบเท่่า)
(2) ต้้องสอบผ่่านภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย 1 ภาษา ตามข้้อ
บัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิต
ศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
(3) สอบผ่่ า นการสอบประมวลความรู้้� (Comprehensive
Examination) ด้้วยข้้อเขีียนและ/ หรืือปากเปล่่าในสาขาวิิชานั้้�น โดยการ
สอบประมวลความรู้้�สามารถสอบได้้ไม่่เกิิน 2 ครั้้�ง  
(4) รายงานการค้้นคว้้าอิิสระหรืือส่่วนหนึ่่�งของรายงานการ
ค้้นคว้้าอิิสระจะต้้องได้้รัับการเผยแพร่่ในลัักษณะหนึ่่�งที่่�สืืบค้้นได้้
(5) เสนอรายงานการค้้นคว้้าอิิสระและสอบผ่่านการสอบปาก
เปล่่า ประกอบด้้วย
5.1 การสอบป้้องกัันการค้้นคว้้าอิิสระ
โดยคณะกรรมการสอบป้้องกัันการค้้นคว้้าอิิสระขั้้�นสุุดท้้าย จะ
ต้้องประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจิ ากภายในที่่�มหาวิิทยาลััยแต่่งตั้้ง� และต้้อง
เป็็นระบบเปิิดให้้ผู้้�สนใจเข้้ารัับฟัังได้้
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หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
(ระบบการศึึกษาทางไกลทางอิินเทอร์์เนต)
หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2563
1. ชื่่�อหลัักสููตร
ชื่่�อภาษาไทย

ชื่่�อภาษาอัังกฤษ

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชา
บริิหารธุุรกิิจ
(ระบบการศึึกษาทางไกลทางอิินเทอร์์เนต)
Master of Business Administration Program
in Business Administration (Online Program)

2.	ชื่่�อปริิญญาและสาขาวิิชา

ชื่่�อเต็็ม (ภาษาไทย) บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (บริิหารธุุรกิิจ)
ชื่่�อเต็็ม (ภาษาอัังกฤษ)Master of Business Administration
(Business Administration)
ชื่่�อย่่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. (บริิหารธุุรกิิจ)
ชื่่�อย่่อ (ภาษาอัังกฤษ) M.B.A. (Business Administration)
3. กลุ่่�มวิิชา
3.1 การจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 
(International Business Management)
3.2 การตลาดเชิิงสร้้างสรรค์์ (Creative Marketing)
3.3 ผู้ป้� ระกอบการเชิิงนวััตกรรม (Innovative Entrepreneur)

4. จำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�เรีียนตลอดหลัักสููตร
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข

5. รููปแบบของหลัักสููตร

จํํานวน 36 หน่่วยกิิต
จํํานวน 36 หน่่วยกิิต

5.1 รููปแบบ
หลัักสููตรปริิญญาโท ใช้้ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 3 ภาค
การศึึกษา และไม่่เกิิน 5 ปีีการศึึกษา
5.2 ภาษาที่่�ใช้้
หลัักสููตรจััดการศึึกษาเป็็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบและ
หนัังสืือที่่�ใช้้ประกอบการสอนอาจเป็็นภาษาอัังกฤษในบางรายวิิชา

5.3 การรัับเข้้าศึึกษา
รัับทั้้�งนัักศึึกษาไทยและนัักศึึกษาต่่างชาติิที่ส่� ามารถใช้้ภาษาไทย
และภาษาอัังกฤษได้้เป็็นอย่่างดีี
5.4 ความร่่วมมืือกัับสถาบัันอื่่�น
เป็็นหลัักสููตรของสถาบัันที่่�จััดการเรีียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้้ปริิญญาแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ให้้ปริิญญาเพียี งสาขาวิิชาเดีียว

6. สถานภาพของหลัักสููตรและการพิิจารณาอนุุมััติิ/เห็็นชอบ
หลัักสููตร
หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2563
6.1 หลัักสููตรกำำ�หนดเปิิดสอน ภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา
2563
6.2 ผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการวิิชาการในการ
ประชุุมครั้้�งที่่�
6.3 สภามหาวิิทยาลััยอนุุมััติิเห็็นชอบหลัักสููตรในการประชุุม
ครั้้�งที่่�

7. ความพร้้อมในการเผยแพร่่หลัักสููตรคุุณภาพและมาตรฐาน

หลัักสููตรมีีความพร้้อมเผยแพร่่คุณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ ในปีีการศึึกษา 2564

8. อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา

(1) นัักวิิชาการหรืือนัักวิิชาชีีพที่่�ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการจััดการ
ธุุรกิิจ
(2) ผู้บ้� ริิหารของหน่่วยงาน ทั้้�งภาครััฐและเอกชน
(3) ผู้ป้� ระกอบการหรืือผู้้�จััดการในธุุรกิิจขนาดกลางและขนาด
ย่่อม
(4) เจ้้าของธุุรกิิจ นัักลงทุุน นัักวิิจััยด้้านบริิหารธุุรกิิจ

9. สถานที่่�จััดการเรีียนการสอน

ในสถานที่่ตั้้� ง� มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ 19/1 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้้างพลูู เขตหนองแขม กรุุงเทพฯ 10160
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10. ความสััมพัันธ์์กัับหลัักสููตรอื่่�นที่่�เปิิดสอนในคณะ/ภาควิิชาอื่่�น
ของสถาบััน
10.1 กลุ่่�มวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี้้�ที่่�เปิิดสอนโดยคณะ/ภาค
วิิชา/หลัักสููตรอื่่�น
ไม่่มีี
10.2 กลุ่่�มวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที่่�เปิิดสอนให้้ภาควิิชา/
หลัักสููตรอื่่�นต้้องมาเรีียน
ไม่่มีี
10.3 การบริิหารจััดการ
ไม่่มีี

ข้้อมููลเฉพาะของหลัักสููตร

1. ปรััชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
1.1 ปรััชญา
มุ่่�งสร้้างสรรค์์และพััฒนานัักวิิชาการ/นัักวิิชาชีีพทางการบริิหาร
ให้้มีีทัักษะ ความรู้้� ความสามารถ คุุณธรรมและจริิยธรรมที่่�เชื่่�อมโยงและ
ประยุุกต์์ใช้้ศาสตร์์ทางการบริิหารธุุรกิิจให้้เกิิดเป็็นองค์์ความรู้้�ใหม่่อย่า่ งต่่อ
เนื่่�อง ตลอดจนบููรณาการองค์์ความรู้้�ทางด้้านการบริิหารให้้เกิิดเป็็นกระ
บวนพััฒนาทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับสากลได้้อย่่างมีีคุุณภาพ
1.2 ความสำำ�คััญ
ในยุุคโลกาภิิวัฒน์
ั ก์ ารบริิหารจััดการธุุรกิิจถืือเป็็นศาสตร์์ที่สำำ�คั
่� ญ
ั
ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การจะยืืนอยู่่�บนเวทีีโลกที่่�มีีการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
อย่่างรุุนแรง จำำ�เป็็นต้้องอาศััยการปรัับเปลี่่�ยนการบริิหารทางธุุรกิิจตาม
แนวคิิดที่่ทั� นั สมััยให้้สอดคล้้องกัับสากล เพื่่�อให้้ทันั กัับความเจริิญก้้าวหน้้า
ระดัับโลก อีีกทั้้�งการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการพััฒนาประเทศที่่�มุ่่�งเน้้น
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ให้้เกิิดทัักษะและกระบวนการบริิหารจััดการ
ทั้้�งด้้านการผลิิต การตลาด การบริิหารและอื่่�น ๆ ให้้เกิิดเป็็นแนวคิิดทาง
นวััตกรรมทางการบริิหารที่่�สามารถเพิ่่�มศัักยภาพทางการแข่่งขััน และ
สามารถตอบสนองความต้้องการกำำ�ลัังคนด้้านการบริิหารที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดการ
ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศให้้เติิบโตต่่อไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน		
1.3 วััตถุุประสงค์์
(1) เพื่่�อผลิิตมหาบััณฑิิตทางการบริิหารธุุรกิิจให้้มีีความรู้้�ความ
เชี่่�ยวชาญในการคิิดวิิเคราะห์์และตััดสิินใจในการแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ด้้าน
การบริิหาร โดยการวิิจัยั ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดองค์์ความรู้้�ใหม่่และความก้้าวหน้้าทาง
วิิชาการและวิิชาชีีพให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปอย่่าง

รวดเร็็วตามกระแสโลกาภิิวััตน์์
(2) เพื่่� อพัั ฒ นานัั ก วิิ ช าการและนัั ก วิิ ช าชีีพทางด้้ า นการ
บริิ ห ารธุุ ร กิิ จ ให้้ มีีคว ามรู้้�ที่่� ส ามารถบูู ร ณาการองค์์ คว ามรู้้�ทางด้้ า น
บริิ ห ารธุุ ร กิิ จ ไปประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ แ ละถ่่ า ยทอดให้้ กัั บ สัั ง คมได้้ โดยผ่่ า น
กระบวนการเรีียนรู้้�และการวิิจััยค้้นคว้้าที่่�สามารถบุุกเบิิกและแสวงหา
ความรู้้�ใหม่่เพื่่�อนำำ�มาเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันขององค์์กรธุุรกิิจ
ในประเทศไทย
(3) เพื่่�อผลิติ บุุคลากรที่่มีีคว
� ามพร้้อมต่่อการเป็็นนัักวิิชาการและ
นัักบริิหารวิิชาชีีพให้้มีีความรู้้�ความสามารถ มีีวิิสััยทััศน์์ที่่�ก้้าวไกล ตลอด
จนเป็็นผู้้�ที่มีีคุ
่� ุณธรรมและจริิยธรรมทางการบริิหาร
(4) สร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือทางวิิชาการและวิิชาชีีพในการ
พััฒนาที่่�มุ่่�งเน้้นรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและวััฒนธรรมที่่�ดีีของประเทศ
(5) เพื่่�อผลิติ บุุคลากรที่่มีีคว
� ามพร้้อมในการสร้้างนวััตกรรมความ
หลากหลายที่่พั� ฒ
ั นาแก่่ประเทศ เพื่่�อความยั่่ง� ยืืนของสภาพเศรษฐกิิจ ความ
มั่่� น คงในระยะยาวให้้ เ กิิ ด กัั บ สัั ง คมไทยในแง่่ วิิ ช าการ การศึึ ก ษาของ
ประเทศและอื่่�น ๆ

1. ระบบการจััดการศึึกษา

1.1 ระบบ
ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดยใน 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออก
เป็็น 2 ภาคการศึึกษาปกติิ ซึ่่�ง 1 ภาคการศึึกษาปกติิมีีระยะเวลาศึึกษาไม่่
น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์ และมีีการเปิิดสอนภาคการศึึกษาฤดููร้้อน ซึ่่�งมีีระยะ
เวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 6 สััปดาห์์ มีีจำำ�นวนชั่่�วโมงการเรีียนแต่่ละ
รายวิิชาเท่่ากัับภาคการศึึกษาปกติิ โดยให้้เป็็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ.2552 กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับ
อุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ (ปรัับปรุุง) พ.ศ.2554 เกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับ
บััณฑิิตศึึกษา พ.ศ.2558 และข้้อบังั คัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่า่ ด้้วย
การจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
1.2 การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน
มีี
1.3 การเทีียบเคีียงหน่่วยกิิตในระบบทวิิภาค
มีี โดยให้้เป็็นไปตามข้้อบังั คัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่า่ ด้้วย
การจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
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2. การดำำ�เนิินการหลัักสููตร

2.1 วััน-เวลาในการดำำ�เนิินการเรีียนการสอน
ภาคการศึึกษาที่่� 1
สิิงหาคม – ธัันวาคม
ภาคการศึึกษาที่่� 2
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
มิิถุุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขา
ทั้้�งในและต่่างประเทศที่่�คณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.) หรืือ ก.พ.
รัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััย
เอเชีียอาคเนย์์กำำ�หนด
          ทั้้�งนี้้� วิิธีีการคััดเลืือกผู้้�เข้้าศึึกษาในหลัักสููตรระดัับบริิหารธุุรกิิจ
มหาบััณฑิิต แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ให้้เป็็นไปตามประกาศการคััด
เลืือกเพื่่�อเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับบััณฑิิตศึึกษา ของมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์
2.3 ปััญหาของนัักศึึกษาแรกเข้้า
ไม่่มีี
2.4 ระบบการศึึกษา
แบบทางไกลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นสื่่�อหลััก (E-learning)
แบบทางไกลทางอิินเตอร์์เนต (สื่่อ� ประกอบเพื่่�อเพิ่่�มคุุณภาพการ
จััดการเรีียนการสอน)
2.5 การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียน
ข้้ามสถาบัันอุุดมศึึกษา
นัักศึึกษาที่่�เคยหรืือกำำ�ลัังศึึกษาในหลัักสููตรที่่�เทีียบเท่่า จาก
สถาบัันอุุดมศึึกษาที่่สำำ�นั
� กั งานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.) รัับรอง
หรืือสถาบัันการศึึกษาที่่� ก.พ. รัับรอง สามารถเทีียบโอนหน่่วยกิิตเข้้า
ศึึกษาในหลัักสููตรนี้้�ได้้ โดยการเทีียบโอนผลการเรีียน หมายความว่่า การ
ขอเทีียบโอนหน่่วยกิิตของรายวิิชาในระดัับเดีียวกััน เพื่่�อใช้้นัับเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของการศึึกษา ทั้้�งนี้้�ให้้เป็็นไปตามเกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับ
บััณฑิิตศึึกษา พ.ศ. 2558 และข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่า
ด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562

3. หลัักสููตร

3.1 หลัักสููตร ให้้ระบุุรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
3.1.1 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข

36 หน่่วยกิิต
36 หน่่วยกิิต

3.1.2 โครงสร้้างหลัักสููตร
โครงสร้้างหลัักสููตร แบ่่งเป็็นหมวดวิิชาที่่�สอดคล้้องกัับที่่�
กำำ�หนดไว้้ในเกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรกระทรวงศึึกษาธิิการ โดยแบ่่งเป็็น
2 แผน คืือ องค์์ประกอบของการจััดการศึึกษา หลัักสููตรแผน ก แบบ ก
2 เป็็นแผนการศึึกษาที่่�มุ่่�งการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดความก้้าวหน้้า
ทางวิิชาการ และศึึกษารายวิิชาเพิ่่�มเติิม และหลัักสููตรแผน ข เป็็นแผนการ
ศึึกษาที่่มุ่่�� งการศึึกษารายวิิชาและการค้้นคว้้าอิิสระ โดยต้้องทำำ�การค้้นคว้้า
อิิสระไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต โดยมีีโครงสร้้างหลัักสููตรดัังนี้้�
หมวดวิิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต

แผน ก แบบ ก2

แผน ข

1. หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน
ไม่่นัับหน่่วยกิิต ไม่่นัับหน่่วยกิิต
2. หมวดวิิชาบัังคัับ
21
21
3. หมวดวิิชาเลืือก
3
9
4. หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์
12
5. หมวดการค้้นคว้้าอิิสระ
6
6. หมวดการสอบประมวล
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
ความรู้้�
รวม
ตลอดหลัักสููตร ตลอดหลัักสููตร
36 หน่่วยกิิต
36 หน่่วยกิิต
3.1.3 รายวิิชา
(1) ความหมายของรหััสวิิชา
- รหััสรายวิิชาใช้้ตััวอัักษรนำำ� 3 ตััว ตามด้้วยตััวเลข 4 หลััก
- ตััวอัักษรนำำ� 3 ตััว MBAxxxx หมายถึึง หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ
มหาบััณฑิิต
	สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
- เลขหลัักพัันและหลัักร้้อย หมายถึึง หมวดวิิชา ดัังนี้้�
MBA01xx หมายถึึง  หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน
(Foundation  Course)
MBA02xx หมายถึึง  หมวดวิิชาบัังคัับ
(Professional Core Courses)
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MBA03xx หมายถึึง  หมวดกลุ่่�มวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ 
		
(International BusinessManagement
Concentration)
MBA04xx หมายถึึง หมวดกลุ่่�มวิิชาการตลาดเชิิงสร้้างสรรค์์
(Creative Marketing Concentration)
MBA05xx หมายถึึง หมวดกลุ่่�มวิิชาผู้้�ประกอบการเชิิงนวััตกรรม
(Innovative Entrepreneur
Concentration)
MBA10xx หมายถึึง หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 
MBA11xx หมายถึึง หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์
MBA12xx หมายถึึง   หมวดการค้้นคว้้าอิิสระ
MBA13xx หมายถึึง   หมวดการสอบประมวลความรู้้�
- เลขหลัักสิิบและหลัักหน่่วย หมายถึึง ลำำ�ดัับวิิชา
(2) วิิชาบัังคัับก่่อน
หมายถึึงวิิชาที่่นั� กั ศึึกษาจะลงทะเบีียนวิิชานั้้�นต้้องผ่่านการศึึกษา
ในรายวิิชาที่่�ระบุุไว้้ก่่อน เพื่่�อให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ทางการศึึกษาในรายวิิชา
ดัังกล่่าว
(3) รายวิิชาตามโครงสร้้างหลัักสููตร
(3.1) หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน (Foundation Cours) ไม่่นัับ
หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา        ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ             จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0101 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
   0(0-0-0)
(English for Executives)                   (ไม่่นัับหน่่วยกิิต)

MBA0202 กลยุุทธ์์และการปฏิิบััติิการทางการตลาด       3(3-0-6)
(Marketing Strategy and Execution)
MBA0203 การจััดการทางการเงิินเพื่่�อการตััดสิินใจ  
   3(3-0-6)
(Financial Management for Decision Making)
MBA0204 การนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล
            3(3-0-6)
(Leading Digital Transformation)
MBA0205 การคิิดเชิิงออกแบบ
            3(3-0-6)
(Design Thinking)
MBA0206 การสร้้างโมเดลธุุรกิิจในยุุคการเปลี่่�ยนแปลง    3(3-0-6)
(Disruptive Business Model)
MBA0207 การวิิจััยทางธุุรกิิจ
            3(3-0-6)
(Business Research)
(3.3) หมวดวิิชาเลืือก (Elective Courses)
3 หน่่วยกิิต
สำำ�หรัับ แผน ก 2 9 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน ข
นัักศึึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลืือกศึึกษารายวิิชาใด ๆ ในกลุ่่�มรายวิิชา
ที่่�สนใจ 1 วิิชา จำำ�นวน 3 หน่่วยกิิต และนัักศึึกษาแผน ข เลืือกศึึกษา 3
รายวิิชาในกลุ่่�มรายวิิชาที่่�สนใจ หรืือ เลืือกศึึกษา 3 รายวิิชาจากกลุ่่�มวิิชา
ใดๆ ในกลุ่่�มวิิชาทั้้�งหมด จำำ�นวนรวม 9 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
(ก) กลุ่่�มวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ (International
Business Management Concentration)
รหััสวิิชา    ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
  จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0401การจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
            3(3-0-6)
(International Business Management)

(3.2) หมวดวิิชาบัังคัับ (Professional Core Courses) 		
21 หน่่วยกิิต
นัักศึึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ศึึกษารายวิิชาบัังคัับ 7
วิิชา จำำ�นวนรวม 21 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา      ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ             จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0201 การจััดการและพื้้�นฐานทางธุุรกิิจ           
3(3-0-6)
(Management and Business Essentials)
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MBA0402 การสร้้างเครืือข่่ายและความร่่วมมืือระดัับโลก 3(3-0-6)
(Global Networking and Co-creation)
MBA0403 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร             3(3-0-6)
(Business Plan Development for Executives)
(ข) กลุ่่�มวิิชาการตลาดเชิิงสร้้างสรรค์์ (Creative Marketing
Concentration)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ    
 จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0501 การตลาดดิิจิิทััล
            3(3-0-6)
(Digital Marketing)
MBA0502 การสื่่�อสารการตลาดแบบบููรณาการ             3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communications)
MBA0503 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับนัักการตลาด            3(3-0-6)
(Business Plan Development for Marketers)
(ค) กลุ่่�มวิิ ช าผู้้� ป ระกอบการเชิิ ง นวัั ต กรรม (Innovative
Entrepreneur Concentration)
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ                    จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0601 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการสร้้างตราสิินค้้า
3(3-0-6)
(Product Development and Branding)
MBA0602 นวััตกรรมทางธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้ป้� ระกอบการ            3(3-0-6)
(Business Innovation for Entrepreneurs)
MBA0603 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ            3(3-0-6)
(Business Plan Development for Entrepreneurs)

(3.5) หมวดการค้้นคว้้าอิิสระ (Independent Study)		
6 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน ข
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ                    จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA1201 การค้้นคว้้าอิิสระ
          6(0-0-12)
(Independent Study)
(3.6) หมวดการสอบประมวลความรู้้� (Comprehensive
Examination)
ไม่่นัับหน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน ข
รหััสวิิชา      ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ  
 จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA1301 การสอบประมวลความรู้้�      
           0(0-0-0)
(Comprehensive Examination)
    (ไม่่นัับหน่่วยกิิต)

3.4) หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ (Thesis) 12 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ
แผน ก แบบ ก 2
รหััสวิิชา  ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ    
  จำำ�นวนหน่่วยกิิต
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA1101 วิิทยานิิพนธ์์ 1
          6(0-0-12)
(Thesis 1)
MBA1102 วิิทยานิิพนธ์์ 2
          6(0-0-12)
(Thesis 2)
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ (ระบบการศึึกษาทางไกลอิินเทอร์์เน็็ต)
		
(แผน ก แบบ ก 2)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 0
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBA0101 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้บ้� ริิหาร

หน่่วยกิิต
ไม่่นัับหน่่วยกิิต

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
MBA0201 การจััดการและพื้้�นฐานทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
MBA0202 กลยุุทธ์์และการปฏิิบััติิการทางการตลาด
3(3-0-6)
MBA0203 การจััดการทางการเงิินเพื่่�อการตััดสิินใจ
3(3-0-6)
MBA0204 การนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		
รวม 12(12-0-24)

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
MBA0205 การคิิดเชิิงออกแบบ
3(3-0-6)
MBA0206 การสร้้างโมเดลธุุรกิิจในยุุคการเปลี่่�ยนแปลง
3(3-0-6)
MBA0207 การวิิจััยทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
MBAXXXX วิิชาเลืือก
3(3-0-6)
รวม 12(12-0-24)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBA1101 วิิทยานิิพนธ์์ 1
		

หน่่วยกิิต
6(0-0-12)		
รวม 6(0-0-12)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBA1102 วิิทยานิิพนธ์์ 2
		

หน่่วยกิิต
6(0-0-12)
รวม 6(0-0-12)
รวมหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 36 หน่่วยกิิต
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ (ระบบการศึึกษาทางไกลอิินเทอร์์เน็็ต)
(แผน ข)
ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 0

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBA0101 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้บ้� ริิหาร

หน่่วยกิิต
ไม่่นัับหน่่วยกิิต

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
MBA0201 การจััดการและพื้้�นฐานทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
MBA0202 กลยุุทธ์์และการปฏิิบััติิการทางการตลาด
3(3-0-6)
MBA0203 การจััดการทางการเงิินเพื่่�อการตััดสิินใจ
3(3-0-6)
MBA0204 การนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		
รวม 12(12-0-24)

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
MBA0205 การคิิดเชิิงออกแบบ
3(3-0-6)
MBA0206 การสร้้างโมเดลธุุรกิิจในยุุคการเปลี่่�ยนแปลง
3(3-0-6)
MBA0207 การวิิจััยทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
MBAXXXX วิิชาเลืือก 1
3(3-0-6)
รวม 12(12-0-24)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBAXXXX วิิชาเลืือก 2
MBAXXXX วิิชาเลืือก 3
		

หน่่วยกิิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 6(6-0-12)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
MBA1201 การค้้นคว้้าอิิสระ
MBA1301 การสอบประมวลความรู้้�
		

หน่่วยกิิต
6(0-0-12)
ไม่่นัับหน่่วยกิิต
รวม 6(0-0-12)
รวมหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 36 หน่่วยกิิต
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4. องค์์ประกอบเกี่่ย� วกัับการฝึึกภาคสนาม การฝึึกงาน หรืือสหกิิจ
ศึึกษา
ไม่่มีี

5. ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการทำำ�โครงงานหรืืองานวิิจััย

นัั ก ศึึ ก ษาลงทะเบีียนวิิ ท ยานิิ พ นธ์์ ห รืื อ การค้้ น คว้้ า อิิ ส ระตาม
โปรแกรมของหลัักสููตร โดยผ่่านความเห็็นชอบจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
วิิทยานิิพนธ์์หรืืออาจารยที่่�ปรึึกษาการค้้นคว้้าอิิสระ หรืืออาจารย์์ผู้้�รัับผิิด
ชอบหลัักสููตร
5.1	คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
การทำำ�วิิทยานิิพนธ์์และการค้้นคว้้าอิิสระตามความต้้องการของ
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิตนั้้�น จะมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการบููรณาการองค์์
ความรู้้� หรืือต่อ่ ยอดองค์์ความรู้้�เดิิมในสาขาที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการจััดการธุุรกิิจ
ระหว่่ า งประเทศ การตลาดเชิิ ง สร้้ า งสรรค์์ และ ผู้้� ป ระกอบการเชิิ ง
นวััตกรรม ที่่�สามารถนำำ�เสนอทฤษฎีีและการประยุุกต์์เทคโนโลยีีที่่�มีี
คุุณภาพสููงมาใช้้ให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการและการบริิหาร ตลอด
จนมีีขอบเขตการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์และการค้้นคว้้าอิิสระที่่�อยู่่�ภายใต้้การ
ควบคุุมอย่่างใกล้้ชิิดของคณะกรรมการที่่�ปรึึกษา และสามารถทำำ�ให้้แล้้ว
เสร็็จภายในระยะเวลาที่่�หลัักสููตรกำำ�หนดได้้
5.2 มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�
นัักศึึกษามีีความรู้้�และประสบการณ์์การทำำ�งานวิิจัยั เพื่่�อให้้เกิิด
องค์์ความรู้้� การต่่อยอดองค์์ความรู้้�เดิิม การสอบป้้องกัันที่่มีีค
� ณะกรรมการ
ควบคุุมการสอบตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ
.2552 กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ (ปรัับปรุุง) พ.ศ
.2554 เกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับบััณฑิิตศึึกษา พ.ศ.2558 และข้้อ
บัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิต
ศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
5.3	ช่่วงเวลา
ทุุกภาคการศึึกษาตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในแผนการศึึกษา
5.4	จำำ�นวนหน่่วยกิิตในหลัักสููตร
- แผน ก แบบ ก 2 จำำ�นวน 36 หน่่วยกิิต
- แผน ข จำำ�นวน 36 หน่่วยกิิต
5.5 การเตรีียมการ
- อาจารย์์ที่ป่� รึึกษาแนะนำำ�นัักศึึกษาอย่่างใกล้้ชิดิ และมีีการติิดตาม
ผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ

- นัักศึึกษาต้้องดำำ�เนิินงานวิิจััยวิิทยานิิพนธ์์หรืือการค้้นคว้้าอิิสระ
อย่่างใกล้้ชิิดกัับอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
- กำำ�หนดชั่่ว� โมงการให้้คำำ�ปรึึกษา และจััดทำำ�บัันทึึกการให้้คำำ�ปรึึกษา
5.6 กระบวนการประเมิินผล
- ประเมิินจากรายวิิชาที่่�เรีียน (เฉพาะแบบ ข)
- ประเมิินผลจากผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์และเผยแพร่่
- การสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ การสอบประมวลความรู้้� การสอบ
ป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์และการค้้นคว้้าอิิสระ

หลัักเกณฑ์์ในการประเมิินผลนัักศึึกษา
1.

กฎระเบีียบหรืือหลัักเกณฑ์์ในการให้้ระดัับคะแนน (เกรด)
การวัั ด ผลและการสำำ�เร็็ จ การศึึ ก ษาเป็็ น ไปตามข้้ อกำำ� หนด
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ สำำ�หรัับหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
- การวััดผลรายวิิชาในหมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ แผน ก แบบ ก 2 และ
หมวดการค้้ น คว้้ า อิิ ส ระ แผน ข ให้้ มีี การประเมิิ น ผลของรายวิิ ช า
วิิทยานิิพนธ์์และการค้้นคว้้าอิิสระ โดยใช้้สััญลัักษณ์์
S(Satisfactory)    หมายถึึง พอใจเทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น   4.00
U(Unsatisfactory)หมายถึึงไม่่พอใจ เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น   0.00

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ขณะนัักศึึกษายัังไม่่
สำำ�เร็็จการศึึกษา
(1) การทวนสอบในระดัับรายวิิชาทุุกรายวิิชา
(2) การทวนสอบในระดัับหลัักสููตร มีีระบบประกัันคุุณภาพภายใน
เพื่่�อใช้้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
(3) มีีการประเมิินการสอนโดยนัักศึึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�หลัังจากนัักศึึกษาสำำ�เร็็จ
การศึึกษา
(1) ประเมิินจากภาวะการมีีงานทำำ�ของบััณฑิิตและระยะเวลาในการ
มีีงานทำำ�
(2) การประเมิินความพึึงพอใจในบััณฑิิตที่่�จบการศึึกษาและเข้้า
ทำำ�งานในสถานประกอบการ
(3) การประเมิินจากบััณฑิิตที่่�ไปประกอบอาชีีพในส่่วนของความ
พร้้อมและความรู้้�จากสาขาวิิชาที่่�ศึึกษาตามหลัักสููตร
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3. เกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษาตามหลัักสููตร

3.1 การวััดผล
การวััดผลการศึึกษาให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์
3.2 เกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษา
การสำำ�เร็็จการศึึกษาเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์ นัักศึึกษาที่่�มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับปริิญญา ต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน ดัังต่่อ
ไปนี้้�
แผน ก แบบ ก 2
(1) ศึึกษารายวิิชาครบถ้้วนตามที่่กำำ�
� หนดในหลัักสููตร และได้้ระดัับ
แต้้มคะแนนเฉลี่่�ยสะสม ไม่่ต่ำำ��กว่่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดัับคะแนนหรืือ
เทีียบเท่่า)
        (2) ต้้องสอบผ่่านภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย 1 ภาษา ตามข้้อ
บัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิต
ศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
(3) ผลงานวิิทยานิิพนธ์์หรืือส่ว่ นหนึ่่�งของวิิทยานิิพนธ์์ต้อ้ งได้้รับั การ
ตีีพิิมพ์์ หรืืออย่า่ งน้้อยได้้รับั การยอมรัับให้้ตีีพิมิ พ์์ในวารสารระดัับชาติิหรืือ
ระดัับนานาชาติิที่่�มีีคุุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การพิิจารณาวารสารทางวิิชาการสำำ�หรัับการเผยแพร่่ผล
งานทางวิิชาการ หรืือนำำ�เสนอต่่อที่ป่� ระชุุมวิิชาการโดยบทความที่่นำำ�
� เสนอ
ฉบัับสมบููรณ์์ (Full Paper) ได้้รัับการตีีพิิมพ์์ในรายงานสืืบเนื่่�องจากการ
ประชุุมวิิชาการ (Proceedings) ดัังกล่่าว
        (4) เสนอวิิทยานิิพนธ์์และสอบผ่่านการสอบปากเปล่่า ประกอบ
ด้้วย
4.1 การสอบเค้้าโครงวิิทยานิิพนธ์์
4.2 การสอบป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์ขั้้�นสุุดท้้าย
โดยคณะกรรมการสอบเค้้ า โครงวิิ ท ยานิิ พ นธ์์ แ ละการสอบ
ป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์ขั้้�นสุุดท้้ายจะต้้องประกอบด้้วย ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจาก
ภายในและภายนอกที่่�มหาวิิทยาลััยแต่่งตั้้�ง และต้้องเป็็นระบบเปิิดให้้ผู้้�
สนใจเข้้ารัับฟัังได้้

แผน ข
(1)ศึึกษารายวิิชาครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดในหลัักสููตร และได้้
ระดัับแต้้มคะแนนเฉลี่่ย� สะสม  ไม่่ต่ำำ��กว่่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดัับคะแนน
หรืือเทีียบเท่่า)
(2) ต้้องสอบผ่่านภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย 1 ภาษา ตามข้้อ
บัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิต
ศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
(3)สอบผ่่ า นการสอบประมวลความรู้้� (Comprehensive
Examination) ด้้วยข้้อเขีียนและ/ หรืือปากเปล่่าในสาขาวิิชานั้้�น โดยการ
สอบประมวลความรู้้�สามารถสอบได้้ไม่่เกิิน 2 ครั้้�ง  
(4)รายงานการค้้นคว้้าอิิสระหรืือส่่วนหนึ่่�งของรายงานการ
ค้้นคว้้าอิิสระจะต้้องได้้รัับการเผยแพร่่ในลัักษณะหนึ่่�งที่่�สืืบค้้นได้้
(5)เสนอรายงานการค้้นคว้้าอิิสระและสอบผ่่านการสอบปาก
เปล่่า ประกอบด้้วย
5.1 การสอบป้้องกัันการค้้นคว้้าอิิสระ
โดยคณะกรรมการสอบป้้องกัันการค้้นคว้้าอิิสระขั้้�นสุุดท้้าย จะ
ต้้องประกอบด้้วยผู้ท้� รงคุุณวุุฒิจิ ากภายในที่่ม� หาวิิทยาลััยแต่่งตั้้ง� และต้้อง
เป็็นระบบเปิิดให้้ผู้้�สนใจเข้้ารัับฟัังได้้
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration
Program in Public Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย

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

3. วิชาเอก

3.1 การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
3.2 การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
3.3 การบริหารงานการเมือง
3.4 การบริหารงานยุติธรรม
3.5 การบริหารงานคณะสงฆ์

4. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39
หน่วยกิต
แผน ข จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ภาค
การศึกษา และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
5.2 ภาษา
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและ
หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำ� เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา

1. เป็นนักบริหาร สายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สายงานการคลัง และสายงานนโยบายและการวางแผน
2. นักวิชาการก�ำหนดนโยบาย
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นักวิชาการบริหารงานบุคคล
5. เป็นที่ปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. นักการเมืองท้องถิ่น
8. นักการเมืองระดับชาติ
9. ที่ปรึกษานักการเมือง
10. ผู้ก�ำหนดนโยบายการบริหาร
11. ผู้ก�ำหนดนโยบายทางการเมือง
12. เป็นวิทยากร
13. เป็นผู้สอน
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเพิ่ม
ศักยภาพนักบริหารยุคใหม่ให้เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง (Change agent)
ได้ตงั้ แต่ระดับชุมชน ระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค ระดับประเทศชาติและ
ระดับสากล สามารถปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลงได้เป็นอย่างดี มีความ
สามารถในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการทฤษฎีการปฏิบตั แิ ละเชือ่ ม
โยงกับเทคโนโลยีการสือ่ สาร สร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์การ และสังคม
โดยการมุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักบริหารยุคใหม่ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในองค์ความรู้ทางทฤษฎี
รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การเมือง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เศรษฐศาสตร์ การคลังสาธารณะ โลกาภิวตั น์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เพื่อน�ำความรู้กระบวนทัศน์ใหม่ๆ ไปประยุกต์ในการบริหาร
จัดการเชิงรุก การแก้ไขปัญหาและการจัดบริการสาธารณะของสังคม
2. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
3. มีความสามารถในการประยุกต์เชื่อมโยงได้ดีระหว่างความรู้ที่
เป็นสากลกับความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารที่ผสมผสานกับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์
4. มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการ
ภายใต้ ร ะบบการเมื อ งการปกครองแบบธรรมาภิ บ าล (Good
Governance)
1.2 ความส�ำคัญ
เพือ่ สนับสนุนให้นกั บริหารทีม่ งุ่ แสวงหาความเจริญก้าวหน้า ภาย
ใต้การแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ภายใต้บริบทของการบริหารอย่างมืออาชีพ ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย จึง
ทุ่มเทความสามารถอันยาวนาน ในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ ความคิด
และเทคนิคการจัดการใหม่ๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ประมวลไว้ในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยหลักสูตรดังกล่าวมุง่ สร้างมหาบัณฑิต
ที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารด้านรัฐประศาสนศาสตร์

1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรู้รอบ
ด้าน มีความสามารถรอบตัวและมีวสิ ยั ทัศน์ทกี่ ว้างไกล เป็นผูน้ ำ� ในยุคการ
แข่งขัน เพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรก�ำลังคนให้สามารถน�ำ
ศักยภาพดังกล่าวไปบริหารการพัฒนาทั้งในระดับองค์การ สังคมท้องถิ่น
และประเทศชาติ
2. เพื่อขยายองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการ
ประยุกต์การวิจัยเพื่อการจัดการกับปรากฎการณ์ทางการบริหาร
ระบบการจัดการศึกษา การด�ำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบแนวทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออก
เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร้อน ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้ก�ำหนด
ระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ข้อก�ำหนด
ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก�ำหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยข้อก�ำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก�ำหนด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2. การด�ำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการด�ำเนินการเรียนการสอน
วันอังคาร - วันศุกร์     เวลา 17.45 - 20.45 น.
วันเสาร์   - วันอาทิตย์  เวลา 08.30 - 20.30 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
1. ส�ำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาของรัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองมาตรฐาน
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2. พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตามที่ ก.พ.รับรองมาตรฐาน
วิธีการคัดเลือก
พิ จ ารณาจากใบสมั ค ร (70 คะแนน) และการสั ม ภาษณ์
(30 คะแนน)
ระบบการศึกษา
1. ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึง่ แบ่งออก
เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน
2. ภาษาทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาปริญญาโท ต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยสอบ
ได้คะแนนสะสม ( GPA. ) ไม่ตำ�่ กว่า 3.00 ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
3 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 5 ปี
2.2.2 ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแผน ข
1. ส�ำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาของรัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองมาตรฐาน
2. พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตามที่ ก.พ.รับรองมาตรฐาน
วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากใบสมัคร (70 คะแนน) และการสัมภาษณ์
(30 คะแนน)
ระบบการศึกษา
1. ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน
2. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ใช้ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาปริญญาโท ต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร โดย
สอบได้คะแนนสะสม (GPA.) ไม่ตำ�่ กว่า 3.00 ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
3 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

ระบบการศึกษา
แบบชัน้ เรียน โดยก�ำหนดรายวิชา (Block Course  System)
ใช้ระบบการศึกษาแบบเรียนครัง้ ละหนึง่ วิชา เรียนจนจบกระบวนวิชานัน้
แล้ว จึงจะเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนการสอนรวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
การเทียบโอนหน่วยกิต
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจยกเว้ น หรื อ เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต
รายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้กบั นักศึกษาทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ทีส่ ามารถ
วัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตที่
ก�ำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การเที ย บโอนของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. หลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
39 หน่วยกิต
แผน ข
39 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�ำหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 แผน
คือ องค์ประกอบของการจัดการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เป็น
แผนการศึกษาที่มุ่งการท�ำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการจ�ำนวน 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม และหลักสูตร
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ
โดยต้องท�ำการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยทั้งสองแผนมี
โครงสร้างหลักสูตรดังนี้
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หมวดวิชา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาบังคับ

18

18

3. หมวดวิชาเอก

9

15

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

12

-

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

-

6

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

6. หมวดการสอบประมวลความรู้
รวม
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แผนผังโครงสร้างหลักสูตรภาคปกติและภาคค�ำ่
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รศ.600
PA.600
รศ.601
PA.601
รศ.602
PA.602
รศ.603
PA.603
รศ.604
PA.604
รศ.605
PA.605

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาบังคับ

18 หน่วยกิต

ขอบข่ายและกระบวนทัศน์ทาง
3(3-0-6)
รัฐประศาสนศาสตร์
Scope and Paradigms of Public Administration
ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่
3(3-0-6)
Organization Theory and Modern Management
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resources Management
การบริหารการคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Fiscal and Budgeting Management
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Public Administration
นโยบายสาธารณะศึกษา
3(3-0-6)
Public Policy Studies

รศ.613 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
PA.613 Change Management
รศ. 614 การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารองค์การ
3(3-0-6)
และทรัพยากรมนุษย์
PA.614 Case Studies in Organization and
Human Resource Management
รศ.615 สัมมนาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
PA.615 Seminar in Organization and Human Resource
Management
รศ.616 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
PA.616 Seminar in Conflict Management
รศ.617 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
PA.617 Seminar in Public Administration
รศ.621

2) หมวดวิชาเอก เลือกเรียน 9 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุม่ วิชาทีเ่ ปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยความเห็นชอบของผู้อ�ำนวย
การหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ/หรือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2.1 กลุ่มวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์

PA.621

3(3-0-6)

รศ.623

3(3-0-6)

PA.623

รศ.611
PA.611
รศ.612
PA.612

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development
การบริหารผลการปฎิบัติงานและระบบ
ค่าตอบแทน
Performance Management and
Compensation System

รศ.622
PA.622

รศ.624
PA.624

2.2 กลุ่มวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
3(3-0-6)
ปกครองส่วนท้องถิ่น
Human Resources Management in
Local Administration
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และ
3(3-0-6)
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
The Making of Strategic and Development Plan of
Local Administration
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
3(3-0-6)
พัฒนาท้องถิ่น
Philosophy of the Sufficiency Economy and
Development in Local  
การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหาร
3(3-0-6)
งานส่วนท้องถิ่น
Case Studies in Local Administration
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รศ.625
PA.625
รศ.626
PA.626
รศ.627
PA.627

รศ.631
PA.631
รศ.632
PA.632
รศ.633
PA.633
รศ.634
PA.634
รศ.635
PA.635
รศ.636
PA.636
รศ.637
PA.637

สัมมนาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
Seminar in Local Administration
สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง
Seminar in Conflict Management
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar in Public Administration

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

2.3 กลุ่มวิชาการบริหารงานการเมือง

การเมืองและการบริหารสาธารณะ
3(3-0-6)
Politics and Public Management
การบริหารความขัดแย้งทางการเมืองแนวสันติวิธี 3(3-0-6)
Peaceful Management on Political Conflicts
การบริหารงานการเมือง
3(3-0-6)
Political Affairs Management
การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารงานการเมือง 3(3-0-6)
Case Studies in Management of Political Affairs
สัมมนาการบริหารงานการเมือง
3(3-0-6)
Seminar in Management of Political Affairs
สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Seminar in Conflict Management
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Seminar in Public Administration

2.4 กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรม
รศ.641 อาชญากรรมการเมือง และเศรษฐกิจ
PA.641 Political and Economic Crime
รศ.642 นวัตกรรมการบริหารงานยุติธรรม
PA.642 Innovation on Judicial Process and
Administration
รศ.643 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
PA.643 Cyber and Technology Crime

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

รศ.644
PA.644
รศ.645
PA.645
รศ.646
PA.646
รศ.647
PA.647

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

3(3-0-6)
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3) วิิทยานิิพนธ์์
รศ.800
วิิทยานิิพนธ์์ (Thesis)
4) หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน
รศ.606
ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับบััณฑิิตศึึกษา
PA.606
English for Graduate Studies

12 หน่่วยกิิต
12(0-36-0)
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
3(3-0-6)

3.1.3.2 หลัักสููตรแผน ข 		
1) หมวดวิิชาบัังคัับ
18 หน่่วยกิิต

รศ.600

ขอบข่่ายและกระบวนทััศน์์ทาง
3(3-0-6)
รััฐประศาสนศาสตร์์
PA.600 Scope and Paradigms of Public Administration
รศ.601 ทฤษฎีีองค์์การและการบริิหารสมััยใหม่่
3(3-0-6)
PA.601 Organization Theory and Modern Management
รศ.602 การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
3(3-0-6)
PA.602 Human Resources Management
รศ.603 การบริิหารการคลัังและงบประมาณ
3(3-0-6)
PA.603 Fiscal and Budgeting Management
รศ.604 ระเบีียบวิิธีีวิิจััยทางรััฐประศาสนศาสตร์์
3(3-0-6)
PA.604 Research Methodology in Public Administration
รศ.605 นโยบายสาธารณะศึึกษา
3(3-0-6)
PA.605 Public Policy Studies
2) หมวดวิิชาเอก เลืือกเรีียน

15 หน่่วยกิิต

ให้้เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาที่่�เปิิดสอนในหลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตร
มหาบัั ณ ฑิิ ต มหาวิิ ท ยาลัั ย เอเชีี ย อาคเนย์์ โดยความเห็็ น ชอบของ
ผู้้�อำำ�นวยการหลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต และ/หรืือคณบดีี
บััณฑิิตวิิทยาลััย
2.1 กลุ่่�มวิิชาการบริิหารองค์์การและทรััพยากรมนุุษย์์

รศ.611 การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
PA.611 Human Resources Development

3(3-0-6)

รศ.612
PA.612
รศ.613
PA.613
รศ.614
PA.614
รศ.615
PA.615
รศ.616
PA.616
รศ.617
PA.617
รศ.621
PA.621
รศ.622
PA.622
รศ.623
PA.623

การบริิหารผลการปฎิิบััติิงานและระบบ
3(3-0-6)
ค่่าตอบแทน
Performance Management and
Compensation System
การบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง
3(3-0-6)
Change Management
การศึึกษาเฉพาะกรณีี : การบริิหารองค์์การ
3(3-0-6)
และทรััพยากรมนุุษย์์
Case Studies in Organization and
Human Resource Management
สััมมนาการบริิหารองค์์การและทรััพยากรมนุุษย์์ 3(3-0-6)
Seminar in Organization and Human Resource
Management
สััมมนาการบริิหารความขััดแย้้ง
3(3-0-6)
Seminar in Conflict Management
สััมมนาทางรััฐประศาสนศาสตร์์
3(3-0-6)
Seminar in Public Administration
2.2 กลุ่่�มวิิชาการบริิหารงานส่่วนท้้องถิ่่�น

การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ในองค์์กร
3(3-0-6)
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
Human Resources Management in
Local Administration
การจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์และ
3(3-0-6)
แผนพััฒนาองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
The Making of Strategic and Development Plan of
Local Administration
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงกัับการ
3(3-0-6)
พััฒนาท้้องถิ่่�น
Philosophy of the Sufficiency Economy and
Development in Local  
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รศ.624
PA.624
รศ.625
PA.625
รศ.626
PA.626
รศ.627
PA.627

รศ.631
PA.631
รศ.632
PA.632
รศ.633
PA.633
รศ.634
PA.634
รศ.635
PA.635
รศ.636
PA.636
รศ.637
PA.637

การศึึกษาเฉพาะกรณีี : การบริิหาร
งานส่่วนท้้องถิ่่�น
Case Studies in Local Administration
สัมมนาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
Seminar in Local Administration
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)

2.3 กลุ่มวิชาการบริหารงานการเมือง

การเมืองและการบริหารสาธารณะ
3(3-0-6)
Politics and Public Management
การบริหารความขัดแย้งทางการเมืองแนวสันติวิธี 3(3-0-6)
Peaceful Management on Political Conflicts
การบริหารงานการเมือง
3(3-0-6)
Political Affairs Management
การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารงานการเมือง 3(3-0-6)
Case Studies in Management of Political Affairs
สัมมนาการบริหารงานการเมือง
3(3-0-6)
Seminar in Management of Political Affairs
สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Seminar in Conflict Management
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Seminar in Public Administration

2.4 กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรม
รศ.641
อาชญากรรมการเมือง และเศรษฐกิจ
PA.641
Political and Economic Crime
รศ.642
นวัตกรรมการบริหารงานยุติธรรม
PA.642
Innovation on Judicial Process and

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

Administration
รศ.643
อาชญากรรมคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีี
PA.643
Cyber and Technology Crime
รศ.644
การศึึกษาเฉพาะกรณีี : การบริิหารงานยุุติิธรรม
PA.644
Case Studies in Judicial Administration
รศ.645
สััมมนาการบริิหารงานยุุติิธรรม
PA.645
Seminar in Judicial Administration
รศ.646
สััมมนาการบริิหารความขััดแย้้ง
PA.646
Seminar in Conflict Management
รศ.647
สััมมนาทางรััฐประศาสนศาสตร์์
PA.647
Seminar in Public Administration
2.5 กลุ่่�มวิิชาการบริิหารงานคณะสงฆ์์

รศ.651

PA.651
รศ.652
PA.652
รศ.653
PA.653
รศ.654
PA.654
รศ.655
PA.655
รศ.656
PA.656
รศ.657
PA.657

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

พััฒนาการและนโยบายของรััฐกัับกิิจการ
3(3-0-6)
คณะสงฆ์์
Development and Public Policy on Sangha
Administration
การบริิหารสมััยใหม่่กัับการบริิหารงานคณะสงฆ์์ 3(3-0-6)
Modern Management and Sangha Administration
บทบาทของคณะสงฆ์์กัับการพััฒนา
3(3-0-6)
ประชาสัังคมกัับการเมืืองภาคประชาชน
Roles of Sangha on Social Development and
People Participation
การศึึกษาเฉพาะกรณีี : การจััดการงานคณะสงฆ์์ 3(3-0-6)
Case Studies in Sangha Administration
สััมมนาการจััดการงานคณะสงฆ์์
3(3-0-6)
Seminar in Sangha Administration
สััมมนาการบริิหารความขััดแย้้ง
3(3-0-6)
Seminar in Conflict Management
สััมมนาทางรััฐประศาสนศาสตร์์
3(3-0-6)
Seminar in Public Administration
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3) การศึึกษาค้้นคว้้าอิิสระ

รศ.700

การค้้นคว้้าอิิสระ
Independent Study

4) หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน (ไม่่นัับหน่่วยกิิต)

รศ.606
PA.606

ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับบััณฑิิตศึึกษา
English for Graduate Studies

6 หน่่วยกิิต

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

คำำ�อธิิบายรหััสวิิชา
คำำ�อธิิบายอัักษรย่่อนำำ�หน้้ารหััสวิิชา
อัักษรย่่อ รศ.หรืือ PA. หมายถึึง กลุ่่�มวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์
(วิิชาบัังคัับ / วิิชาเลืือก / ประมวลความรู้้�  / วิิทยานิิพนธ์์ /
การศึึกษาค้้นคว้้าอิิสระ)
คำำ�อธิิบายรหััสวิิชา
รหััสวิิชาใช้้ระบบเลขอารบิิคสามหลััก คืือ หลัักหน่่วย หลัักสิิบ
หลัักร้้อย ซึ่่�งมีีความหมายดัังต่่อไปนี้้� 
ขึ้้�นต้้นด้้วยหมายเลข 6 (เลขหลัักร้้อย) และตามด้้วยเลขตััวที่่� 2,3
(เลขหลัักสิิบ หลัักหน่่วย) หมายถึึง หมวดวิิชาบัังคัับ และหมวดวิิชาเอก
ขึ้้�นต้้นด้้วยหมายเลข 7 (เลขหลัักร้้อย) หมายถึึง การค้้นคว้้าอิิสระ

เช่่น

เลข 5 หมายถึึง หมวดวิิชาเอกการบริิหารงานคณะสงฆ์์
เลขตััวที่่� 3 (เลขหลัักหน่่วย) หมายถึึง ลำำ�ดัับวิิชาในหมวดนั้้�นๆ

611 หมายถึึง วิิชาลำำ�ดัับที่่� 1 ในหมวดวิิชาเอกการบริิหาร
องค์การและทรัพยากรมนุษย์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
621 หมายถึง วิชาล�ำดับที่ 1 ในหมวดวิชาเอกการบริหารงาน
ส่วนท้องถิน่ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ )

631 หมายถึง วิชาล�ำดับที่ 1 ในหมวดวิชาเอกการบริหาร
งานการเมือง (การเมืองและการบริหารสาธารณะ)
641 หมายถึง วิชาล�ำดับที่ 1 ในหมวดวิชาเอกการบริหารงาน
ยุติธรรม (อาชญากรรมการเมือง และเศรษฐกิจ)
651 หมายถึง วิชาล�ำดับที่ 1 ในหมวดวิชาเอกการบริหารงาน
คณะสงฆ์ (พัฒนาการและนโยบายของรัฐกับกิจการคณะสงฆ์)

ขึ้้�นต้้นด้้วยหมายเลข 8 (เลขหลัักร้้อย) หมายถึึง วิิทยานิิพนธ์์
ขึ้้�นต้้นด้้วยหมายเลข 9 (เลขหลัักร้้อย) หมายถึึง สอบประมวล
ความรู้้�ข้้อเขีียนและสอบปากเปล่่า ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
เลขตััวที่่� 2 (เลขหลัักสิิบ) หมายถึึง หมวดวิิชาบัังคัับ และหมวด
วิิชาเชี่่�ยวชาญ เช่่น
เลข 0 หมายถึึง หมวดวิิชาเอก
เลข 1 หมายถึึง หมวดวิิชาเอกการบริิหารองค์์การและ
ทรััพยากรมนุุษย์์
เลข 2 หมายถึึง หมวดวิิชาเอกการบริิหารงานส่่วนท้้องถิ่่�น
เลข 3 หมายถึึง หมวดวิิชาเอกการบริิหารงานการเมืือง
เลข 4 หมายถึึง หมวดวิิชาเอกการบริิหารงานยุุติิธรรม
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก แบบ ก2)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต
รศ.600 ขอบขายและกระบวนทัศนทาง
3(3-0-6)
รัฐประศาสนศาสตร์
รศ.601 ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่
3(3-0-6)
รศ.602 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
รศ.606 ภาษาอังกฤษส�ำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
		
รวม 9(9-0-18)
รหัสวิชา
รศ.xxx
รศ.801

รหัสวิชา ชื่อวิชา
รศ.xxx วิชาเอก
			

หนวยกิต

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา
วิชาเอก
วิทยานิพนธ์ 1

			
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต
3(3-0-6)
รวม 3(3-0-6)

หนวยกิต
3(3-0-6)
6(0-18-0)

รวม 9(3-18-6)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รศ.802 วิทยานิพนธ์ 2
		

หนวยกิต

6(0-18-0)
รวม 6(0-18-0)
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต
รศ.600 ขอบข่ายและกระบวนทัศน์ทาง
3(3-0-6)
รัฐประศาสนศาสตร์
รศ.601 ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่
3(3-0-6)
รศ.602 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
รศ.606 ภาษาอังกฤษส�ำหรับรัฐประศาสนศาสตร์     (ไม่นบั หน่วยกิต)
		
รวม 9(9-0-18)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา
รศ.xxx วิชาเอก
รศ.xxx วิชาเอก
รศ.xxx วิชาเอก
			

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

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

หนวยกิต

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รศ.xxx
วิชาเอก
รศ.700
การค้นคว้าอิสระ
			

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต
3(3-0-6)
6(0-18-0)
รวม 9(3-18-6)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา
รศ.900 การสอบประมวลความรู้
			

หนวยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม 0(0-0-0)
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
ใชระบบอักษรล�ำดับขัน้ และคาล�ำดับขัน้ ในการวัดและประเมินผล
การศึกษาในแตละกระบวนวิชา โดยแบงการก�ำหนดอักษรล�ำดับขั้นเปน
3 กลุม คือ อักษรล�ำดับขั้นที่มีคาล�ำดับขั้น อักษรล�ำดับขั้นที่ไมมีคาล�ำดับ
ขั้น และอักษรล�ำดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล
1.1 อักษรล�ำดับขั้นที่มีคาล�ำดับขั้น ใหก�ำหนด 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 อักษรล�ำดับขั้นที่ไมมีคาล�ำดับขั้น ใหกำ� หนด ดังนี้
ค่าระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ผลการศึกษา
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
1.3 อักษรล�ำดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก�ำหนด ดังนี้
ค่าระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ผลการศึกษา
O
ดีเยี่ยม (Outstanding)
G
ดี (Good)
P
      ผ่าน (Pass)
U
       ไม่พอใจ (Unsatisfactory)

1.4 สำ�หรับการวัดผลวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และสอบ
ประมวลความรูใ้ ห้วดั เป็น S และ U นักศึกษาทีไ่ ด้ U ต้องลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชานั้นใหม่ หรือเสนอการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์นั้นใหม่
1.5 ในกรณีที่การวัดผลไม่สมบูรณ์ในรายวิชาใด ให้บันทึกอักษร
“I” ไว้ในระเบียนเป็นการชัว่ คราวแทนการวัดผล แต่ทงั้ นีใ้ ห้ใช้กบั การเขียน
รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์เท่านั้น
ในกรณีที่นักศึกษาได้ “I” ในรายวิชาใด โดยอนุมัติของอาจารย์ผู้
สอน ยกเว้นวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ จะต้องมีการวัดผลอย่าง
สมบูรณ์ในรายวิชานัน้ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิน้ ภาคการศึกษานัน้ ถ้า
พ้นกำ�หนดนีแ้ ล้วให้อาจารย์ผสู้ อนกำ�หนดระดับการวัดผลรายวิชานัน้ เป็น
ระดับ “F” สำ�หรับรายวิชานั้น
1.6 นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.)
3.00 ขึ้นไปจึงถือว่าจบการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่
สำ�เร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การ
สัมมนา การทำ�วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ จะต้องสอดคล้องกับ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้สอนในการออกข้อสอบหรือกำ�หนดกลไกและกระบวนการสอบ และมี
การประเมินแผนการสอนสัมพันธ์กับการประเมินข้อสอบ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหรือ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงการประเมินอาจารย์
โดยนักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ผ่านระบบการ
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ มีระบบประกันคุณภาพภายในของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน เพื่อดำ�เนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษา
สำ�เร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนักศึกษาสำ�เร็จการ
ศึกษา เน้นการทำ�วิจยั สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
ของมหาบัณฑิต โดยทำ�การวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง แล้วนำ�ผลทีไ่ ด้มาเป็นข้อมูล
ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
(1) สภาวะการได้งานทำ�หรือศึกษาต่อของมหาบัณฑิต ประเมิน
จากการได้งานทำ�หรือศึกษาต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
และระยะเวลาในการหางาน โดยทำ�การประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละ
รุ่นที่สำ�เร็จการศึกษา
(2) ตำ�แหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
(3) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้
เรียนรูจ้ ากหลักสูตร ทีใ่ ช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พร้อมกับเปิด
โอกาสให้มกี ารเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
(4) ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือนายจ้าง พร้อมกับ
เปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการจากหลักสูตร
ในการนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(5) ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับมหาบัณฑิตที่
สำ�เร็จจากหลักสูตรเข้าศึกษาต่อเพือ่ ปริญญาทีส่ งู ขึน้ โดยประเมินทางด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติอื่นๆ
(6) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของมหาบัณฑิตที่สำ�เร็จ
การศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้ง
องค์การภาครัฐและภาคเอกชน และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
(7) ผลงานของนักศึกษาและมหาบัณฑิตทีส่ ามารถวัดเป็นรูปธรรม
ได้ เช่น

สังคม

- จำ�นวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
- จำ�นวนสิทธิบัตร
- จำ�นวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จำ�นวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำ�ประโยชน์เพื่อ

3. เกณฑ์การสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำ�หนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า)
2. ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อ
บังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2559
3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ประกอบ
ด้วย
3.1 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3.2 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ขนั้ สุดท้ายจะต้องประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายในและ
ภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้
4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การ
ตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำ�หรับการเผยแพร่ผล
งานทางวิชาการหรือนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการโดยบทความทีน่ ำ�เสนอ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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หลักสูตร แผน ข
1. ศึึกษารายวิิชาครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดในหลัักสููตร โดยจะต้้อง
ได้้รับั คะแนนเฉลี่่�ยไม่่ต่ำำ��กว่่า 3.00 จากระบบ 4 ระดัับคะแนนหรืือเทีียบ
เท่่า
2. ต้้องสอบผ่่านภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย 1 ภาษา ตามข้้อ
บัังคัับ มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ว่า่ ด้้วย การจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิต
ศึึกษา พ.ศ. 2559
3. สอบผ่่ า นการสอบประมวลความรู้้�  (comprehensive          
Examination) ด้้วยข้้อเขีียนและปากเปล่่าในสาขาวิิชานั้้�น โดยการสอบ
ประมวลความรู้้�สามารถสอบได้้ไม่่เกิิน 2 ครั้้�ง
4. เสนอรายงานการค้้นคว้้าอิิสระและสอบผ่่านการสอบปาก
เปล่่า ประกอบด้้วย
4.1 การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
4.2 การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
โดยคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและการสอบ
ป้องกันการค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้ายจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
5. รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการ
ค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการเผยแพร่ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Master of Engineering Program in
Electrical Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Engineering
(Electrical Engineering)
ชื่อย่อภาษาไทย
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Eng. (Electrical Engineering)
3. วิชาเอก
วิศวกรรมไฟฟ้า
4. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แผน ก
แบบ ก 1 และแบบ ก 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและ
หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำ� เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรควบคุม หรือผู้จัดการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(2) วิศวกรโครงการ หรือวิศวกรที่ปรึกษาทางระบบไฟฟ้า
(3) ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือวิศวกรในส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
(4) นักวิจัย หรือนักวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
(5) ผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม
1. ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานวิ ช าการที่ เ ป็ น สากล เน้ น การพั ฒ นานั ก วิ ช าการและ
นักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และวิศวกรรมระบบควบคุม โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู ้ ใ หม่ ไ ด้ อ ย่ า งมี อิ ส ระ รวมทั้ ง มี ค วามสามารถในการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณาการ
ศาสตร์ทต่ี นเชีย่ วชาญกับศาสตร์อนื่ ได้อย่างต่อเนือ่ ง มีคณ
ุ ธรรมและจรรยา
บรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
สร้าง และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ
1.2 ความส�ำคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและ
มั่นคง จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วจิ ยั พัฒนาและประดิษฐ์เทคโนโลยีทที่ นั สมัย
และมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั การพัฒนา
ขึ้นภายในประเทศไทย เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรกล
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หุน่ ยนต์กลไก กระบวนการผลิต และระบบอัตโนมัติ ล้วนมีพนื้ ฐานมาจาก
วิทยาการวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมระบบควบคุม  จากความส�ำคัญ
และความจ�ำเป็นในการสร้างก�ำลังคนของประเทศให้มีความรู้ความ
สามารถในการศึกษาวิจยั ในขัน้ สูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรม
ระบบควบคุม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้รับ
การปรับปรุงโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการ
วิจยั และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรม
ระบบควบคุมได้เองภายในประเทศ
1.3.2 เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และ
วิศวกรรมระบบควบคุม ที่สามารถน�ำไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาและ
ถ่ายทอดให้กับสังคมได้
1.3.3  เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สามารถท�ำงานร่วม
กับผู้อื่น และสามารถเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและที่
เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง

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

1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. การด�ำเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการด�ำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 21.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 2 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 21.00 น.
2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ต้องส�ำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หรือเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบัน
อุดมศึกษาที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือ
สถาบั น การศึ ก ษาที่ ก.พ. รั บ รอง และต้ อ งเป็ น ผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก�ำหนด
ทัง้ นีว้ ธิ กี ารคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.3 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาทีเ่ คยหรือก�ำลังศึกษาในหลักสูตรทีเ่ ทียบเท่า จากสถาบัน
อุดมศึกษาที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือ
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนี้ได้ โดยการเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบ
โอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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3. หลักสูตร

3.1 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต
		 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
การท�ำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรืออาจก�ำหนดให้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติมหรือท�ำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น ก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ*
1 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาสัมมนา*
2 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(2) แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมี
การท�ำวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
แผน ก แบบ ก 2
36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ   
7 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาสัมมนา   
2 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก
15 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
		 (1) ความหมายของรหัสวิชา
- รหัสรายวิชาใช้ตัวอักษรน�ำ 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 4 หลัก
- ตัวอักษรน�ำ 3 ตัว MEExxxx หมายถึง หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- เลขหลักพันและหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
MEE01xx หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
MEE02xx หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา
MEE03xx หมายถึง หมวดวิชาเลือก (ระบบไฟฟ้าก�ำลัง)
MEE04xx หมายถึง หมวดวิชาเลือก (ระบบควบคุม)
MEE05xx หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1
MEE06xx หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
-  เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�ำดับวิชา
(2) วิชาบังคับก่อน
หมายถึงวิชาทีน่ กั ศึกษาจะลงทะเบียนวิชานัน้ ต้องผ่านการศึกษา
ในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชา
ดังกล่าว
(3) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(3.1) หมวดวิชาบังคับ 1 หน่วยกิต ส�ำหรับ แผน ก แบบ ก 1
7 หน่วยกิต ส�ำหรับ แผน ก แบบ ก 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�ำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MEE0101 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า*
1(1-0-3)
(Research Methodology in Electrical Engineering)
MEE0102 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Methods)
MEE0103 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่
3(3-0-6)
(Modern Optimization Techniques)
* ส�ำหรับ แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต      
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(3.2) หมวดวิ ช าสั ม มนา 2 หน่ ว ยกิ ต ส� ำ หรั บ แผน ก
แบบ ก 1 และ 2 หน่วยกิต ส�ำหรับ แผน ก แบบ ก 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�ำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MEE0201 สัมมนา 1*
1(1-0-3)
(Seminar 1)
MEE0202 สัมมนา 2*
1(1-0-3)
(Seminar 2)
* ส�ำหรับ แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต      
(3.3) หมวดวิ ช าเลื อ ก 15 หน่ ว ยกิ ต ส� ำ หรั บ แผน ก
แบบ ก 2
ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นตามกลุ ่ ม วิ ช าที่ ส นใจ ดั ง ต่ อ ไปนี้
(สามารถเลือกข้ามกลุ่มกันได้)
(ก) กลุ่มวิชาระบบไฟฟ้าก�ำลัง (Power Systems)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�ำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MEE0301 การออกแบบระบบไฟฟ้าก�ำลังขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Electrical System Design)
MEE0302 วิศวกรรมคุณภาพก�ำลังไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Power Quality Engineering)
MEE0303 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Smart Grid Systems)
MEE0304 อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลังขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Power Electronics)
MEE0305 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Drives)
MEE0306 อภิศึกษาส�ำนึกในระบบไฟฟ้าก�ำลัง
3(3-0-6)
(Metaheuristics in Power Systems)
MEE0307 เรื่องคัดสรรทางด้านระบบไฟฟ้าก�ำลัง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Power Systems)

รหัสวิชา
MEE0401
MEE0402
MEE0403
MEE0404
MEE0405
MEE0406
MEE0407

(ข) กลุ่มวิชาระบบควบคุม (Control Systems)
ชื่อวิชา
จ�ำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
แบบจ�ำลองระบบ
3(3-0-6)
(System Modelling)
ระบบควบคุมแนวใหม่
3(3-0-6)
(Modern Control Systems)
การออกแบบตัวควบคุมพีไอดี
3(3-0-6)
(PID Controller Design)
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบควบคุม 3(3-0-6)
(Electronic Circuit Design in Control Systems)
ระบบสมองกลฝังตัว
3(3-0-6)
(Embedded Systems)
อภิศึกษาส�ำนึกในระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Metaheuristics in Control Systems)
เรื่องคัดสรรทางด้านระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Control Systems)
(3.4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
(ก) รายวิช าวิทยานิพ นธ์ 6 หน่วยกิต ส�ำหรับ แผน ก

แบบ ก 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�ำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MEE0501 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1
9(9-0-18)
(Master Thesis 1)
MEE0502 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2
9(9-0-18)
(Master Thesis 2)
MEE0503 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3
9(9-0-18)
(Master Thesis 3)
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MEE0504 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4
(Master Thesis 4)

9(9-0-18)

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

MEE0602 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2
(Master Thesis 2)
MEE0603 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3
(Master Thesis 3)
MEE0604 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4
(Master Thesis 4)

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

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก 1)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
MEE0101
MEE0201
MEE0501

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า*
สัมมนา 1*
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
1(1-0-3)
1(1-0-3)
9(9-0-18)
รวม 9(9-0-18)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
MEE0202 สัมมนา 2*
MEE0502 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
MEE0503 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3

หน่วยกิต
1(1-0-3)
9(9-0-18)
รวม 9(9-0-18)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
9(9-0-18)
รวม 9(9-0-18)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
MEE0504 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4

หน่วยกิต
9(9-0-18)
รวม 9(9-0-18)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต     
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก 2)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
MEE0101
MEE0201
MEE0102
MEE0601

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สัมมนา 1
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
1(1-0-3)
1(1-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 8(8-0-18)

รหัสวิชา
MEE0202
MEE0103
MEExxxx
MEE0602

ชื่อวิชา
สัมมนา 2
เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแนวใหม่
วิชาเลือก (1)
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
MEExxxx
MEExxxx
MEE0603

ชื่อวิชา
วิชาเลือก (2)
วิชาเลือก (3)
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3

หน่วยกิต
1(1-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 10(10-0-21)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 9(9-0-18)

รหัสวิชา
MEExxxx
MEExxxx
MEE0604

ชื่อวิชา
วิชาเลือก (4)
วิชาเลือก (5)
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4

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

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผลและการส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนด
มหาวิ ท ยาลั ย เอเชี ย อาคเนย์ ส� ำ หรั บ หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- การวัดผลรายวิชาในหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1
และแผน ก แบบ ก 2 ให้มีการประเมินผลของรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดย
ใช้สัญลักษณ์
S (Satisfactory) หมายถึง พอใจ เทียบได้ระดับคะแนน
เป็น 4.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนน
เป็น 0.00
- การวัดผลการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก 1 และ
แผน ก แบบ ก 2 ให้มีการประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์
O (Outstanding) หมายถึง ดีเยี่ยม เทียบได้ระดับคะแนน
เป็น 4.00
G (Good)
หมายถึง ดี
เทียบได้ระดับคะแนน
เป็น 3.50
P (Pass)
หมายถึง ผ่าน เทียบได้ระดับคะแนน
เป็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนน
เป็น 0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่
ส�ำเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
(3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนักศึกษาส�ำเร็จ
การศึกษา
(1) ประเมินจากภาวะการได้งานของบัณฑิตและระยะเวลาใน
การได้งาน
(2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เข้าท�ำงานในสถานประกอบการ
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของ
ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร
3. เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การวัดผล
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์
3.2 เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษา
การส�ำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อก�ำหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ นักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิไ์ ด้รบั ปริญญา ต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ดังต่อ
ไปนี้
แผน ก แบบ ก 1
(1) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตาม
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
        (2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้
รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับ
ชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        (3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย จะ
ต้องผ่านเกณฑ์ข้างต้นก่อน
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แผน ก แบบ ก 2
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�ำหนดในหลักสูตร และได้
ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต�่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า)
(2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตาม
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้
รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับ
ชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น�ำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
(4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขการขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย      
จะต้องผ่านเกณฑ์ข้างต้นก่อน
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หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารงาน
วิิศวกรรมการก่่อสร้้าง
(หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ.2563)

เป็็นหลัักสููตรของสถาบัันที่่�จััดการเรีียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้้ปริิญญาแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ให้้ปริิญญาเพีียงสาขาวิิชาเดีียว

ชื่่�อภาษาไทย
หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
				สาขาวิิชาบริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง
ชื่่�อภาษาอัังกฤษ
Master of Engineering Program in
Construction Management

6.	สถานภาพของหลัักสููตรและการพิิจารณาอนุุมััติิ/เห็็น
ชอบหลัักสููตร

1. ชื่่�อหลัักสููตร

2.ชื่่�อปริิญญาและสาขาวิิชา

ชื่่�อเต็็ม (ภาษาไทย) วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
(บริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง)
ชื่่�อเต็็ม (ภาษาอัังกฤษ)Master of Engineering (Construction
Management)
ชื่่�อย่่อ (ภาษาไทย) วศ.ม. (บริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง)
ชื่่�อย่่อ (ภาษาอัังกฤษ) M.Eng. (Construction Management)

3. วิิชาเอก
- ไม่่มีี

4. จำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�เรีียนตลอดหลัักสููตร
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข

5. รููปแบบของหลัักสููตร

จำำ�นวน 36 หน่่วยกิิต
จำำ�นวน 36 หน่่วยกิิต

5.1 รููปแบบ
หลัักสููตรปริิญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ใช้้ระยะเวลา
การศึึกษาไม่่เกิิน 5 ปีีการศึึกษา
5.2 ภาษาที่่�ใช้้
หลัักสููตรจััดการศึึกษาเป็็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบและ
หนัั ง สืื อ ที่่� ใช้้ ป ระกอบการสอน อาจเป็็ น ภาษาอัั ง กฤษในบาง
รายวิิชา
5.3 การรัับเข้้าศึึกษา
	รัับทั้้�งนัักศึึกษาไทยและนัักศึึกษาต่่างชาติิที่่�สามารถใช้้ภาษาไทย
และภาษาอัังกฤษได้้เป็็นอย่่างดีี
5.4 ความร่่วมมืือกัับสถาบัันอื่่�น

หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2563
6.1 หลัักสููตรกำำ�หนดเปิิดสอน ภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563
6.2 คณะกรรมการพััฒนาหลัักสููตร เห็็นชอบในการประชุุม ครั้้�งที่่�
3/2563 เมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคม 2563
6.3 ผ่่านพิิจารณาจากคณะกรรมการวิิชาการ ในการประชุุม ครั้้�งที่่�
6/2562 เมื่่�อวัันที่่� 20 มีีนาคม 2563
6.4 สภามหาวิิ ท ยาลัั ย อนุุ มัั ติิ ห ลัั ก สูู ต ร ในการประชุุ ม ครั้้� ง ที่่�
2/2563 เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2563

7. ความพร้้ อ มในการเผยแพร่่ ห ลัั ก สูู ต รคุุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน

หลัักสููตรมีีความพร้้อมเผยแพร่่คุุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุดุ มศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ.2552 ในปีีการศึึกษา
2564

8. อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา

(1)	ผู้้�จััดการโครงการก่่อสร้้าง / ผู้้�อำำ�นวยการโครงการก่่อสร้้าง
(2)	ผู้้�ประกอบการวิิชาชีีพก่่อสร้้าง
(3)	นัักวิิชาการด้้านบริิหารงานก่่อสร้้าง
(4)	นัักบริิหารในตำำ�แหน่่งงานช่่าง
(5) เป็็นผู้้�จััดการในอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง / ที่่�ปรึึกษาในโครงการ
ก่่อสร้้าง
(6) ธุุรกิิจในงานอสัังหาริิมทรััพย์์
(7) ประกอบอาชีีพรัับเหมางานก่่อสร้้าง
(8)	ผู้้�บริิหารในหน่่วยงานวิิศวกรรมภาครััฐ / รััฐวิิสาหกิิจ

9. ความสััมพัันธ์์กัับหลัักสููตรอื่่�นที่่�เปิิดสอนในคณะ/ภาค
วิิชาอื่่�นของสถาบััน
9.1 กลุ่่�มวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี้้�ที่เ่� ปิิดสอนโดยคณะ/ภาค
วิิชา/หลัักสููตรอื่่�น
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ไม่่มีี
9.2 กลุ่่�มวิิ ช า/รายวิิ ช าในหลัั ก สูู ต รที่่� เ ปิิ ด สอนให้้ ภ าควิิ ช า/
หลัักสููตรอื่่�นต้้องมาเรีียน
ไม่่มีี
9.3 การบริิหารจััดการ
ไม่่มีี

ข้้อมููลเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรััชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร

1.1 ปรััชญา
		 หลัักสููตรมีีความสััมพัันธ์์สอดคล้้องกัับแผนพััฒนาการศึึกษา
ระดัั บอุุ ด มศึึ ก ษาของชาติิ ปรัั ช ญาของการอุุ ด มศึึ ก ษา ปรัั ช ญาของ
มหาวิิทยาลััย และมาตรฐานวิิชาการที่่�เป็็นสากล เน้้นการพััฒนานััก
วิิชาการและนัักวิิชาชีีพที่่�มีีความรู้้�ความสามารถระดัับสููง ในสาขาวิิชา
บริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง โดยกระบวนการศึึกษาเพื่่�อให้้สามารถ
บุุกเบิิกแสวงหาความรู้้�และทัักษะใหม่่ได้้อย่่างมีีอิิสระ รวมทั้้�งมีีความ
สามารถในการสร้้างสรรค์์จรรโลงความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ เชื่่�อมโยง
และบููรณาการศาสตร์์ที่่�ตนเชี่่�ยวชาญกัับศาสตร์์อื่่�นได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง มีี
คุุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิิชาการและวิิชาชีีพ มุ่่�งให้้มีีความรู้้�ความ
เข้้าใจในกระบวนการสร้้าง และประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ใหม่่เพื่่�อการพััฒนางาน
สัังคม และประเทศ
1.2 ความสำำ�คััญ
		 ในการพััฒนาอุุตสาหกรรมก่่อสร้้างของประเทศไทยให้้มีีความ
เข้้มแข็็งและมั่่น� คง จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�จะต้้องอาศััยบุุคลากรที่่�มีคี วามรู้้�ความ
สามารถในการศึึกษาค้้นคว้้า วิิเคราะห์์วิจัิ ยั พััฒนาและประดิิษฐ์์เทคโนโลยีี
ที่่�ทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพ โดยอาศััยองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีสมััย
ใหม่่ รวมถึึงเครื่่�องมืือเครื่่�องจัักรกล แบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ ล้้วนมีี
พื้้�นฐานมาจากงานด้้านวิิศวกรรม จากความสำำ�คัญ
ั และความจำำ�เป็็นในการ
สร้้างกำำ�ลัังคนของประเทศให้้มีคี วามรู้้�ความสามารถเชิิงบริิหารงานก่่อสร้้าง
ในขั้้�นสููง เพื่่�อรองรัับการเจริิญเติิบโตของอุุตสาหกรรมก่่อสร้้างในอนาคต
หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารงานวิิศวกรรมการ
ก่่อสร้้าง โดยมีีวััตถุุประสงค์์ดัังนี้้�
1.3 วััตถุุประสงค์์
1.3.1 เพื่่�อผลิิตมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารงานวิิศวกรรมการ
ก่่อสร้้าง ที่่�มีีความรู้้�ทั้้�งทางทฤษฎีีและปฏิิบััติิเหมาะสมในการบริิหารงาน
โครงการของไทยและภููมิิภาค

1.3.2 เพื่่�อส่่งเสริิมการวิิจััยและพััฒนาด้้านบริิหารงานวิิศวกรรม
การก่่อสร้้าง ตามสภาพการณ์์ของประเทศไทยและประเทศในภููมิิภาค
1.3.3 เพื่่�อยกระดัับมาตรฐานการบริิหารงานวิิศวกรรมก่่อสร้้าง
ของประเทศ โดยประยุุกต์์ทฤษฎีีการบริิหารงานของแหล่่งต่่าง ๆ ทั่่�วโลก
ให้้เหมาะสมกัับวััฒนธรรมไทยเเละภููมิิภาค
1.3.4 เพื่่�อพััฒนาแนวคิิดในการบริิหารงานวิิศวกรรมก่่อสร้้าง ใน
สภาพการร่่วมงานของบุุคลากรต่่างวััฒนธรรมในโครงการก่่อสร้้าง
1.3.5 เพื่่�อสนองนโยบายของรััฐในการส่่งเสริิมให้้เอกชนมีีส่่วนร่่วม
ในการจััดการศึึกษา ซึ่่�งเป็็นการแบ่่งเบาภาระของรััฐบาลในการจััดการ
ศึึกษาด้้านวิิศวกรรม ซึ่่ง� เป็็นที่่�ต้อ้ งการของตลาดแรงงานทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ
		

ระบบการจัั ด การศึึ ก ษา การดำำ� เนิิ น การ และโครงสร้้ า งของ
หลัักสููตร
1. ระบบการจััดการศึึกษา

1.1. ระบบ
		 ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดยใน 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออก
เป็็น 2 ภาคการศึึกษาปกติิ ซึ่่�ง 1 ภาคการศึึกษาปกติิมีีระยะเวลาศึึกษาไม่่
น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์ โดยให้้เป็็นไปตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับ
อุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ.2552 เกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับบััณฑิิต
ศึึกษา พ.ศ.2558 และข้้อบัังคัับ มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ว่่าด้้วย การ
จััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ.2562
1.2. การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน
ไม่่มีี
1.3. การเทีียบเคีียงหน่่วยกิิตในระบบทวิิภาค
	มีี โดยให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับ มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ว่่าด้้วย
การจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2562

2. การดำำ�เนิินการหลัักสููตร

2.1. วััน-เวลาในการดำำ�เนิินการเรีียนการสอน
ภาคการศึึกษาที่่� 1
เดืือนสิิงหาคม – เดืือนธัันวาคม
ภาคการศึึกษาที่่� 2
เดืือนมกราคม – เดืือนพฤษภาคม
นอกเวลาราชการ		
	วัันเสาร์์
ตั้้�งแต่่เวลา 17.00 – 20.00 น.
	วัันอาทิิตย์์
ตั้้�งแต่่เวลา 9.00 – 20.00 น.
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2.2 คุุณสมบััติิของผู้้�สมััครเข้้าศึึกษา
- สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วศ.บ.) หรืือ
อุุตสาหกรรมศาสตรบััณฑิิต (อส.บ.) หรืือครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมบััณฑิิต (
ค.อ.บ.) เทคโนโลยีีบัณ
ั ฑิิต (ทล.บ.) สาขาโยธา หรืือก่่อสร้้างหรืือสำำ�เร็็จการ
ศึึ ก ษาคุุ ณ วุุ ฒิิ ป ริิ ญ ญาตรีี สถาปัั ต ยกรรมศาสตรบัั ณ ฑิิ ต (สถ.บ.)
สถาปััตยกรรมหลััก
- สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วศ.บ.) หรืือ
อุุตสาหกรรมศาสตรบััณฑิิต (อส.บ.) หรืือครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมบััณฑิิต (
ค.อ.บ.) เทคโนโลยีีบััณฑิิต (ทล.บ.) สาขาอื่่�นๆ (ไม่่ใช่่โยธา /ก่่อสร้้าง) หรืือ
สำำ�เร็็จการศึึกษาคุุณวุุฒิิปริิญญาตรีี สถาปััตยกรรมศาสตรบััณฑิิต (สถ.บ.)
สถาปััตยกรรมอื่่�นๆ (ไม่่ใช่่ สถ.บ. สถาปััตยกรรมหลััก)
- สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี หรืือระดัับปริิญญาโทในสาขา
อื่่�นๆ ที่่�เรีียนวิิชาด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์มาแล้้ว ไม่่น้้อยกว่่า 60 หน่่วยกิิต
จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.)
รัับรอง หรืือสถาบัันการศึึกษาที่่� ก.พ. รัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิ
ตามที่่�มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์กำำ�หนด หรืือเป็็นไปตามดุุลยพิินิิจของ
คณะกรรมการบริิหารหลัักสููตร
	ทั้้�งนี้้�วิธีิ กี ารคััดเลืือกผู้้�สมััครเข้้าศึึกษา ให้้เป็็นไปตามระเบีียบการคััด
เลืือกเพื่่�อเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับบััณฑิิตศึึกษา ของคณะกรรมการบริิหาร
หลัักสููตรมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
2.3 ปััญหาของนัักศึึกษาแรกเข้้า
		 - ไม่่มีี
2.4 ระบบการศึึกษา
แบบชั้้�นเรีียน
	อื่่�นๆ (ระบุุ) แบบทางไกลทางอิินเตอร์์เนตเป็็นสื่่�อเสริิมการเรีียนรู้้�
2.5 การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียนข้้าม
สถาบัันอุุดมศึึกษา
		นัักศึึกษาที่่�เคยหรืือกำำ�ลัังศึึกษาในหลัักสููตรที่่�เทีียบเท่่า จาก
สถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สำำ�นักั งานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.) รัับรอง
หรืือสถาบัันการศึึกษาที่่� ก.พ. รัับรอง สามารถเทีียบโอนหน่่วยกิิตเข้้า
ศึึกษาในหลัักสููตรนี้้�ได้้ โดยการเทีียบโอนผลการเรีียน หมายความว่่า การ
ขอเทีียบโอนหน่่วยกิิตของรายวิิชาในระดัับเดีียวกััน เพื่่�อใช้้นัับเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของการศึึกษา ทั้้�งนี้้�ให้้เป็็นไปตามเกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับ
บััณฑิิตศึึกษา พ.ศ.2558 และข้้อบัังคัับ มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่า
ด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ.2562

1. สายตรง
สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วศ.บ.) หรืืออุุตสาหกรรม
ศาสตรบััณฑิิต (อส.บ.) หรืือครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมบััณฑิิต (ค.อ.บ.)
เทคโนโลยีีบััณฑิิต (ทล.บ.) สาขาโยธา หรืือก่่อสร้้าง หรืือสำำ�เร็็จการศึึกษา
คุุณวุุฒิิปริิญญาตรีี สถาปััตยกรรมศาสตรบััณฑิิต (สถ.บ.) สถาปััตยกรรม
หลััก
2. สายเทีียบเท่่า (แผน ก แบบ ก 2)
สำำ�เร็็จการศึึกษาคุุณวุุฒิปิ ริิญญาตรีี วศ.บ./ค.อ.บ./อส.บ./ทล.บ. ทุุกสาขา
วิิชา, สถ.บ.ทุุกสาขาวิิชา
ต้้องเรีียนวิิชาพื้้�นฐาน เพิ่่�มเติิม 3 วิิชา คืือ
- คอนกรีีตเทคโนโลยีี (S/U)
- การบริิหารงานก่่อสร้้าง (S/U)
- การประมาณราคางานก่่อสร้้าง (S/U)
รายวิิชาที่่�ปรัับพื้้น� ฐาน สามารถยกเว้้นได้้ ตามรายวิิชา หรืือทั้้�งหมด สำำ�หรัับ
ผู้้�มีีประสบการณ์์ตรงในโครงการก่่อสร้้าง ซึ่ง่� เป็็นไปตามดุุลยพิินิจิ ของคณะ
กรรมการบริิหารหลัักสููตร
3. สายเทีียบเท่่า (แผน ข)
สำำ�เร็็จการศึึกษาคุุณวุุฒิิปริิญญาตรีี ทุุกสาขาวิิชา ต้้องเรีียนวิิชาพื้้�นฐาน
เพิ่่�มเติิม 5 วิิชา คืือ
- การทดสอบวััสดุุในงานก่่อสร้้าง (S/U)
- วััสดุุวิิศวกรรมในงานก่่อสร้้าง (S/U)
- คอนกรีีตเทคโนโลยีี (S/U)
- การประมาณราคางานก่่อสร้้าง (S/U)
- การบริิหารงานก่่อสร้้าง (S/U)
รายวิิชาที่่�ปรัับพื้้น� ฐาน สามารถยกเว้้นได้้ ตามรายวิิชา หรืือทั้้�งหมด
สำำ�หรัับผู้้�มีปี ระสบการณ์์ตรงในโครงการก่่อสร้้าง ซึ่�ง่ เป็็นไปตามดุุลยพิินิิจ
ของคณะกรรมการบริิหารหลัักสููตร
4. คุุณวุุฒิิอื่่�นๆ 	ขึ้้�นอยู่่�กัับการพิิจารณาของคณะกรรมการบริิหาร
หลัักสููตร

3. หลัักสููตร

3.1 หลัักสููตร ให้้ระบุุรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
		 3.1.1 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร
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แผน ก แบบ ก 2
36 หน่่วยกิิต
		 แผน ข
36 หน่่วยกิิต
		
3.1.2 โครงสร้้างหลัักสููตร
(1) แผน ก เป็็ น แผนการศึึ ก ษาที่่� เ น้้ น การวิิ จัั ย โดยมีี ก ารทำำ�
วิิทยานิิพนธ์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดความรู้้�ใหม่่ หรืืออาจกำำ�หนดให้้เรีียนรายวิิชาเพิ่่�ม
เติิมหรืือทำำ�กิิจกรรมทางวิิชาการอื่่�นเพิ่่�มขึ้้�นก็็ได้้โดยไม่่นัับหน่่วยกิิต
แผน ก แบบ ก 2
36
หน่่วยกิิต
ก. หมวดวิิชาพื้้�นฐาน
12
หน่่วยกิิต
ข. หมวดวิิชาบัังคัับ	
12
หน่่วยกิิต
ค. หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์
12
หน่่วยกิิต
(2) แผน ข เป็็นแผนการศึึกษาที่่�เน้้นการเรีียนรู้้�เทคโนโลยีีด้้าน
ก่่อสร้้าง และพััฒนาทัักษะด้้านการบริิหาร และมีีการทำำ�สารนิิพนธ์์ ที่่�มีี
คุุณภาพ และก่่อให้้เกิิดความก้้าวหน้้าทางวิิชาการและวิิชาชีีพ ด้้านการ
บริิหารงานก่่อสร้้าง และศึึกษารายวิิชาเพิ่่�มเติิม
แผน ข
36
หน่่วยกิิต
ก. หมวดวิิชาพื้้�นฐาน
12
หน่่วยกิิต
ข. หมวดวิิชาบัังคัับ	
12
หน่่วยกิิต
ค. หมวดวิิชาเลืือก
6
หน่่วยกิิต
ง. หมวดวิิชาสารนิิพนธ์์
6
หน่่วยกิิต
3.1.3 รายวิิชา
(1) ความหมายของรหััสวิิชา
- รหััสรายวิิชาใช้้ตััวอัักษรนำำ� 3 ตััว ตามด้้วยตััวเลข 4 หลััก
-	ตััวอัักษรนำำ� 3 ตััว MCMxxxx หมายถึึง หลัักสููตรวิิศวกรรม
ศาสตรมหาบััณฑิิต
		สาขาวิิชาบริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง
		 -เลขหลัักพัันและหลัักร้้อย หมายถึึง หมวดวิิชา ดัังนี้้�
		 MCM01xx
หมายถึึง หมวดวิิชาพื้้�นฐาน
		 MCM02xx
หมายถึึง หมวดวิิชาบัังคัับ บริิหารงาน
วิิศวกรรมการก่่อสร้้าง
		 MCM03xx
หมายถึึง หมวดวิิชาเลืือก บริิหารงาน
วิิศวกรรมการก่่อสร้้าง
				
		 MCM04xx
หมายถึึง หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ แผน ก
		 MCM05xx หมายถึึง หมวดวิิชาสารนิิพนธ์์ แผน ข		
		 -เลขหลัักสิิบและหลัักหน่่วย หมายถึึง ลำำ�ดัับวิิชา

(2) วิิชาบัังคัับก่่อน
		 หมายถึึงวิิชาที่่�นัักศึึกษาจะลงทะเบีียนวิิชานั้้�นต้้องผ่่านการ
ศึึกษาในรายวิิชาที่่�ระบุุไว้้ก่่อน เพื่่�อให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ทางการศึึกษาใน
รายวิิชาดัังกล่่าว
(3) รายวิิชาตามโครงสร้้างหลัักสููตร (แผน ข)
(3.1) หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน ประกอบด้้วย
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
			
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
xxxxxxx คอนกรีีตเทคโนโลยีี (S/U)
3(3-0-9)
xxxxxxx การประมาณราคางานก่่อสร้้าง (S/U)
3(3-0-9)
xxxxxxx การบริิหารงานก่่อสร้้าง (S/U)
3(3-0-9)
xxxxxxx การทดสอบวััสดุุในงานก่่อสร้้าง (S/U)
3(3-0-9)
xxxxxxx	วััสดุุวิิศวกรรมในงานก่่อสร้้าง (S/U)
3(3-0-9)
	นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนเข้้าศึึกษาหมวดวิิชาเสริิมความรู้้�ในระยะ
ขั้้น� ต้้นของการศึึกษา ตามเกณฑ์์ที่่กำ� ำ�หนด ข้้อ 2.8 เพื่่�อให้้พร้อ้ มที่่�จะเข้้าศึึกษา
ในขั้้น� ปริิญญาโท โดยต้้องเรีียนในหมวดวิิชาเสริิมความรู้้�ของบััณฑิิตวิิทยาลััย
ซึ่่�งหน่่ วยกิิตที่่�ได้้ จากการศึึ กษาวิิชาในหมวดนี้้� ไม่่ ถืือเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของ
หน่่วยกิิตรวม แต่่มีีเกรดเป็็น S/U
การยกเว้้นไม่่ต้อ้ งเรีียนรายวิิชาในหมวดวิิชาเสริิมความรู้้� จะกระทำำ�ได้้
โดยการสอบเทีียบ ทั้้�งนี้้�ให้้เป็็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริิหาร
หลัักสููตร
		 (3.2) หมวดวิิชาพื้้�นฐาน บริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง
จำำ�นวน 12 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
			
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MCM0101 การจััดการการผลิิตและการดำำ�เนิินการ
3(3-0-9)
MCM0102 การวิิเคราะห์์ทางเศรษฐศาสตร์์วิิศวกรรม
3(3-0-9)
MCM0103 การจััดการโครงการด้้านวิิศวกรรม
3(3-0-9)
MCM0104 ระเบีียบวิิธีีวิิจััยทางการจััดการงานวิิศวกรรม
3(3-0-9)
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(3.3) หมวดวิิชาบัังคัับแกน บริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง
จำำ�นวน 12 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
			 (ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MCM0201 การวางแผนและควบคุุมงานก่่อสร้้างขั้้�นสููง
3(3-0-9)
MCM0202 การบริิหารการเงิินและต้้นทุุนในงานก่่อสร้้าง 3(3-0-9)
MCM0203 คอมพิิวเตอร์์สำำ�หรัับการจััดการบริิหารโครงการก่่อสร้้าง		
				
3(3-0-9)
MCM0204 การบริิหารความเสี่่�ยงและความขััดแย้้งในงานก่่อสร้้าง 		
				
3(3-0-9)
(3.4) หมวดวิิชาเลืือก ด้้านบริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง
จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต โดยเลืือกจากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
				
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MCM0301 การบริิหารทรััพย์์สิินและการจััดการทรััพยากรอาคาร 		
				
3(3-0-9)
MCM0302 การจััดการพลัังงานสำำ�หรัับโครงการก่่อสร้้าง
3(3-0-9)
MCM0303 การประเมิินสิ่่�งแวดล้้อมสำำ�หรัับโครงการก่่อสร้้าง 3(3-0-9)
MCM0304 การบริิหารโครงการก่่อสร้้างระบบราง
3(3-0-9)
MCM0305 การจััดการความปลอดภััยในโครงการก่่อสร้้าง 3(3-0-9)
MCM0306 การบริิหารจััดการโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์
3(3-0-9)
MCM0307 กฎหมายก่่อสร้้างและการตรวจสอบความปลอดภััยอาคาร		
				
3(3-0-9)
MCM0308 ระบบสารสนเทศในการจััดการโครงการก่่อสร้้าง 3(3-0-9)
		
(3.5) หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ (แผน ก แบบ ก 2)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
				
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MCM0401 วิิทยานิิพนธ์์ 1 (6 หน่่วยกิิต)
6(0-6-18)
MCM0402 วิิทยานิิพนธ์์ 2 (6 หน่่วยกิิต)
6(0-6-18)
		
(3.6) หมวดวิิชาสารนิิพนธ์์ (แผน ข)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
				
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MCM0501	สารนิิพนธ์์ 1 (3 หน่่วยกิิต)
3(0-3-9)
MCM0502	สารนิิพนธ์์ 2 (3 หน่่วยกิิต)
3(0-3-9)
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3.1.4 แผนการศึึกษา
หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง
แผนการศึึกษา (แผน ก แบบ ก 2)
หน่่วยกิิตรวม 36 หน่่วยกิิต
ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
วิิชาพื้้�นฐาน
MCM0101
MCM0102
วิิชาแกนบัังคัับ
MCM0201
MCM0202

หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง
แผนการศึึกษา (แผน ก แบบ ก 2)
หน่่วยกิิตรวม 36 หน่่วยกิิต

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

ชื่่�อวิิชา

หน่่วยกิิต

การจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินการ
การวิิ เ คราะห์์ ท างเศรษฐศาสตร์์
วิิศวกรรม

3
3

การวางแผนและควบคุุมงานก่่อสร้้าง
ขั้้�นสููง
การบริิหารการเงิินและต้้นทุุนในงาน
ก่่อสร้้าง
รวม

3
3

12

รหััสวิิชา
วิิชาพื้้�นฐาน
MCM0103
MCM0104

ชื่่�อวิิชา

6
รวม

การจััดการโครงการด้้านวิิศวกรรม
ระเบีี ย บวิิ ธีี วิิ จัั ย ทางการจัั ด การงาน
วิิศวกรรม

3
3

3
3
12

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2
หน่่วยกิิต

วิิทยานิิพนธ์์ 1

หน่่วยกิิต

วิิชาแกนบัังคัับ
MCM0203
คอมพิิวเตอร์์สำำ�หรัับการจััดการบริิหาร
โครงการก่่อสร้้าง
MCM0204
การบริิหารความเสี่่ย� งและความขััดแย้้ง
ในงานก่่อสร้้าง
รวม

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
วิิชาแกนบัังคัับ
MCM0401

ชื่่�อวิิชา

6

รหััสวิิชา
วิิชาแกนบัังคัับ
MCM0402

ชื่่�อวิิชา

หน่่วยกิิต

วิิทยานิิพนธ์์ 2
รวม

6
6
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หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง
แผนการศึึกษา (แผน ข)
หน่่วยกิิตรวม 36 หน่่วยกิิต
ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1

หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง
แผนการศึึกษา (แผน ข)
หน่่วยกิิตรวม 36 หน่่วยกิิต
ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
วิิชาพื้้�นฐาน
MCM0101 การจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินการ
3
3
MCM0102 การวิิเคราะห์์ทางเศรษฐศาสตร์์วิิศวกรร
วิิชาแกนบัังคัับ
MCM0201 การวางแผนและควบคุุมงานก่่อสร้้างขั้้น� สููง
3

หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
วิิชาพื้้�นฐาน
MCM0103 การจััดการโครงการด้้านวิิศวกรรม
3
3
MCM0104 ระเบีี ย บวิิ ธีี วิิ จัั ย ทางการจัั ด การงาน
วิิศวกรรม
วิิชาแกนบัังคัับ
MCM0203 คอมพิิ ว เตอร์์ สำำ� หรัั บ การจัั ด การบริิ ห าร
3
โครงการก่่อสร้้าง
MCM0204 การบริิหารความเสี่่�ยงและความขััดแย้้งใน
3
งานก่่อสร้้าง
รวม
12

MCM0202 การบริิ ห ารการเงิิ น และต้้ น ทุุ น ในงาน
ก่่อสร้้าง
รวม

3
12

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
วิิชาเลืือก
MCM03xx เลืือกตามแขนงวิิชา
MCM03xx เลืือกตามแขนงวิิชา
วิิชาแกนบัังคัับ
MCM0501 สารนิิพนธ์์ 1

หน่่วยกิิต

3
3

รวม

รหััสวิิชา
วิิชาแกนบัังคัับ
MCM0502 สารนิิพนธ์์ 2

ชื่่�อวิิชา

หน่่วยกิิต

รวม

3
3

3
9
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4. องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับการฝึึกภาคสนาม การฝึึกงาน หรืือสห
กิิจศึึกษา
- ไม่่มีี
5. 	ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการทำำ�โครงงานหรืืองานวิิจััย
		นัักศึึกษาลงทะเบีียนสารนิิพนธ์์ หรืือวิิทยานิิพนธ์์ตามโปรแกรม
ของหลัักสููตร โดยผ่่านความเห็็นชอบจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาวิิทยานิิพนธ์์
หรืืออาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร
5.1	คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
		 งานวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์ ตามความต้้องการของหลัักสููตรวิิศวกรรม
ศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารงานวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง โดยมุ่่�งเน้้น
ให้้เกิิดการบููรณาการขององค์์ความรู้้�ใหม่่ทางด้้านวิิศวกรรมและการจััดการ
เทคโนโลยีี สามารถประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ มีีขอบเขตการทำำ�วิิจััยที่่�
สามารถทำำ�ให้้แล้้วเสร็็จภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
5.2 มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�
		นัักศึึกษามีีความรู้้�และประสบการณ์์การทำำ�งานวิิจัยั เพื่่�อให้้เกิิด
องค์์ความรู้้�
การต่่อยอดองค์์ความรู้้�เดิิม การสอบปกป้้องที่่�มีีคณะ
กรรมการควบคุุมการสอบตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษา
แห่่งชาติิ พ.ศ.2552 เกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับบััณฑิิตศึึกษา พ.ศ
.2558 และข้้อบัังคัับ มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ว่า่ ด้้วย การจััดการศึึกษา
ระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ.2562
5.3	ช่่วงเวลา
		ทุุกภาคการศึึกษาตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในแผนการศึึกษา
5.4 จำำ�นวนหน่่วยกิิต
		 - หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (บริิหารงานวิิศวกรรม
การก่่อสร้้าง) แผน ก แบบ ก 2 จำำ�นวน 36 หน่่วยกิิต
		 - หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (บริิหารงานวิิศวกรรม
การก่่อสร้้าง) แผน ข จำำ�นวน 36 หน่่วยกิิต
5.5 การเตรีียมการ
- อาจารย์์ที่่ป� รึึกษาแนะนำำ�นักั ศึึกษาอย่่างใกล้้ชิดิ และมีีการติิดตาม
ผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
- นัักศึึกษาต้้องดำำ�เนิินงานวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์อย่่างใกล้้ชิดิ กัับอาจารย์์
ที่่�ปรึึกษา
- กำำ�หนดชั่่ว� โมงการให้้คำำ�ปรึึกษา และจััดทำำ�บัันทึึกการให้้คำำ�ปรึึกษา
5.6 กระบวนการประเมิินผล
- รายงานความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์

- ประเมิินผลจากผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์และเผยแพร่่
- การสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ และการสอบปกป้้องวิิทยานิิพนธ์์

หลัักเกณฑ์์ในการประเมิินผลนัักศึึกษา

1. กฎระเบีียบหรืือหลัักเกณฑ์์ในการให้้ระดัับคะแนน (เกรด)
การวัั ด ผลและการสำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาเป็็ น ไปตามข้้ อ กำำ� หนด
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ สำำ�หรัับหลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารงานวิิศวกรรมแการก่่อสร้้าง
- การวััดผลรายวิิชาในหมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ แผน ก และหมวด
วิิ ช าสารนิิ พ นธ์์ แผน ข ให้้ มีี ก ารประเมิิ น ผลของรายวิิ ช า โดยใช้้
สััญลัักษณ์์			
S (Satisfactory) หมายถึึง พอใจ เทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 4.00
U (Unsatisfactory)หมายถึึง ไม่่พอใจเทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 0.00
- การวััดผลการสอบปกป้้องหมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์แผน ก และ
หมวดวิิชาสารนิิพนธ์์ แผน ข ให้้มีีการประเมิินผลโดยใช้้สััญลัักษณ์์ 		
O (Outstanding) หมายถึึง ดีีเยี่่�ยมเ ทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 4.00
G (Good)
หมายถึึง ดีีเทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น
3.50
P (Pass)
หมายถึึง ผ่่านเทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น
3.00
U (Unsatisfactory)หมายถึึง ไม่่พอใจเทีียบได้้ระดัับคะแนนเป็็น 0.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ขณะนัักศึึกษายัังไม่่
สำำ�เร็็จการศึึกษา
(1) การทวนสอบในระดัับรายวิิชาทุุกรายวิิชา
(2) การทวนสอบในระดัับหลัักสููตร มีีระบบประกัันคุุณภาพภายใน
เพื่่�อใช้้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
(3)	มีีการประเมิินการสอนโดยนัักศึึกษา
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�หลัังจากนัักศึึกษาสำำ�เร็็จ
การศึึกษา
(1) ประเมิินจากภาวะการได้้งานของบััณฑิิตและระยะเวลาในการ
ได้้งาน
(2) การประเมิินความพึึงพอใจในบััณฑิิตที่่�จบการศึึกษาและเข้้า
ทำำ�งานในสถานประกอบการ
(3) การประเมิินจากบััณฑิิตที่่�ไปประกอบอาชีีพในส่่วนของความ
พร้้อมและความรู้้�จากสาขาวิิชาที่่�ศึึกษาตามหลัักสููตร

3. เกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษาตามหลัักสููตร

3.1 การวััดผล
		 การวััดผลการศึึกษาให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์
3.2 เกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษา
		 การสำำ�เร็็จการศึึกษาเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์ นัักศึึกษาที่่�มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับปริิญญา ต้้องมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน ดัังต่่อ
ไปนี้้�
แผน ก (แบบ ก 2)
(1)	ศึึกษารายวิิชาครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดในหลัักสููตร และได้้ระดัับ
แต้้มคะแนนเฉลี่่�ยสะสม ไม่่ต่ำำ��กว่่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดัับคะแนน หรืือ
เทีียบเท่่า)
(2) ต้้องสอบผ่่านภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย 1 ภาษา ตามข้้อ
บัังคัับ มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วย การจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิต
ศึึกษา พ.ศ.2562
(3) ผลงานวิิทยานิิพนธ์์หรืือส่่วนหนึ่่�งของวิิทยานิิพนธ์์ต้อ้ งได้้รับั การ
ตีีพิมิ พ์์ หรืืออย่่างน้้อยได้้รับั การยอมรัับให้้ตีพิี มิ พ์์ในวารสารระดัับชาติิ หรืือ
ระดัั บ นานาชาติิ ที่่� มีี คุุ ณ ภาพ ตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุุดมศึึกษา เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การพิิจารณาวารสารทางวิิชาการสำำ�หรัับการ
เผยแพร่่ผลงานทางวิิชาการ
(4) เสนอวิิทยานิิพนธ์์และสอบผ่่านการสอบปากเปล่่าขั้้�นสุุดท้้าย
โดยคณะกรรมการที่่�มหาวิิทยาลััยแต่่งตั้้ง� และต้้องเป็็นระบบเปิิดให้้ผู้้�สนใจ
เข้้ารัับฟัังได้้ ทั้้�งนี้้� เงื่่�อนไขการขอสอบปากเปล่่าขั้้�นสุุดท้้าย จะต้้องผ่่าน
เกณฑ์์ข้้างต้้นก่่อน

แผน ข
(1)	ศึึกษารายวิิชาครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดในหลัักสููตร และได้้ระดัับ
แต้้มคะแนนเฉลี่่�ยสะสม ไม่่ต่ำำ��กว่่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดัับคะแนนหรืือ
เทีียบเท่่า)
(2)	ต้้องสอบผ่่านภาษาต่่างประเทศอย่่างน้้อย 1 ภาษา ตามข้้อ
บัังคัับ มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วย การจััดการศึึกษาระดัับบััณฑิิต
ศึึกษา พ.ศ.2562
(3) เสนอสารนิิพนธ์์และสอบผ่่านการสอบปากเปล่่าขั้้น� สุุดท้้าย โดย
คณะกรรมการที่่�มหาวิิทยาลััยแต่่งตั้้ง� และต้้องเป็็นระบบเปิิดให้้ผู้้�สนใจเข้้า
รัับฟัังได้้ ทั้้�งนี้้� เงื่่�อนไขการขอสอบปากเปล่่าขั้้�นสุุดท้้าย จะต้้องผ่่านเกณฑ์์
ข้้างต้้นก่่อน
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หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
1.หมวดวิิชาบัังคัับ

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

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
DEE0101 ระเบีียบวิิธีีวิิจััยทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Research Methodology in Electrical Engineering)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
ระเบีี ย บวิิ ธีี วิิ จัั ย การปริิ ทัั ศน์์ ว รรณกรรมและงานวิิ จัั ย ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง การพิิจารณากำำ�หนดหััวข้้อการวิิจััยทางระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง และ
ระบบควบคุุม วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย การพิิจารณากำำ�หนดขอบเขต กลุ่่�ม
ตััวอย่่าง และตััวแปรของการวิิจััย การทดสอบและสอบเทีียบเครื่่�องมืือ
การเก็็บรวบรวมข้้อมููลและแปลผล การสรุุปผล การเขีียนบทความวิิจััย
ทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า เพื่่อ� ตีีพิมพ์
ิ เ์ ผยแพร่่ในการประชุุมวิชิ าการ และวารสาร
วิิชาการ ระดัับชาติิ และนานาชาติิ
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.

DEE0103 การหาค่่าเหมาะที่่�สุุดแนวใหม่่
3(3-0-6)
(Modern Optimization)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	ทบทวนมโนทััศน์กา
์ รหาค่่าเหมาะที่่�สุดุ และการประยุุกต์ทา
์ ง
วิิศวกรรมไฟฟ้้า แนะนำำ�การหาค่่าเหมาะที่่�สุุดแนวใหม่่ การหาค่่าเหมาะ
ที่่�สุดุ แบบวััตถุุประสงค์์เดีียว การหาค่่าเหมาะที่่�สุดุ แบบหลายวััตถุุประสงค์์
ภาวะเหมาะที่่�สุุดเชิิงพาเรโต วิิธีีศึึกษาสำำ�นึึก วิิธีีอภิิศึึกษาสำำ�นึึก ขั้้�นตอน
วิิธีเี ชิิงพัันธุุกรรม การอบอ่่อนจำำ�ลอง การค้้นหาแบบตาบูู การหาค่่าเหมาะ
ที่่�สุุดแบบฝููงอนุุภาค การหาค่่าเหมาะที่่�สุุดแบบอาณานิิคมมด การค้้นหา
ความบรรสาน การค้้นหาแบบนกกาเหว่่า การค้้นหาแบบกระแส
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.

DEE0102 	คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรมไฟฟ้้าขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Electrical Engineering Mathematics)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	การพิิสููจน์์ทางคณิิตศาสตร์์ ทฤษฎีีเซต การวิิเคราะห์์เชิิงจริิง
ลำำ�ดัับและการลู่่�เข้้า เมเชอร์์และการหาปริิพัันธ์์ ปริิภูมิู ิเวกเตอร์์และปริิภูมิู ิ
นอร์์ม ปริิภูบู านาค ปริิภูมิู ผิ ลคููณภายใน สภาพเชิิงตั้้ง� ฉากและภาพฉาย ฟััซ
ซีีเซต ฟััซซีีลอจิิก การแปลงฟููริิเยร์์ การแปลงเวฟเล็็ต การประยุุกต์์ทาง
วิิศวกรรมไฟฟ้้า
Mathematical proofs, set theory, real analysis, sequence
and convergence, measure and integral, vector space and
norm space, Banach space, inner product space, orthogonality

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
DEE0201 	สััมมนา 1
1(0-3-1)
(Seminar 1)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	การสืืบค้้นและทบทวนบทความผลงานวิิจััยระดัับชาติิ ทาง
ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง หรืือระบบควบคุุม การทำำ�ความเข้้าใจ การวิิเคราะห์์
สัังเคราะห์์และสรุุปประเด็็น การนำำ�เสนอและอภิิปรายกัับ ผู้้�ร่่วมสััมมนา
โดยมีีคณะกรรมการประเมิินผล
National research literature survey and review in
power system or control system engineering, understanding,
analysis, synthesis and conclusion, presentation and discussion

2. หมวดวิิชาสััมมนา
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with audience under evaluation committees.
DEE0202 	สััมมนา 2
1(0-3-1)
(Seminar 2)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: DEE0201 สััมมนา 1
	การสืืบค้้นและทบทวนบทความผลงานวิิจััยระดัับนานาชาติิ
ทางระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง หรืือระบบควบคุุม การทำำ�ความเข้้าใจ การวิิเคราะห์์
สัังเคราะห์์และสรุุปประเด็็น การนำำ�เสนอและอภิิปรายกัับผู้้�ร่่วมสััมมนา
โดยมีีคณะกรรมการประเมิินผล
International research literature survey and review
in power system or control system engineering, understanding,
analysis, synthesis and conclusion, presentation and discussion
with audience under evaluation committees.
DEE0203 	สััมมนา 3
1(0-3-1)
(Seminar 3)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: DEE0202 สััมมนา 2
	การสืืบค้้นและทบทวนบทความผลงานวิิจััยระดัับนานาชาติิ
ทางระบบไฟฟ้้ ากำำ� ลัั ง หรืือระบบควบคุุ ม ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ งานวิิ จัั ย
วิิทยานิิพนธ์์ หรืือเป็็นผลงานส่่วนหนึ่่�งของการวิิจััยวิิทยานิิพนธ์์ การ
ทำำ�ความเข้้าใจ การวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์และสรุุปประเด็็น การนำำ�เสนอ
และอภิิปรายกัับผู้้�ร่่วมสััมมนา โดยมีีคณะกรรมการประเมิินผล
International research literature survey and review
in power system or control system engineering concerning to
thesis research or some parts of thesis research, understanding,
analysis, synthesis and conclusion, presentation and discussion
with audience under evaluation committees.

3. หมวดวิิชาเลืือก
(ก) กลุ่่�มวิิชาระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง (Power Systems)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
DEE0301 การออกแบบระบบไฟฟ้้ากำำ�ลัังขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Electrical System Design)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	ทบทวนการออกแบบระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง การทำำ�งานร่่วมกััน

ของอุุปกรณ์์ป้้องกัันในระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง การออกแบบระบบสายดิินใน
ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง ระบบการป้้องกััน การป้้องกัันการรั่่�วลงดิิน ฟิิวส์์จำำ�กััด
กระแส การออกแบบระบบสายดิินในสถานีีไฟฟ้้าย่อ่ ย และการเลืือกขนาด
หม้้อแปลงกำำ�ลััง
Reviews of electrical power system design,
co-ordination of protecting devices in power systems, ground
system design in power systems, protecting systems, ground
protection, current-limiting fuses, ground system design in
power substations, power transformer selection.
DEE0302 วิิศวกรรมคุุณภาพกำำ�ลัังไฟฟ้้าขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Power Quality Engineering)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	ทบทวนมโนทััศน์์เกี่่�ยวกัับคุุณภาพกำำ�ลัังไฟฟ้้า แนะนำำ�โหลด
แบบเชิิงเส้้นและแบบไม่่เชิิงเส้้น ความต้้องการคุุณภาพกำำ�ลัังไฟฟ้้า การ
รบกวนและผลกระทบ ฮาร์์มอนิิกส์์และแหล่่งกำำ�เนิิดฮาร์์มอนิิกส์์ การวััด
ฮาร์์มอนิิกส์ใ์ นระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง เทคนิิคการลดและกำำ�จััดฮาร์์มอนิิกส์์ การ
ออกแบบวงจรกรองแบบแพสซีี ฟและแอ็็ กทีี ฟ ข้้ อกำำ�หนดมาตรฐาน
คุุณภาพกำำ�ลัังไฟฟ้้า 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.
DEE0303 ระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ
3(3-0-6)
(Smart Grid Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	มโนทัั ศน์์ เ บื้้� อ งต้้ น ของระบบโครงข่่ า ยไฟฟ้้ าอัั จ ฉริิ ย ะ
สถาปััตยกรรมโครงข่่ายไฟฟ้้าอัจั ฉริิยะ โครงสร้้างอุุตสาหกรรมไฟฟ้้า ระบบ
การจ่่ายไฟฟ้้า การวางแผนกำำ�ลัังการผลิิต การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพโดยโครง
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ข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ พลัังงานหมุุนเวีียน สถานีีจ่่ายพลัังงานไฟฟ้้าให้้กัับ
รถไฟฟ้้า แหล่่งกำำ�เนิิดไฟฟ้้าสำำ�หรัับอาคารอััจฉริิยะ โครงข่่ายไฟฟ้้าอัจั ฉริิยะ
เพื่่�อการลดปริิมาณคาบอน และการเป็็นสัังคมสีีเขีียว
Basic concepts of smart grid systems, smart grid
architectures, power distribution systems, power production
planning, efficiency increment by smart grid, renewable energy,
power station for electric vehicle, power source for smart
building, smart grid to reduce carbon and for green society.
DEE0304 อภิิศึึกษาสำำ�นึึกในระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
3(3-0-6)
(Metaheuristics in Power Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	ทบทวนการหาค่่าเหมาะที่่�สุดุ แนวใหม่่ ปััญหาการหาค่่าเหมาะ
ที่่�สุุดแบบวััตถุุประสงค์์เดีียวและหลายวััตถุุประสงค์์ อภิิศึึกษาสำำ�นึึก ขั้้�น
ตอนวิิธีีเชิิงพัันธุุกรรม การอบอ่่อนจำำ�ลอง การค้้นหาแบบตาบูู การหาค่่า
เหมาะที่่�สุุดแบบฝููงอนุุภาค การหาค่่าเหมาะที่่�สุุดแบบอาณานิิคมมด การ
ค้้นหาความบรรสาน การค้้นหาแบบนกกาเหว่่า การค้้นหาแบบกระแส
การประยุุกต์กา
์ รหาค่่าเหมาะที่่�สุดุ แบบ อภิิศึกึ ษาสำำ�นึึกเพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หาทาง
วิิศวกรรมไฟฟ้้ากำำ�ลััง การระบุุเอกลัักษณ์์เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า การจ่่าย
โหลดอย่่างประหยััด การไหลของกำำ�ลัังไฟฟ้้าเหมาะที่่�สุุด การจััดลำำ�ดัับ
ความสััมพัันธ์์ เหมาะที่่� สุุดของรีี เลย์์ป้้องกัั นในระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง ด้้วย
แนวทางอภิิศึึกษาสำำ�นึึก
Reviews of modern optimization, single-objective
and multiobjective optimization problems, metaheuristics,
genetic algorithm, simulated annealing, tabu search, particle
swarm optimization, ant colony optimization, harmony search,
cuckoo search, current search, applications of metaheuristic
optimization to powerc system engineering problems, machine
model identification by metaheuristics, economic load
dispatch, optimal power flow, optimal protective relay
coordination by metaheuristic approach.

DEE0305 เรื่่�องคััดสรรทางด้้านระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Power Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	การศึึกษาผลงานวิิจัยั ต่่าง ๆ ทางด้้านระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง ทฤษฎีี
ระเบีียบวิิธีี และขั้้�นตอนวิิธีีใหม่่ ที่่�น่่าสนใจในปััจจุุบััน และเป็็นประโยชน์์
ต่่องานวิิจััยทางด้้านระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
Study of research article concerning to power
systems, new theory, methods and algorithms currently and
usefully for power system research.

(ข) กลุ่่�มวิิชาระบบควบคุุม (Control Systems)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
DEE0401 พลวััตระบบและการจำำ�ลองสถานการณ์์
3(3-0-6)
(System Dynamics and Simulation)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	มโนทััศน์์เกี่่�ยวกัับแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของระบบ
พลวััต ฟัังก์์ชันั ถ่่ายโอนและสมการตััวแปรสเตต การก่่อรููปสมการอนุุพันั ธ์์
เพื่่�ออธิิบายพลวััตของระบบ การหาผลเฉลยของสมการอนุุพัันธ์์ การหา
แบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของระบบทางไฟฟ้้า การหาแบบจำำ�ลองทาง
คณิิตศาสตร์์ของระบบทางกล เชิิงไถลและเชิิงหมุุนโดยอาศััยสมการการ
เคลื่่อ� นที่่�ของลากรานจ์์ การหาแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของระบบทาง
กล-ไฟฟ้้า การหาแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของระบบถ่่ายเทความร้้อน
ระบบระดัับ-ของเหลว ระบบเครน และระบบลููกบอล-คาน การจำำ�ลอง
ระบบด้้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
Concepts of dynamic system modeling, transfer
function and state-variable model, formulation of differential
equations for system dynamics, solution finding of differential
equations, mathematical model of electrical systems,
mathematical model of translational and rotational mechanical
systems by Lagrange’s equation of motion, mathematical
model of electromechanical systems, mathematical model
of heat-transferred systems, liquid-level systems, crane
systems, ball-beam systems and system dynamic simulation
by program computer.
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DEE0402 อภิิศึึกษาสำำ�นึึกในระบบควบคุุม
3(3-0-6)
(Metaheuristics in Control Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	ทบทวนการหาค่่าเหมาะที่่�สุดุ แนวใหม่่ ปััญหาการหาค่่าเหมาะ
ที่่�สุุดแบบวััตถุุประสงค์์ เดีี ยวและหลายวัั ตถุุ ประสงค์์ อภิิ ศึึกษาสำำ�นึึก
ขั้้�นตอนวิิธีีเชิิงพัันธุุกรรม การอบอ่่อนจำำ�ลอง การค้้นหาแบบตาบูู การหา
ค่่าเหมาะที่่�สุุดแบบฝููงอนุุภาค การหาค่่าเหมาะที่่�สุุดแบบอาณานิิคมมด
การค้้นหาความบรรสาน การค้้นหาแบบนกกาเหว่่า การค้้นหาแบบกระแส
การประยุุกต์กา
์ รหาค่่าเหมาะที่่�สุดุ แบบ อภิิศึกึ ษาสำำ�นึึกเพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หาทาง
วิิศวกรรมควบคุุม การระบุุเอกลัักษณ์์ระบบด้้วยอภิิศึึกษาสำำ�นึึก การ
สัังเคราะห์์ และออกแบบระบบควบคุุมอย่่างเหมาะที่่�สุุดด้้วยแนวทางอภิิ
ศึึกษาสำำ�นึึก
Reviews of modern optimization, single-objective
and multiobjective optimization problems, metaheuristics,
genetic algorithm, simulated annealing, tabu search, particle
swarm optimization, ant colony optimization, harmony search,
cuckoo search, current search, applications of metaheuristic
optimization to control engineering problems, system
identification by metaheuristics, control synthesis and design
by metaheuristic approach.
DEE0403 การออกแบบระบบควบคุุมขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Control System Design)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	ทบทวนแนวคิิดการออกแบบระบบควบคุุม การออกแบบ
ระบบควบคุุมแบบแผนเดิิม การออกแบบระบบควบคุุมแนวใหม่่ การ
ออกแบบระบบควบคุุมเชิิงเส้้น การออกแบบระบบควบคุุมไม่่เชิิงเส้้น การ
ออกแบบตััวควบคุุม PID(A) การตรวจสอบเสถีียรภาพและความคงทน
ของระบบ และการจำำ�ลองระบบ ที่่�ได้้รัับการออกแบบด้้วยโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์
Reviews of control system design concepts,
conventional control system design, modern control system
design, linear control system design, nonlinear control system
design, PID(A) controller design, system stability and robustness

verification, designed system simulation by program computer.
DEE0404 ระบบควบคุุมชาญฉลาด
3(3-0-6)
(Intelligent Control Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
ระบบควบคุุมชาญฉลาดมููลฐาน ระบบฐานกฎ การควบคุุม
แบบผู้้�เชี่่ย� วชาญ ฟััซซเซต ฟััซซลอจิิก ระบบควบคุุมฟัซั ซีี โครงข่่ายประสาท
การควบคุุมแบบนิิวโร การควบคุุมแบบเรีียนรู้้� ระบบควบคุุมชาญฉลาด
แบบผสม ระบบควบคุุมแบบนิิวโร-ฟััซซีี การค้้นหาแบบชาญฉลาดและ
การระบุุเอกลัักษณ์์แบบจำำ�ลอง การวิิเคราะห์์สมรรถนะและการตรวจสอบ
เสถีียรภาพของระบบชาญฉลาด
Foundations of intelligent control systems, rulebased systems, expert control, fuzzy set, logic, fuzzy control
systems, neural network, neuro control, learning control,
mixed-type intelligent control systems, neuro-fuzzy control
systems, intelligent search and model identification,
performance analysis and stability invertigation of intelligent
control systems.
DEE0405 เรื่่�องคััดสรรทางด้้านระบบควบคุุม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Control Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	การศึึกษาผลงานวิิจััยต่่าง ๆ ทางด้้านระบบควบคุุม ทฤษฎีี
ระเบีียบวิิธีี และขั้้�นตอนวิิธีีใหม่่ ที่่�น่่าสนใจในปััจจุุบััน และเป็็นประโยชน์์
ต่่องานวิิจััยทางด้้านระบบควบคุุม
Study of research article concerning to control
systems, new theory, methods and algorithms currently and
usefully for control system research.
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4. หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์
(ก) รายวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ 48 หน่่วยกิิต
สำำ�หรัับแบบ 1 (1.1)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
DEE0501 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 1
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 1)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	กำำ�หนดอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาวิิทยานิิพนธ์์ และอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
วิิทยานิิพนธ์์ร่่วม (ถ้้าหากจำำ�เป็็น) กำำ�หนดหััวข้้อวิิทยานิิพนธ์์ สืืบค้้นงาน
วิิจััยที่่�เกี่่�ยงข้้องกัับวิิทยานิิพนธ์์ เริ่่�มจััดทำำ�โครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ เสนอ
รายงานความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
Define thesis advisor and co-adviser (if necessary),
define thesis research topic, literature survey concerning to
thesis research, initiate thesis proposal, submit thesis research
progression report at the end of semester.
DEE0502 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 2
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 2)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: DEE0501 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 1
	ดำำ�เนิินการวิิจััยวิิทยานิิพนธ์์ตามหััวข้้อที่่�กำำ�หนด จััดเตรีียม
บทความวิิจััยเพื่่�อตีีพิิมพ์์ในการประชุุมวิิชาการนานาชาติิ จััดทำำ�โครงร่่าง
วิิทยานิิพนธ์์ เสนอรายงานความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เมื่่อ� สิ้้น� สุุดภาค
การศึึกษา
Research according to defined thesis research topic,
preparation of research article to publish in international
conference, thesis proposal, submit thesis research progression
report at the end of semester.
DEE0503 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 3
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 3)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: DEE0502 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 2
	ดำำ� เนิิ น การวิิ จัั ย วิิ ท ยานิิ พ นธ์์ ต ามหัั ว ข้้ อ ที่่� กำำ� หนด เสนอ
บทความวิิจััยเพื่่�อตีีพิิมพ์์ในการประชุุมวิิชาการนานาชาติิ จััดเตรีียม
บทความวิิจััยเพื่่�อตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการนานาชาติิ สอบวััดคุุณสมบััติิ

เสนอโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ เสนอรายงานความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์
เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
Research according to defined thesis research topic,
submit research article to publish in international conference,
preparation of research article to publish in international
journal, qualification examination, submit thesis proposal,
submit thesis research progression report at the end of
semester.
DEE0504 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 4
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 4)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: DEE0503 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 3
	ดำำ� เนิิ น การวิิ จัั ย วิิ ท ยานิิ พ นธ์์ ต ามหัั ว ข้้ อ ที่่� กำำ� หนด เสนอ
บทความวิิจััยเพื่่�อตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการนานาชาติิ สอบโครงร่่าง
วิิทยานิิพนธ์์ เสนอรายงานความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เมื่่อ� สิ้้น� สุุดภาค
การศึึกษา
Research according to defined thesis research topic,
submit research article to publish in international journal,
thesis proposal examination, submit thesis research progression
report at the end of semester.
DEE0505 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 5
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 5)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: DEE0504 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 4
	ดำำ�เนิินการวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์ตามหััวข้้อและขอบเขตที่่�กำำ�หนด
รวมทั้้�งข้้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ ตีีพิิมพ์์
บทความวิิจััยตามเกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษา เสนอรายงานความคืืบหน้้า
การทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
Research according to defined thesis research topic,
scope and comments of thesis proposal evaluation committees,
publish research article according to program requirement,
submit thesis research progression report at the end of semester.
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DEE0506 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 6
8(8-0-16)
(Doctoral Thesis 6)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: DEE0505 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 5
	ดำำ�เนิินการวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์ตามหััวข้้อและขอบเขตที่่�กำำ�หนด
รวมทั้้�งข้้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ จนเสร็็จ
สมบูู ร ณ์์ ตีี พิิ มพ์์ บ ทความวิิ จัั ย ตามเกณฑ์์ กา รสำำ� เร็็ จกา รศึึ ก ษา เสนอ
วิิทยานิิพนธ์์ฉบัับสมบููรณ์์ และสอบปกป้้องวิิทยานิิพนธ์์
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) รายวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ 36 หน่่วยกิิต
สำำ�หรัับ แบบ 2 (2.1)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
DEE0601 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 1
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 1)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	กำำ�หนดอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาวิิทยานิิพนธ์์ และอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
วิิทยานิิพนธ์์ร่่วม (ถ้้าหากจำำ�เป็็น) กำำ�หนดหััวข้้อวิิทยานิิพนธ์์ สืืบค้้นงาน
วิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิทยานิิพนธ์์ เริ่่�มจััดทำำ�โครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ เสนอ
รายงานความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
Define thesis advisor and co-adviser (if necessary),
define thesis research topic, literature survey concerning to
thesis research, initiate thesis proposal, submit thesis research
progression report at the end of semester.
DEE0602 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 2
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 2)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: DEE0601 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 1
	ดำำ�เนิินการวิิจััยวิิทยานิิพนธ์์ตามหััวข้้อที่่�กำำ�หนด จััดเตรีียม
บทความวิิจััยเพื่่�อตีีพิิมพ์์ในการประชุุมวิิชาการนานาชาติิ จััดทำำ�โครงร่่าง

วิิทยานิิพนธ์์ เสนอรายงานความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เมื่่อ� สิ้้น� สุุดภาค
การศึึกษา
Research according to defined thesis research topic,
preparation of research article to publish in international
conference, thesis proposal, submit thesis research progression
report at the end of semester.
DEE0603 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 3
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 3)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: DEE0602 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 2
	ดำำ� เนิิ น การวิิ จัั ย วิิ ท ยานิิ พ นธ์์ ต ามหัั ว ข้้ อ ที่่� กำำ� หนด เสนอ
บทความวิิจััยเพื่่�อตีีพิิมพ์์ในการประชุุมวิิชาการนานาชาติิ จััดเตรีียม
บทความวิิจััยเพื่่�อตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการนานาชาติิ สอบวััดคุุณสมบััติิ
เสนอโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ เสนอรายงานความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์
เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
Research according to defined thesis research topic,
submit research article to publish in international conference,
preparation of research article to publish in international
journal, qualification examination, submit thesis proposal,
submit thesis research progression report at the end of
semester.
DEE0604 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 4
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 4)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: DEE0603 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 3
	ดำำ� เนิิ น การวิิ จัั ย วิิ ท ยานิิ พ นธ์์ ต ามหัั ว ข้้ อ ที่่� กำำ� หนด เสนอ
บทความวิิจััยเพื่่�อตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการนานาชาติิ สอบโครงร่่าง
วิิทยานิิพนธ์์ เสนอรายงานความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เมื่่อ� สิ้้น� สุุดภาค
การศึึกษา
Research according to defined thesis research topic,
submit research article to publish in international journal,
thesis proposal examination, submit thesis research progression
report at the end of semester.
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DEE0605 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 5
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 5)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: DEE0604 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 4
	ดำำ�เนิินการวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์ตามหััวข้้อและขอบเขตที่่�กำำ�หนด
รวมทั้้�งข้้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ ตีีพิิมพ์์
บทความวิิจััยตามเกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษา เสนอรายงานความคืืบหน้้า
การทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
Research according to defined thesis research topic,
scope and comments of thesis proposal evaluation committees,
publish research article according to program requirement,
submit thesis research progression report at the end of semester.
DEE0606 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 6
6(6-0-12)
(Doctoral Thesis 6)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: DEE0605 วิิทยานิิพนธ์์ดุุษฎีีบััณฑิิต 5
	ดำำ�เนิินการวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์ตามหััวข้้อและขอบเขตที่่�กำำ�หนด
รวมทั้้�งข้้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ จนเสร็็จ
สมบูู ร ณ์์ ตีี พิิ มพ์์ บ ทความวิิ จัั ย ตามเกณฑ์์ กา รสำำ� เร็็ จกา รศึึ ก ษา เสนอ
วิิทยานิิพนธ์์ฉบัับสมบููรณ์์ และสอบปกป้้องวิิทยานิิพนธ์์
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.
as well as the dissertation advisory committee. Preparation
of research article for academic publication.
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administration. The packages of statistical computer program for
หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
research and the method to propose, interpret and summarize
(หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563)		
1. หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน (Remedial Course)
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0101 ภาษาอัังกฤษขั้้�นสููงระดัับบััณฑิิตศึึกษา
0(0-0-0)
		 Advanced English for Graduate Studies(ไม่่นับั หน่่วยกิิต)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
เพื่่�อเพิ่่�มและพััฒนาขีีดความสามารถการใช้้ภาษาอัังกฤษ  โดย
มุ่่�งเน้้นทัักษะด้้านการเขีียน การอ่่าน การพููดและการฟัังภาษาอัังกฤษ เสริิม
สร้้างความแข็็งแกร่่งในการเข้้าใจข้้อมููลข่่าวสาร แปลความ และสรุุปสาระ
สำำ�คััญจากบทความ วารสาร ตำำ�รา และสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ตลอดจนนำำ�เสนอ
งานและสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นเป็็นภาษาอัังกฤษ
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.

the results for international standard.

PHD0102 ปรััชญาทางสัังคมศาสตร์์และสถิิติิขั้้�นสููงเพื่่�อการวิิจััยทาง		
		 ธุุรกิิจ		
0(0-0-0)
		 Philosophy of Social Science and Advanced 		
		 Statistic for Business Research
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
ศึึกษาหลัักการทางสถิิติเิ พื่่อ� การวิิจัยั แหล่่งที่่�มาและประเภทของ
ข้้อมููลทางธุุรกิิจ วิิธีีการทางสถิิติิพรรณนาและสถิิติิเพื่่�อการวิิเคราะห์์ความ
สััมพันั ธ์์ระหว่่างตััวแปร การนำำ�สถิิติไิ ปประยุุกต์์ใช้้ในงานวิิจัยั ด้้านบริิหารธุรุ กิิจ
ในรููปแบบต่่าง ๆ ตลอดจนโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางสถิิติิในการวิิจััย การนำำ�
เสนอ การอ่่าน และการแปลความ ผลลััพธ์์ตามมาตรฐานสากล
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

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั -ิ ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0201 ความรู้้�พื้้�นฐานทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
		 Foundations of Business Knowledge(ไม่่นับั หน่่วยกิิต)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
เป็็นองค์์ความรู้้�พื้้�นฐานทางธุรุ กิิจทั้้ง� ด้้านทฤษฎีีและเชิิงประจัักษ์์
เพื่่อ� ให้้เกิิดความเข้้าใจองค์์ประกอบในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจที่่�สำำ�คััญ ทั้้�งด้้านการ
เงิิน การผลิิต การตลาด การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์และการบริิหาร อีีกทั้้�ง
เป็็ น การบูู ร ณาการหน้้ าที่่� ห ลัั กข องการบริิ ห ารจัั ดกา ร (Functions of
Management)  ได้้แก่่ การวางแผน การจััดองค์์การ การชัักนำำ� และการ
ควบคุุม ผ่่านเครื่่�องมืือและแนวคิิดทฤษฎีีทางบริิหารธุุรกิิจซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับ
โดยทั่่�วไป
    
It is about the theoretical and empirical foundations
of business knowledge. Through develop understanding major
functions of business (finance, operation, marketing, human

PHD0103 ปฏิิบััติิการงานวิิจััยขั้้�นสููง
0(0-0-0)
		 Advanced Business Research Workshop(ไม่่นับั หน่่วยกิิต)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
เป็็นวิิชาด้้านปฎิิบััติิการโดยเฉพาะเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกและ
พััฒนา ฝึึกฝน ทัักษะการเขีียนงานวิิจััย และดุุษฎีีนิิพนธ์์เพื่่�อความสำำ�เร็็จ 
นอกจากนั้้�นเพื่่อ� เรีียนรู้้�วิธีิ กา
ี รเขีียนบทความวิิชาการที่่�สัมพั
ั นั ธ์์กับั ดุุษฎีีนิพิ นธ์์
เพื่่�อตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ผลงานวิิจััยตามมาตรฐานระดัับประเทศและนานาชาติิ
โดยเน้้นการลงมืือปฏิิบััติิจริิง
      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 หมวดวิิชาพื้้�นฐาน
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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 หมวดวิิชาบัังคัับ

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั -ิ ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0301 ปรััชญาและทฤษฎีีการจััดการขั้้�นสููง
3(3-0-6)
		 Philosophy and Advanced Management Theories
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
ศึึกษาปรััชญา พััฒนาการแนวคิิด ทฤษฎีีทางการจััดการด้้วยกา
รบููรณาการและการประยุุกต์์ใช้้ เพื่่�อให้้เกิิดผลิิตภาพสููงสุุดในองค์์การ การ
ค้้นคว้้าและศึึกษาจากบทความวิิจััยและรููปแบบจำำ�ลอง เพื่่�อนำำ�เสนอองค์์
ความรู้้� ทฤษฎีี ด้้านการจััดการสมััยใหม่่และการพััฒนากลยุุทธ์์ในประเด็็น
ร่่วมสมััย โดยนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในสถานการณ์์จริิง
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 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยขั้้�นสููง 1
3(3-0-6)
		 Advanced Research Methodology 1
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
ศึึกษาหลัักการของการออกแบบงานวิิจัยั ทางธุุรกิิจ วิเิ คราะห์์และ
สัังเคราะห์์ปัญ
ั หาวิิจัยั ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม รวมทั้้�งสามารถประยุุกต์์หลัักการ
ทางวิิจัยั ธุรุ กิิจร่ว่ มกัับการใช้้สถิิติขั้้ิ น� สููงในการเสาะหาความรู้้�และนำำ�เสนอผล
ได้้
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 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยขั้้�นสููง 2
3(3-0-6)
		 Advanced Research Methodology 2
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
วิิธีกา
ี รดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสมกัับการวิิจัยั เชิิงปริิมาณ หลัักคิดทา
ิ ง
ทฤษฎีี แ ละการนำำ� มาสู่่�ข้้ อ มูู ล เชิิ ง ประจัั กษ์์ แ ละการสร้้ า งมาตรวัั ด  กา ร
วิิเคราะห์์เพื่่�อค้้นหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรโดยใช้้สถิิติิขั้้�นสููง ในการ
วิิเคราะห์์ด้้วยซอฟต์์แวร์์
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 หมวดวิิชาเลืือก

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั -ิ ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0401	สััมมนาการวิิจััยประเด็็นปััจจุุบัันทางการจััดการ 3(3-0-6)
		 Research Seminar in Selected Management Topics
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
ศึึกษา วิิเคราะห์์ อภิิปราย และบููรณาการประเด็็นทางการจััดการ
ธุรุ กิิจร่ว่ มสมััยที่่�ครอบคลุุมหน้้าที่่ทา
� งการจััดการธุรุ กิิจ และศาสตร์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบััน โดยผ่่านการเรีียนรู้้�จากงานวิิจััย แนวคิิด และทฤษฎีี
ที่่�ได้้มาตรฐานสากล เพื่่�อเสริิมสร้้างโอกาสในการค้้นพบองค์์ความรู้้�ทางการ
จััดการธุุรกิิจสมััยใหม่่
Study, analyze, discuss and integrate on contemporary
business management issues. The topics should cover all
business management functions and related particular field of
business at past and present. It achieves through learning from
standard researches theories and models for creating an
opportunity to discover new modern business management
knowledge.
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PHD0402 สััมมนาการวิิจััยประเด็็นปััจจุุบัันทางการตลาด	 3(3-0-6)
		 Research Seminar in Selected Marketing Topics
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
ศึึกษาวิิธีีการ และกลยุุทธ์์ทางการตลาดขั้้�นสููง การวิิเคราะห์์
ประเด็็นปััญหาร่่วมสมััย สภาวะแวดล้้อม กลุ่่�มเป้้าหมาย ตลอดจนเทคนิิค
การจััดการการตลาดที่่�ประสบผลสำำ�เร็็จ การบรููณาการองค์์ความรู้้�ทางการ
ตลาด เพื่่�อก่่อให้้เกิิดนวััตกรรมทางการตลาดที่่�สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้
จริิงและสััมฤทธิ์์�ผล
To study advanced marketing approaches and
strategies. Analyze contemporary problem issues environments,
market target as well as marketing techniques. Integration of
marketing knowledge to create marketing innovation for
applicable and effective in a real world.
PHD0403 สััมมนาการวิิจััยประเด็็นปััจจุุบัันทางการเงิิน
3(3-0-6)
		 Research Seminar in Selected Financial Topics
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
ศึึกษาการพััฒนาการจััดการทางการเงิิน เพื่่อ� หาทฤษฎีีการเงิินที่่�
สำำ�คััญ โดยใช้้กรณีีศึึกษาการวิิจััยในการวิิเคราะห์์ปััญหาในการสััมมนาใน
หััวข้้อที่่�สำำ�คััญและน่่าสนใจ อาทิิ การจััดการเงิินทุุนหมุุนเวีียน การบริิหาร
ความเสี่่�ยง การพยากรณ์์ทางการเงิิน การวิิเคราะห์์การลงทุุน ปััญหาด้้าน
หลัักทรััพย์์ทั้้�งภาครััฐและเอกชน การประเมิินด้้านธุุรกิิจเพื่่�อการตััดสิินใจ
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 หมวดวิิชาการสอบวััดคุุณสมบััติิ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั -ิ ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0501 การสอบวััดคุุณสมบััติิ
0(0-0-0)
		 Qualifying Examination
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
เป็็นการวััดขีีดความรู้้�ความสามารถโดยบููรณาการองค์์ความรู้้�
ด้้านบริิหาร ทั้้�งทางด้้านทฤษฎีีและการประยุุกต์์ใช้้ในงานวิิจััย เพื่่�อแสดงให้้
เห็็นถึึงความเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�งของเนื้้�อหาสาระที่่�จะนำำ�ไปสู่่�รากฐานการทำำ�
ดุุษฎีีนิพิ นธ์์ต่อ่ ไป ทั้้�งนี้้�การสอบวััดคุุณสมบััติเิ ป็็นแบบข้้อเขีียนและ/หรืือปาก
เปล่่า
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 หมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1.1)
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั -ิ ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0601 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1)
  8(0-0-16)
Dissertation Type 1 (1)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
ศึึกษาเชิิงวิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหาการวิิจัยั ด้้านการบริิหารจััดการ
ทางธุุรกิิจจากเอกสารและงานวิิจััยทางวิิชาการ เพื่่�อสร้้างงานวิิจััยใหม่่หรืือ
ต่่อยอดงานวิิจัยั  กำำ�หนดหััวข้้อดุุษฎีีนิิพนธ์์ ค้้นคว้้า แหล่่งที่่�มาของข้้อมููลและ
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องในการวิิจััย และเสนอหััวข้้อดุุษฎีีนิิพนธ์์เพื่่�อขออนุุมััติิ
Analytical study on selected research problems in
management area from the documents and academic researches
to develop new research or extension research for a new
knowledge. Define dissertation topic. Searching for data sources
and theories related to the research. Submit concept paper to
be approved.
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PHD0602 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (2)
8(0-0-16)
		 Dissertation Type 1 (2)
วิิชาบัังคัับก่่อน: PHD0601 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1)
Prerequisite: PHD0601 Dissertation Type 1 (1)
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิิด ทฤษฎีี เพื่่�อพััฒนากรอบ
แนวคิิดรวบยอดในการทำำ�วิิจัยั  จากผลการบููรณาการหลัักการ แนวคิิด ทฤษฎีี
และหลัักสากล โดยทั่่�วไปด้้านการบริิหารจััดการที่่�ได้้จากผลการวิิจััย ทำำ�ให้้
ได้้กรอบแนวคิิดทฤษฎีีที่่�ชััดเจน ตรงประเด็็นและวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
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 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (3)
8(0-0-16)
		 Dissertation Type 1 (3)
วิิชาบัังคัับก่่อน: PHD0602 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (2)
Prerequisite: PHD0602 Dissertation Type 1 (2)
ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนของข้้อเสนอดุุษฎีีนิพิ นธ์์ นำำ�เสนอระเบีียบ
วิิธีกา
ี รวจััย โดยการพััฒนาเครื่่อ� งมืือวิิจัยั เทคนิิคการรวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์
อภิิปราย และสรุุปผลการวิิจััย
Refine research proposal and propose research
methodology focus on developing research instruments, data
collection techniques, analysis, discussion, and summary.
PHD0604 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (4)
8(0-0-16)
		 Dissertation Type 1 (4)
วิิชาบัังคัับก่่อน: PHD0603 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (3)
Prerequisite: PHD0603 Dissertation Type 1 (3)
รายงานผลการวิิจััยดำำ�เนิินการสอบเค้้าโครงดุุษฎีีนิิพนธ์์และข้้อ
แนะนำำ�จากคณะกรรมการประเมิินผลดุุษฎีีนิิพนธ์์ ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอ
แนะกระทำำ�โดยผู้้�มีีส่่วนร่่วมการพิิจารณา ได้้แก่่ ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภาคเอกชน
และภาครััฐ รวมทั้้�งคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาดุุษฎีีนิพิ นธ์์ การเตรีียมการในการ
เสนอบทความวิิจััยเพื่่�อตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการต่่อไป

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 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (5)
8(0-0-16)
		 Dissertation Type 1 (5)
วิิชาบัังคัับก่่อน: PHD0604 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (4)
Prerequisite: PHD0604 Dissertation Type 1 (4)
นำำ�เสนอผลงานวิิจัยั ต่่อสาธารณะ อัันประกอบด้้วยคณะกรรมการ
ดุุษฎีีนิิพนธ์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�งภายในและภายนอกอภิิปราย แลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็น ให้้ความรู้้�และข้้อแนะนำำ� เพื่่�อความสมบููรณ์์ของดุุษฎีีนิิพนธ์์
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 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (6)
8(0-0-16)
		 Dissertation Type 1 (6)
วิิชาบัังคัับก่่อน: PHD0605 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (5)
Prerequisite: PHD0605 Dissertation Type 1 (5)
นำำ�ข้้อเสนอแนะและคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�ร่ว่ มอภิิปรายทั้้�งภายในและ
ภายนอกมาปรัับปรุุงแก้้ไขตามความเห็็นชอบของคณะกรรมการที่่�ปรึึกษา
ดุุษฎีีนิพิ นธ์์ นำำ�เสนอดุุษฎีีนิพิ นธ์์ฉบัับสมบููรณ์์และสอบป้้องกััน นัักศึึกษาต้้อง
นำำ�ไปผลงานวิิจัยั เผยแพร่่ และลงตีีพิมพ์
ิ แ์ ก่่สาธารณะ ตามเกณฑ์์ของหลัักสูตู ร
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 หมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (2.1)
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั -ิ ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0701 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (1)
9(0-0-18)
		 Dissertation Type 2 (1)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
ศึึกษาเชิิงวิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหาการวิิจัยั ด้้านการบริิหารจััดการ
ทางธุุรกิิจจากเอกสารและงานวิิจััยทางวิิชาการ เพื่่�อสร้้างงานวิิจััยใหม่่หรืือ
ต่่อยอดงานวิิจัยั  กำำ�หนดหััวข้้อดุุษฎีีนิิพนธ์์ ค้้นคว้้า แหล่่งที่่�มาของข้้อมููลและ
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องในการวิิจััย และเสนอหััวข้้อดุุษฎีีนิิพนธ์์เพื่่�อขออนุุมััติิ
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 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (2)
9(0-0-18)
		 Dissertation Type 2 (2)
วิิชาบัังคัับก่่อน: PHD0701 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1)
Prerequisite: PHD0701 Dissertation Type 1 (1)
ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิิด ทฤษฎีี เพื่่�อพััฒนากรอบ
แนวคิิดรวบยอดในการทำำ�วิิจัยั  จากผลการบููรณาการหลัักการ แนวคิิด ทฤษฎีี
และหลัักสากล โดยทั่่�วไปด้้านการบริิหารจััดการที่่�ได้้จากผลการวิิจััย ทำำ�ให้้
ได้้กรอบแนวคิิดทฤษฎีีที่่�ชััดเจน ตรงประเด็็นและวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
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 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (3)
9(0-0-18)
		 Dissertation Type 2 (3)
วิิชาบัังคัับก่่อน: PHD0702 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (2)
Prerequisite: PHD0702 Dissertation Type 1 (2)
ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนของข้้อเสนอดุุษฎีีนิพิ นธ์์ นำำ�เสนอระเบีียบ
วิิธีกา
ี รวจััย โดยการพััฒนาเครื่่อ� งมืือวิิจัยั เทคนิิคการรวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์
อภิิปราย ตลอดจนสรุุปผลการวิิจััยและเขีียนรายงานการวิิจััย ทั้้�งนี้้�กระทำำ�
ขึ้้�นภายใต้้คำำ�ปรึึกษาและชี้้�แนะโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภาครััฐและเอกชน รวม
ทั้้�งคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาดุุษฎีีนิิพนธ์์
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 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (4)
9(0-0-18)
		 Dissertation Type 2 (4)
วิิชาบัังคัับก่่อน: PHD0703 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (3)
Prerequisite: PHD0703 Dissertation Type 1 (3)
นำำ�เสนอผลงานวิิจัยั ต่่อสาธารณะ อัันประกอบด้้วยคณะกรรมการ
ดุุษฎีีนิิพนธ์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�งภายในและภายนอกอภิิปราย แลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็น ให้้ความรู้้�และข้้อแนะนำำ� เพื่่�อความสมบููรณ์์ของดุุษฎีีนิิพนธ์์ นำำ�ข้้อ
เสนอแนะและคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�ร่่วมอภิิ ปรายทั้้� งภายในและภายนอกมา
ปรัับปรุุงแก้้ไขตามความเห็็นชอบของคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาดุุษฎีีนิพิ นธ์์ นำำ�
เสนอดุุษฎีีนิิพนธ์์ฉบัับสมบููรณ์์และสอบป้้องกััน นัักศึึกษาต้้องนำำ�ผลงานวิิจััย
ไปเผยแพร่่ และลงตีีพิิมพ์์แก่่สาธารณะ ตามเกณฑ์์ของหลัักสููตร
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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หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
(หลัักสููตรนานาชาติิ)

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.

1. หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน (Remedial Course)
		จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0101 ภาษาอัังกฤษขั้้�นสููงระดัับบััณฑิิตศึึกษา
0(0-0-0)
(Advanced English for Graduate Studies )
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
เพื่่�อเพิ่่�มและพััฒนาขีีดความสามารถการใช้้ภาษาอัังกฤษ โดย
มุ่่�งเน้้นทัักษะด้้านการเขีียน การอ่่าน การพููดและการฟัังภาษาอัังกฤษ เสริิม
สร้้างความแข็็งแกร่่งในการเข้้าใจข้้อมููลข่่าวสาร แปลความ และสรุุปสาระ
สำำ�คััญจากบทความ วารสาร ตำำ�รา และสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ตลอดจนนำำ�เสนอ
งานและสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นเป็็นภาษาอัังกฤษ
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.

PHD0103 ปฏิิบััติิการงานวิิจััยขั้้�นสููง
0(0-0-0)
(Advanced Business Research Workshop)		
			
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
เป็็นวิิชาด้้านปฎิิบััติิการโดยเฉพาะเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกและ
พััฒนา ฝึึกฝน ทัักษะการเขีียนงานวิิจััย และดุุษฎีีนิิพนธ์์เพื่่�อความสำำ�เร็็จ
นอกจากนั้้�นเพื่่อ� เรีียนรู้้�วิธีิ กี ารเขีียนบทความวิิชาการที่่�สัมพั
ั นั ธ์์กับั ดุุษฎีีนิพิ นธ์์
เพื่่�อตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ผลงานวิิจััยตามมาตรฐานระดัับประเทศและนานาชาติิ
โดยเน้้นการลงมืือปฏิิบััติิจริิง
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.

PHD0102 ปรััชญาทางสัังคมศาสตร์์และสถิิติิขั้้�นสููงเพื่่�อการวิิจััย
ทางธุุรกิิจ
0(0-0-0)
(Philosophy of Social Science and Advanced 		
Statistic for Business Research)
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ศึึกษาหลัักการทางสถิิติเิ พื่่อ� การวิิจัยั แหล่่งที่่�มาและประเภทของ
ข้้อมููลทางธุุรกิิจ วิิธีีการทางสถิิติิพรรณนาและสถิิติิเพื่่�อการวิิเคราะห์์ความ
สััมพันั ธ์์ระหว่่างตััวแปร การนำำ�สถิิติไิ ปประยุุกต์์ใช้้ในงานวิิจัยั ด้้านบริิหารธุรุ กิิจ
ในรููปแบบต่่าง ๆ ตลอดจนโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางสถิิติิในการวิิจััย การนำำ�
เสนอ การอ่่าน และการแปลความ ผลลััพธ์์ตามมาตรฐานสากล
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

2. หมวดวิิชาพื้้�นฐาน		
		
	จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0201 ความรู้้�พื้้�นฐานทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Foundations of Business Knowledge)
			
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
เป็็นองค์์ความรู้้�พื้้�นฐานทางธุุรกิิจทั้้�งด้้านทฤษฎีีและเชิิงประจัักษ์์
เพื่่อ� ให้้เกิิดความเข้้าใจองค์์ประกอบในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจที่่�สำำ�คััญ ทั้้�งด้้านการ
เงิิน การผลิิต การตลาด การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์และการบริิหาร อีีกทั้้�ง
เป็็ น การบูู ร ณาการหน้้ า ที่่� ห ลัั กข องการบริิ ห ารจัั ดก าร (Functions of
Management) ได้้แก่่ การวางแผน การจััดองค์์การ การชัักนำำ� และการ
ควบคุุม ผ่่านเครื่่�องมืือและแนวคิิดทฤษฎีีทางบริิหารธุุรกิิจซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับ
โดยทั่่�วไป
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It is about the theoretical and empirical foundations
of business knowledge. Through develop understanding major
functions of business (finance, operation, marketing, human
resource management and management). Moreover, integrating
functions of management – planning, Organizing, leading and
controlling through management tools and concepts that are
accepted in general.
3. หมวดวิิชาบัังคัับ
			จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0301 ปรััชญาและทฤษฎีีการจััดการขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Philosophy and Advanced Management Theories)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ศึึกษาปรััชญา พััฒนาการแนวคิิด ทฤษฎีีทางการจััดการด้้วยกา
รบููรณาการและการประยุุกต์์ใช้้ เพื่่�อให้้เกิิดผลิิตภาพสููงสุุดในองค์์การ การ
ค้้นคว้้าและศึึกษาจากบทความวิิจััยและรููปแบบจำำ�ลอง เพื่่�อนำำ�เสนอองค์์
ความรู้้� ทฤษฎีี ด้้านการจััดการสมััยใหม่่และการพััฒนากลยุุทธ์์ในประเด็็น
ร่่วมสมััย โดยนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในสถานการณ์์จริิง
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 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยขั้้�นสููง 1
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 1)
		วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
		
Prerequisite : None
ศึึกษาหลัักการของการออกแบบงานวิิจัยั ทางธุรุ กิิจ วิิเคราะห์์และ
สัังเคราะห์์ปัญ
ั หาวิิจัยั ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม รวมทั้้�งสามารถประยุุกต์์หลัักการ
ทางวิิจัยั ธุรุ กิิจร่่วมกัับการใช้้สถิิติขั้้ิ น� สููงในการเสาะหาความรู้้�และนำำ�เสนอผล
ได้้
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 วิิธีีวิิทยาการวิิจััยขั้้�นสููง 2
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology 2)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
	วิิธีกี ารดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสมกัับการวิิจัยั เชิิงปริิมาณ หลัักคิดท
ิ าง
ทฤษฎีี แ ละการนำำ�ม าสู่่�ข้้ อ มูู ล เชิิ ง ประจัั กษ์์ แ ละการสร้้ า งมาตรวัั ด การ
วิิเคราะห์์เพื่่�อค้้นหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรโดยใช้้สถิิติิขั้้�นสููง ในการ
วิิเคราะห์์ด้้วยซอฟต์์แวร์์		
		
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. หมวดวิิชาเลืือก
		จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0401 สััมมนาการวิิจััยประเด็็นปััจจุุบัันทางการจััดการ 3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Management Topics)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ศึึกษา วิิเคราะห์์ อภิิปราย และบููรณาการประเด็็นทางการจััดการ
ธุรุ กิิจร่่วมสมััยที่่�ครอบคลุุมหน้้าที่่�ทางการจััดการธุรุ กิิจ และศาสตร์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบััน โดยผ่่านการเรีียนรู้้�จากงานวิิจััย แนวคิิด และทฤษฎีี
ที่่�ได้้มาตรฐานสากล เพื่่�อเสริิมสร้้างโอกาสในการค้้นพบองค์์ความรู้้�ทางการ
จััดการธุุรกิิจสมััยใหม่่
Study, analyze, discuss and integrate on contemporary
business management issues. The topics should cover all
business management functions and related particular field of
business at past and present. It achieves through learning from
standard researches theories and models for creating an
opportunity to discover new modern business management
knowledge.
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PHD0402 สััมมนาการวิิจััยประเด็็นปััจจุุบัันทางการตลาด	 3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Marketing Topics)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ศึึกษาวิิธีีการ และกลยุุทธ์์ทางการตลาดขั้้�นสููง การวิิเคราะห์์
ประเด็็นปััญหาร่่วมสมััย สภาวะแวดล้้อม กลุ่่�มเป้้าหมาย ตลอดจนเทคนิิค
การจััดการการตลาดที่่�ประสบผลสำำ�เร็็จ การบรููณาการองค์์ความรู้้�ทางการ
ตลาด เพื่่�อก่่อให้้เกิิดนวััตกรรมทางการตลาดที่่�สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้
จริิงและสััมฤทธิ์์�ผล
To study advanced marketing approaches and
strategies. Analyze contemporary problem issues environments,
market target as well as marketing techniques. Integration of
marketing knowledge to create marketing innovation for
applicable and effective in a real world.
PHD0403 สััมมนาการวิิจััยประเด็็นปััจจุุบัันทางการเงิิน
3(3-0-6)
(Research Seminar in Selected Financial Topics)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ศึึกษาการพััฒนาการจััดการทางการเงิิน เพื่่อ� หาทฤษฎีีการเงิินที่่�
สำำ�คััญ โดยใช้้กรณีีศึึกษาการวิิจััยในการวิิเคราะห์์ปััญหาในการสััมมนาใน
หััวข้้อที่่�สำำ�คััญและน่่าสนใจ อาทิิ การจััดการเงิินทุุนหมุุนเวีียน การบริิหาร
ความเสี่่�ยง การพยากรณ์์ทางการเงิิน การวิิเคราะห์์การลงทุุน ปััญหาด้้าน
หลัักทรััพย์์ทั้้�งภาครััฐและเอกชน การประเมิินด้้านธุุรกิิจเพื่่�อการตััดสิินใจ
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. หมวดวิิชาการสอบวััดคุุณสมบััติิ
			จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0501 การสอบวััดคุุณสมบััติิ
0(0-0-0)
(Qualifying Examination)
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
เป็็นการวััดขีีดความรู้้�ความสามารถโดยบููรณาการองค์์ความรู้้�ด้้าน
บริิหาร ทั้้�งทางด้้านทฤษฎีีและการประยุุกต์์ใช้้ในงานวิิจััย เพื่่�อแสดงให้้เห็็น
ถึึ ง ความเข้้ า ใจอย่่ า งลึึ กซึ้้� ง ของเนื้้� อ หาสาระที่่� จ ะนำำ� ไปสู่่�รากฐานการทำำ�
ดุุษฎีีนิพิ นธ์์ต่อ่ ไป ทั้้�งนี้้�การสอบวััดคุุณสมบััติเิ ป็็นแบบข้้อเขีียนและ/หรืือปาก
เปล่่า
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. หมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1.1)
			จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0601 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (1)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ศึึกษาเชิิงวิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหาการวิิจัยั ด้้านการบริิหารจััดการ
ทางธุุรกิิจจากเอกสารและงานวิิจััยทางวิิชาการ เพื่่�อสร้้างงานวิิจััยใหม่่หรืือ
ต่่อยอดงานวิิจัยั กำำ�หนดหััวข้้อดุุษฎีีนิิพนธ์์ ค้้นคว้้า แหล่่งที่่�มาของข้้อมููลและ
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องในการวิิจััย และเสนอหััวข้้อดุุษฎีีนิิพนธ์์เพื่่�อขออนุุมััติิ
Analytical study on selected research problems in
management area from the documents and academic researches
to develop new research or extension research for a new
knowledge. Define dissertation topic. Searching for data sources
and theories related to the research. Submit concept paper to
be approved.
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PHD0602 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (2)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (2)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : PHD0601 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1)
Prerequisite : PHD0601 Dissertation Type 1 (1)
	ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิิด ทฤษฎีี เพื่่�อพััฒนากรอบ
แนวคิิดรวบยอดในการทำำ�วิจัิ ยั จากผลการบููรณาการหลัักการ แนวคิิด ทฤษฎีี
และหลัักสากล โดยทั่่�วไปด้้านการบริิหารจััดการที่่�ได้้จากผลการวิิจััย ทำำ�ให้้
ได้้กรอบแนวคิิดทฤษฎีีที่่�ชััดเจน ตรงประเด็็นและวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย		
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 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (3)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (3)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : PHD0602 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (2)
Prerequisite : PHD0602 Dissertation Type 1 (2)
	ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนของข้้อเสนอดุุษฎีีนิพิ นธ์์ นำำ�เสนอระเบีียบ
วิิธีกี ารวจััย โดยการพััฒนาเครื่่อ� งมืือวิิจัยั เทคนิิคการรวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์
อภิิปราย และสรุุปผลการวิิจััย
Refine research proposal and propose research
methodology focus on developing research instruments, data
collection techniques, analysis, discussion, and summary.
PHD0604 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (4)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (4)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : PHD0603 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (3)
Prerequisite : PHD0603 Dissertation Type 1 (3)
รายงานผลการวิิจััยดำำ�เนิินการสอบเค้้าโครงดุุษฎีีนิิพนธ์์และข้้อ
แนะนำำ�จากคณะกรรมการประเมิินผลดุุษฎีีนิิพนธ์์ ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอ
แนะกระทำำ�โดยผู้้�มีีส่่วนร่่วมการพิิจารณา ได้้แก่่ ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภาคเอกชน
และภาครััฐ รวมทั้้�งคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาดุุษฎีีนิพิ นธ์์ การเตรีียมการในการ
เสนอบทความวิิจััยเพื่่�อตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการต่่อไป
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 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (5)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (5)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : PHD0604 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (4)
Prerequisite : PHD0604 Dissertation Type 1 (4)
	นำำ�เสนอผลงานวิิจัยั ต่่อสาธารณะ อัันประกอบด้้วยคณะกรรมการ
ดุุษฎีีนิิพนธ์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�งภายในและภายนอกอภิิปราย แลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็น ให้้ความรู้้�และข้้อแนะนำำ� เพื่่�อความสมบููรณ์์ของดุุษฎีีนิิพนธ์์
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 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (6)
8(0-0-16)
(Dissertation Type 1) (6)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : PHD0605 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (5)
Prerequisite : PHD0605 Dissertation Type 1 (5)
	นำำ�ข้อ้ เสนอแนะและคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�ร่ว่ มอภิิปรายทั้้�งภายในและ
ภายนอกมาปรัับปรุุงแก้้ไขตามความเห็็นชอบของคณะกรรมการที่่�ปรึึกษา
ดุุษฎีีนิพิ นธ์์ นำำ�เสนอดุุษฎีีนิพิ นธ์์ฉบัับสมบููรณ์์และสอบป้้องกััน นัักศึึกษาต้้อง
นำำ�ไปผลงานวิิจัยั เผยแพร่่ และลงตีีพิมพ์
ิ แ์ ก่่สาธารณะ ตามเกณฑ์์ของหลัักสูตู ร
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.
187

7. หมวดวิิชาดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (2.1)
		จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
PHD0701 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (1)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (1)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ศึึกษาเชิิงวิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหาการวิิจัยั ด้้านการบริิหารจััดการ
ทางธุุรกิิจจากเอกสารและงานวิิจััยทางวิิชาการ เพื่่�อสร้้างงานวิิจััยใหม่่หรืือ
ต่่อยอดงานวิิจัยั กำำ�หนดหััวข้้อดุุษฎีีนิิพนธ์์ ค้้นคว้้า แหล่่งที่่�มาของข้้อมููลและ
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องในการวิิจััย และเสนอหััวข้้อดุุษฎีีนิิพนธ์์เพื่่�อขออนุุมััติิ
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 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (2)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (2)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : PHD0701 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (1)
Prerequisite : PHD0701 Dissertation Type 1 (1)
	ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิิด ทฤษฎีี เพื่่�อพััฒนากรอบ
แนวคิิดรวบยอดในการทำำ�วิจัิ ยั จากผลการบููรณาการหลัักการ แนวคิิด ทฤษฎีี
และหลัักสากล โดยทั่่�วไปด้้านการบริิหารจััดการที่่�ได้้จากผลการวิิจััย ทำำ�ให้้
ได้้กรอบแนวคิิดทฤษฎีีที่่�ชััดเจน ตรงประเด็็นและวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย		
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 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (3)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (3)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : PHD0702 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (2)
Prerequisite : PHD0702 Dissertation Type 1 (2)
	ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนของข้้อเสนอดุุษฎีีนิพิ นธ์์ นำำ�เสนอระเบีียบ
วิิธีกี ารวจััย โดยการพััฒนาเครื่่อ� งมืือวิิจัยั เทคนิิคการรวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์
อภิิปราย ตลอดจนสรุุปผลการวิิจััยและเขีียนรายงานการวิิจััย ทั้้�งนี้้�กระทำำ�
ขึ้้�นภายใต้้คำำ�ปรึึกษาและชี้้�แนะโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภาครััฐและเอกชน รวม
ทั้้�งคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาดุุษฎีีนิิพนธ์์
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 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 2 (4)
9(0-0-18)
(Dissertation Type 2) (4)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : PHD0703 ดุุษฎีีนิิพนธ์์ แบบ 1 (3)
Prerequisite : PHD0703 Dissertation Type 1 (3)
	นำำ�เสนอผลงานวิิจัยั ต่่อสาธารณะ อัันประกอบด้้วยคณะกรรมการ
ดุุษฎีีนิิพนธ์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�งภายในและภายนอกอภิิปราย แลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็น ให้้ความรู้้�และข้้อแนะนำำ� เพื่่�อความสมบููรณ์์ของดุุษฎีีนิิพนธ์์ นำำ�ข้้อ
เสนอแนะและคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�ร่่วมอภิิ ปรายทั้้� งภายในและภายนอกมา
ปรัับปรุุงแก้้ไขตามความเห็็นชอบของคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาดุุษฎีีนิพิ นธ์์ นำำ�
เสนอดุุษฎีีนิิพนธ์์ฉบัับสมบููรณ์์และสอบป้้องกััน นัักศึึกษาต้้องนำำ�ผลงานวิิจััย
ไปเผยแพร่่ และลงตีีพิิมพ์์แก่่สาธารณะ ตามเกณฑ์์ของหลัักสููตร
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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หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
1. หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0101 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักบริิหาร
3(3-0-6)
(English for Executives)
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจทางการจััดการโดยเฉพาะการเขีียนและ
การอ่่านที่่�มุ่่�งเน้้นความเข้้าใจภาษาเฉพาะทาง และสำำ�นวนทางธุุรกิิจ การ
ระบุุใจความสำำ�คััญ ใจความรองและข้้อสรุุปในประเด็็นประโยค รวมทั้้�ง
การเขีียนเพื่่�อการสื่่�อสารทางธุุรกิิจ
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 เศรษฐศาสตร์์ทางการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหาร 3(3-0-6)
(Managerial Economics for Executives)
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการ
ธุุรกิิจปัจจุ
ั บัุ นั เพื่่อ� การตััดสินิ ใจและกำำ�หนดแนวทางนโยบายทางธุุรกิิจ การ
วิิเคราะห์์อุปุ สงค์์และอุุปทาน การผลิิตและต้้นทุุนการผลิิต โครงสร้้างตลาด
และกิิจกรรมทางการตลาด นโยบายทางการเงิิน การคลัังของรััฐบาลที่่�มีี
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานในภาคธุุรกิิจ
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. หมวดวิิชาบัังคัับ

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0201 การบััญชีีสำำ�หรัับนัักบริิหาร
3(3-0-6)
(Accounting for Executives)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาพื้้�นฐานและทัักษะการใช้้ข้อ้ มููลทางบััญชีีเพื่่อ� ให้้ความรู้้�
แก่่ผู้้�บริิหารในการตััดสิินใจ ตลอดจนการวางแผน และการควบคุุม การ
วิิเคราะห์์รายงานทางการเงิิน การจััดการข้้อมููลทางบััญชีีและการจััดทำำ�
รายงาน ข้้อมููลทางการบััญชีีที่่�เกี่่�ยวกัับส่่วนประกอบของต้้นทุุนการผลิิต
ระบบบััญชีีต้้นทุุน งบต้้นทุุนการผลิิต การคำำ�นวณต้้นทุุนการผลิิตสิินค้้า
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับต้้นทุุนและวิิธีีการทางบััญชีีต้้นทุุนการวิิเคราะห์์ต้้นทุุน ปริิมาณ - กำำ�ไร การตััดสินิ ใจเกี่่ย� วกัับงบประมาณการลงทุุน การบััญชีีตาม
ความรัับผิิดชอบและการบััญชีีเพื่่อ� การวางแผนและควบคุุมกำำ�ไร ตลอดจน
ใช้้ประโยชน์์จากการบููรณาการทางบััญชีีและระบบสารสนเทศ
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 การตลาดเชิิงบููรณาการสำำ�หรัับนัักบริิหาร
3(3-0-6)
(Integrated Marketing for Executives)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาแนวคิิดและกระบวนการทางการตลาด การวิิเคราะห์์
สภาพแวดล้้อมทางการตลาด การแข่่งขััน และการเปลี่่ย� นแปลงของสภาพ
แวดล้้อมในตลาดประชาคมอาเซีียน พร้้อมทั้้�งวิิเคราะห์์แผนการตลาดและ
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การพยากรณ์์ความต้้องการของลููกค้้า การสร้้างคุุณค่่า และการกำำ�หนด
ส่่วนประสมทางการตลาดให้้สามารถนำำ�มาประยุุกใช้้ได้้อย่่างเหมาะสม
ตลอดจนส่่งเสริิมจรรยาบรรณในการจััดการการตลาดให้้เกิิดคุณ
ุ ธรรมและ
จริิยธรรม
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 การจััดการและพฤติิกรรมองค์์การ
3(3-0-6)
(Management and Organizational Behavior)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาแนวคิิด ทฤษฎีีทางการจััดการในรููปแบบการบููรณาการ
หน้้าที่่ห� ลัักการจััดการ รวมทั้้�งเน้้นศึึกษาด้้านพฤติิกรรมองค์์การทั้้�งระดัับ
ปััจเจกชน ระดัับกลุ่่�ม และระดัับองค์์การ ความสััมพันั ธ์์และประสิิทธิิภาพ
ของกลุ่่�ม ค่่านิิยม เจตคติิ การเรีียนรู้้� ความพึึงพอใจ การจููงใจ ภาวะผู้้�นำำ�
การทำำ�งานเป็็นทีีม และความขััดแย้้ง กระบวนการด้้านการจััดการทุุน
มนุุษย์์ จากการวางแผน การฝึึกอบรมและการพััฒนา จริิยธรรมและความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม การติิดต่่อสื่่�อสาร ตลอดจนการประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงาน
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 การจััดการทางการเงิินสำำ�หรัับนัักบริิหาร
3(3-0-6)
(Financial Management for Executives)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาทฤษฎีีการบริิหารการเงิิน การจััดการการเงิินในรููปแบบ
ต่่าง ๆ กระบวนการการตััดสิินใจทางการบริิหารการเงิินและหน้้าที่่�การ
จััดการเงิินของธุุรกิิจ โดยเน้้นการวิิเคราะห์์งบการเงิินและการตััดสิินใจ
ลงทุุนทางธุุรกิิจภายใต้้ความไม่่แน่่นอน แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน โครงสร้้าง
เงิินทุุนและอััตราผลตอบแทน มููลค่่าของเงิินตามเวลา การประเมิินมููลค่่า
พัันธบััตรและหุ้้�นสามััญ การคำำ�นวณหาต้้นทุุนของเงิินทุุน การตััดสินิ ใจใน
เรื่่�องงบลงทุุน โครงสร้้างเงิินทุุนและนโยบายเงิินปัันผล การจัั ดการ
ความเสี่่�ยง
Study of corporate financial theory, financial
management in various forms, process of decision making for
financial management and responsible money management
business, especially in financial analysis and investment
decisions under uncertainty, funding sources, capital structure
and rate of return, current value of money, evaluation of
valuation of bonds and common stock, calculation of capital
cost, investment decisions, capital structure and dividend
policy, risk management.
MBA0205 วิิธีีวิิทยาการวิิจััย
3(3-0-6)
(Business Research Methodology)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาแนวคิิดและแนวปฏิิบััติิการด้้านวิิจััยทางธุุรกิิจ วิิธีีการ
แนวทางในการนำำ�เสนอผลการวิิจััยอย่่างมีีประสิิทธิิผล การพััฒนา ทัักษะ
ด้้านการวางแผนวิิจััย การค้้นคว้้าอย่่างเป็็นระบบจากกระบวนการวิิจััย
กำำ�หนดปััญหาด้้านธุุรกิิจและการประยุุกต์์ใช้้ผลการวิิจััยเพื่่�อการให้้คำำ�
ปรึึกษา แนะนำำ�แนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีและเหมาะสมในในโลกธุุรกิิจที่่�เป็็น
จริิง
Study on business research concepts and practice
especially in methods and approach for proposing the research
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results. Skills development in research planning and systematic
searching from research process. Define business problems
and research results application for suggestion best practiced
and problem solving of business in the real world.
MBA0206 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ร่่วมสมััย
3(3-0-6)
(Contemporary Strategic Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษากระบวนการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ในมุุมมองของนัักบริิหาร
เพื่่อ� การดำำ�รงอยู่่� และได้้เปรีียบเชิิงการแข่่งขัันอย่่างยั่่ง� ยืืนในสภาพแวดล้้อม
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา โดยมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินงานระยะยาว เริ่่�ม
ต้้นจากการวางแผนกลยุุทธ์์ การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ การดำำ�เนิินงานตามแผน
และการประเมิินผล การพิิจารณารายละเอีียดในการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์
เพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบเชิิงการแข่่งขัันทั้้�งในประเทศ ภููมิิภาค และ
นานาชาติิ รวมทั้้�งปััญหาที่่�อาจเกิิดจากความแตกต่่างด้้านวััฒนธรรมที่่�ส่่ง
ผลต่่อการนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบััติิ
Study on strategic management process in executive
perspectives for existing and sustainable competitive
advantage in ever changing environment which emphasis on
long-term operation. Starting from strategic planning strategy
for mutation, strategy implementation and evaluation culture
differences may occur to be problem for strategic
implementation. Detail considering of strategic management
to create the competitive advantage for domestic, regional
and also international businesses.
MBA0207 การบริิหารการดำำ�เนิินงาน
3(3-0-6)
(Operations Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิด หลัักการ วิิธีีการการจััดการผลิิต และกระบวนการ
ปฏิิบััติิการการผลิิต การวิิเคราะห์์และออกแบบกระบวนการ การควบคุุม
และปรัับปรุุงคุุณภาพ แนวคิิด และวิิธีีการจััดการโซ่่อุุปทาน การจััดการ

สิินค้้าคงเหลืือและระบบการผลิิตและขั้้�นตอน รวมทั้้�งระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศและนวััตกรรมในการจััดการกระบวนการผลิิต
Concepts, principle and approaches for business
process management. Process analysis, modeling and designs,
project management, quality control and improvement
concepts and practices in supply chain management
production and scheduling inventory control, information
technology system and innovation for process management
are included.

3. หมวดวิิชาเชี่่�ยวชาญ
(ก) เชี่่�ยวชาญการจััดการ

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0301 การจััดการทุุนมนุุษย์์เชิิงกลยุุทธ์์
3(3-0-6)
(Strategic Human Capital Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาแนวคิิดและรููปแบบกระบวนการจััดการทุุนมนุุษย์์
เชิิงกลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมายและกลยุุทธ์์ของ
องค์์การ รวมทั้้�งขอบเขตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการและการพััฒนาทุุน
มนุุษย์์เชิิงกลยุุทธ์์ในด้้านต่่าง ๆ เช่่น การวางแผนกำำ�ลัังคนทั้้�งระบบ การ
สรรหาและคััดเลืือกบุุคคล การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน การบริิหารค่่า
ตอบแทน แรงงานสัั มพัั น ธ์์ ตลอดจนการส่่ ง เสริิ มกา รเรีี ย นรู้้� การ
เปลี่่�ยนแปลงและการพััฒนาองค์์รวมที่่�สามารถบููรณาการและนำำ�เทคนิิค
เครื่่� อ งมืือทางการบริิ ห ารต่่ า ง ๆ มาใช้้ ใ นการจัั ดกา รและการพัั ฒ นา
ศัักยภาพของทุุนมนุุษย์์และวััฒนธรรมให้้เกิิดเป็็นความยั่่�งยืืน
Study of concepts and patterns of strategic human
capital management process corresponding to vision, mission,
goals and strategy of organization, related issues concerning
to strategic human capital management and development
such as entire workforce planning system, recruitment and
person selection, performance evaluation, compensation
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management, labor relations and learning promoting as well
as changes and holistic development that can be integrated
and use management tools for managing and developing the
potential of human capital and cultures to be sustainable.
MBA0302 การจััดการดิิจิิทััลทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Digiatal Business Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาการนำำ�ระบบสารสนเทศต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการประกอบการ
ธุุรกิิจมาประยุุกต์์ใช้้ทางการบริิหารให้้ครอบคลุุมเนื้้�อหาวิิชาพื้้�นฐานของ
ระบบสารสนเทศทางการจััดการ การตััดสิินใจ การจััดการความรู้้�ของ
องค์์กร และสามารถนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาปรัับใช้้กับั Value Chain
ของธุุรกิิจ โดยแนะนำำ�ให้้รู้้�จัักเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ในเบื้้�องต้้น อาทิิ ระบบ
e-Commerce ระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ Supply Chain
Management การตลาดออนไลน์์โมเดลธุุรกิิจออนไลน์์ และความรู้้�เบื้้�อง
ต้้นของการนำำ� Best Practice ด้้าน IT มาใช้้บริิหารในองค์์กร
Study of information systems used in the
management of business applications covering the basic course
of information systems management, decisions, management
of organizational knowledge, and apply information technology
to value chain business, introduction to E-commerce, ERP,
CRM, and supply chain management systems, online marketing,
online business models, basic knowledge of IT best practice
applications to corporate management.
MBA0303 การจััดการความคิิดสร้้างสรรค์์และ
3(3-0-6)
นวััตกรรมเชิิงธุุรกิิจ
(Creativity Management and Business
Innovation)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาตััวแบบจำำ�ลอง วิิธีีการจััดการและการพััฒนาความรู้้�
ทัักษะ ประสบการณ์์และความคิิดที่่�สร้้างสรรค์์ให้้เกิิดเป็็นเทคนิิคและวิิธีี

การบริิหารการเปลี่่ย� นแปลงทางนวััตกรรม กระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่นำ� ำ�
ไปสู่่�ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการพััฒนาและปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ใหม่่หรืือ
กระบวนการบริิหารงานใหม่่ ๆ ที่่�ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนประสิิทธิิผลของ
องค์์ กา รและความสำำ� เร็็ จ ตามเป้้ า หมาย โดยใช้้ เ ทคนิิ คกา รจัั ดกา ร
เปลี่่�ยนแปลงที่่�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.
MBA0304 การบริิหารโครงการธุุรกิิจยุุคดิิจิิทััล	
3(3-0-6)
(Digital Business Project Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	การจััดการวิิเคราะห์์โครงการ การวางแผนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการ
ติิดต่่อประสานงานหลากหลายกิิจกรรม ผ่่านกฎเกณฑ์์ระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�
สามารถบููรณาการโครงสร้้างพื้้�นฐานของการประกอบธุุรกิิจให้้สามารถใช้้
ร่่วมกัับกลุ่่�มคน องค์์การ เทคโนโลยีี และทรััพยากรต่่าง ๆ ที่่�นำำ�ไปสู่่�เป้้า
หมายทางนวััตกรรมของตลาดยุุคดิิจิิทััล โดยอาศััยการคิิดเชิิงวิิเคราะห์์
และการจััดการสารสนเทศทางธุุรกิิจ ซึ่่ง� รายวิิชานี้้�จะให้้ผู้้�เรีียนได้้รู้้�เกี่่ย� วกัับ
เครื่่�องมืือต่่าง ๆ และประสบการณ์์ในการวางแผนการจััดทำำ�โครงการเชิิง
ปฏิิบััติิ
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 การสร้้างภาวะผู้้�นำำ�และการจััดการทีีมงาน 3(3-0-6)
(Leadership Creation and Teamwork
Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษากระบวนการสร้้าง วางแผน และพััฒนาสร้้างสรรค์์ให้้
เกิิดคุุณลัักษณะที่่�ดีีของผู้้�นำำ� เสริิมสร้้างทฤษฎีีการปฏิิบััติิ การใช้้อำำ�นาจ
หน้้าที่่�และการจััดการเชิิงรุุกต่่อการเปลี่่�ยนแปลงและการตััดสิินใจอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ พร้้อมออกแบบวางแผน วิิธีีการทางเลืือกในการจััดการทีีม
งาน สร้้างสรรค์์ให้้เกิิดการพััฒนาทีีมงาน พร้้อมกัับขจััดความขััดแย้้งในทีีม
ปััญหาในการสร้้างทีีมงานและแนวทางแก้้ไข ภายใต้้คุณ
ุ ธรรมและจรรยา
บรรณของวิิชาชีีพ
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 จริิยธรรมทางธุุรกิิจและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม 3(3-0-6)
(Business Ethics and Social Responsibilities)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักการ แนวคิิดด้้านจริิยธรรมและจรรยาบรรณทาง
ธุุรกิิจ การสร้้างระบบการบริิหารและบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี ความสััมพัันธ์์กัับ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียในสัังคม ตลอด
จนใช้้หลัักธรรมาภิิบาลในการบริิหาร โดยมุ่่�งเน้้นศึึกษาปััญหาและวิิธีีการ
แก้้ปััญหาด้้านจริิยธรรมทางธุุรกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จาก
กรณีีศึึกษาและการปฏิิบััติิจริิง
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) เชี่่�ยวชาญวิิชาการเงิิน

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0401 การจััดการการเงิินขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Financial Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดการบริิหารการเงิินเชิิงกลยุุทธ์์ขององค์์การธุุรกิิจ การ
วางแผนและควบคุุมการเงิินการจััดหาทุุนและการลงทุุนภายใต้้สภาวะ
การณ์์เสี่่�ยง เครื่่�องมืือและแนวคิิดทางการเงิิน งบจ่่ายลงทุุน การปรัับ
โครงสร้้างธุุรกิิจและการเลิิกกิิจการการควบกิิจการการครอบงำ��กิิจการและ
การยกเลิิกการลงทุุน นโยบายโครงสร้้างเงิินทุุนและ การพััฒนาทฤษฎีี
ต้้นทุุนของเงิินตััวแบบที่่�ใช้้ในการตััดสินิ ใจเกี่่ย� วกัับการเงิินธุุรกิิจและหััวข้้อ
พิิเศษในกรณีีศึึกษา
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 การลงทุุน
3(3-0-6)
(Investments)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาการลงทุุนในระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว ทาง
เลืือกและประเมิินมููลค่่าของการลงทุุนในรููปแบบต่่างๆ โดยเน้้นถึึงการ
วิิเคราะห์์หุ้้�นสามััญ พัันธบััตรรััฐบาลและเอกชน หลัักทรััพย์์ที่่มี� หี ลัักประกััน
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สััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า การบริิหารหลัักทรััพย์์ การวิิเคราะห์์โครงการ หลััก
การวางนโยบายและบริิหารการลงทุุนสำำ�หรัับบุุคคลและสถาบัันต่่างๆและ
กรณีีศึกึ ษา นอกจากนี้้�ยังั รวมถึึงการศึึกษาโครงสร้้างของการตลาดการเงิิน
การประเมิินผลตอบแทนและความเสี่่�ยงจากการลงทุุน ทฤษฎีีและแนว
ปฏิิบััติิในการจััดการกลุ่่�มสิินทรััพย์์ลงทุุน
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 การจััดการการเงิินระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Financial Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักการบริิหารการเงิินระบบและแนวความคิิดต่่างๆ
เพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์ปััญหาการเงิินระหว่่างประเทศ การควบคุุมการ
ดำำ�เนิินงานทางการเงิิน การลงทุุนในตลาดการเงิินและหลัักทรััพย์์ระหว่่าง
ประเทศ วิิเคราะห์์การเคลื่่อ� นย้้ายของเงิินทุุน การเคลื่่อ� นย้้ายเงิินทุุนในรููป
แบบของความร่่วมมืือของกลุ่่�มประชาคมทางเศรษฐกิิจต่า่ งๆ เช่่น ASEAN
และ AEC เป็็นต้้น กระบวนการตััดสิินใจด้้านการเงิินของธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศและกรณีีศึึกษา
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 ตลาดตราสารอนุุพัันธ์์ ตลาดซื้้อ� ขายล่่วงหน้้า 3(3-0-6)
และตลาดตราสารออฟชั่่�น
(Derivatives, Securities, Future, and Option
Markets)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาถึึงพััฒนาการและทฤษฎีีของตราสารอนุุพันั ธ์์ชนิิดต่า่ งๆ
รวมทั้้�งบทบาทและหน้้าที่่ข� องตราสารอนุุพันั ธ์์นั้้น� ๆ ทิิศทางรููปแบบตลาด
การเงิินสมััยใหม่่ลัักษณะการบริิหารจััดการทางการเงิินในตลาดต่่างๆ
ตลาดตราสารอนุุพัันธ์์
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 การวางแผนและการวิิเคราะห์์ทางการเงิิน 3(3-0-6)
(Planning and Financial Analysis)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาการวางแผนและการวิิเคราะห์์ทางการเงิินโดยใช้้แบบ
จำำ�ลองคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อพััฒนาความสามารถในการผสมผสานการใช้้
คอมพิิวเตอร์์สำำ�หรัับประเด็็นการวางแผนทางการเงิิน รวมทั้้�งการระบุุ
ปััญหา วิิเคราะห์์ และแก้้ไขปััญหาทางการเงิิน
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) เชี่่�ยวชาญการตลาด

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0501	พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค	
3(3-0-6)
(Consumer Behavior)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ทฤษฎีีพฤติิกรรมและสิ่่ง� จููงใจของผู้้�บริิโภคในทฤษฎีีการตลาด
พฤติิกรรมการแสดงออกของผู้้�บริิโภค อิิทธิิพลภายในและภายนอกทั้้�ง
ทางตรงและทางอ้้อมของกลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจ ปััจจััยทาง
สัังคมและวััฒนธรรม สื่่�อมวลชนที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจของผู้้�บริิโภค
เช่่น วิิทยุุ โทรทััศน์์ หนัังสืือพิิมพ์์ สื่่�อทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เป็็นต้้น ศึึกษา
ลัักษณะของสิินค้้า การแยกตลาด ส่่วนแบ่่งตลาด และกรณีีศึกึ ษา
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 การตลาดระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Marketing)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ทฤษฎีีการวิิเคราะห์์การตลาดระหว่่างประเทศ โดยเน้้นถึึง
ยุุทธวิิธีแี นวคิิดการตลาดระหว่่างประเทศในยุุคโลกาภิิวัฒ
ั น์์ การสร้้างกำำ�ไร
การแข่่งขัันและการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ขององค์์ประกอบส่่วนประสม
ทางการตลาดทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ ราคา ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายและการส่่งเสริิม
การตลาด รวมถึึงบทบาท นโยบายรููปแบบขององค์์การ รููปแบบและระบบ
ต่่างๆ ของการทำำ�การตลาดระหว่่างประเทศ กลยุุทธ์์การบริิหารงาน สภาพ
แวดล้้อม ภาษีีการขนส่่ง กระบวนการส่่งออกและศุุลกากร การพััฒนา
ตลาดและการแข่่งขัันระหว่่างประเทศและการใช้้กรณีีศึกึ ษา
Theory analysis of international market, highly focus
on business expansion strategy in the Globalization situation,

profit gaining, competition, and operations toward marketing
mix as product, price, place, promotion and people. It is related
with role of corporate policy, different modes of international
market management, management strategy, environment,
transportation tax, export processes and customs, market
development and international competition, and case studies.
MBA0503 การสื่่�อสารการตลาดแบบบููรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communications) (IMC)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	วิิชาที่่�แสดงถึึงลัักษณะและความสำำ�คััญของกลยุุทธ์์ทางสื่่อ� สาร
ทางการตลาดแบบครบวงจร โดยเน้้นช่่องทางการโฆษณาและการส่่งเสริิม
การขาย ประเภทของการโฆษณา การใช้้ข้อ้ มููล พฤติิกรรมการซื้้อ� เพื่่อ� การ
ตััดสินิ ใจ การกำำ�หนดงบประมาณการโฆษณา วิิธีกา
ี รเลืือกสื่่อ� โฆษณา การ
กำำ�หนดตารางการโฆษณา การประเมิินผลการโฆษณา ประเภทของการ
ส่่งเสริิมการขาย การวางแผนการส่่งเสริิมการขาย และการประเมิินผลการ
ส่่งเสริิมการขาย และกรณีีศึกึ ษา
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 การจััดการผลิิตภััณฑ์์และตราสิินค้้า
3(3-0-6)
(Product and Brand management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	กลยุุทธ์์การจััดการผลิิตภััณฑ์์ โดยศึึกษาบทบาทหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของผู้้�จััดการผลิิตภััณฑ์์ การจััดการส่่วนประสมผลิิตภััณฑ์์
การจััดการบรรจุุภััณฑ์์ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ วงจรของผลิิตภััณฑ์์
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผลิิตภััณฑ์์และส่่วนประสมของตลาดอื่่�น
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	กลยุุทธ์์การจััดการตราสิินค้้า โดยศึึกษาถึึงการวิิเคราะห์์ผู้้�
บริิโภค การวิิเคราะห์์คู่่�แข่่งขััน กระบวนการสร้้างตราสิินค้้า การออกแบบ
ตราสิินค้้า การขยายตราสิินค้้า การจััดการประสาทสััมผัสั เกี่่ย� วกัับตราสิิน
ค้้า การสร้้างตราสิินค้้าระดัับโลก การดำำ�รงตราสิินค้้าให้้คงอยู่่�ตลอดไป
ความล้้มเหลว และการแก้้ไขความล้้มเหลวของตราสิินค้้า การสื่่�อสาร
ตราสิินค้้า การควบคุุมและประเมิินตราสิินค้้าและกรณีีศึึกษา
Product strategies studies toward roles of product
caretaker to product mix, product concept, packaging, new
product management, product life cycle, and relative issue
to other marketing mix component.
Branding study in consumer analysis, competitor
analysis, branding process, branding creation and design,
branding expansion, worldwide branding, brand motioning,
branding failure and failure problem solving, brand
communication, branding control and evaluation. There are
different case studies to be discussed.
MBA0505 การตลาดบริิการ
3(3-0-6)
(Service Marketing)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
บทบาทความสำำ�คััญและแนวโน้้มของธุุรกิิจบริิการทางด้้าน
โครงสร้้างบทบาท และพฤติิกรรมของอุุตสาหกรรมการตลาดบริิการ
ประเภทของอุุตสาหกรรมบริิการ ส่่วนประสมการตลาดบริิการ กลยุุทธ์์
การตลาดธุุรกิิจบริิการ จุุดเด่่นของการตลาดบริิการและการเข้้าถึึงลููกค้้า
การสร้้างความแตกต่่างในการตลาดบริิการ คุุณภาพขององค์์ประกอบการ
ตลาดที่่�ใช้้ในการให้้บริิการแก่่ลูกค้
ู า้ และการกำำ�หนดมููลค่่าการตลาดบริิการ
ที่่�เหมาะสม และกรณีีศึึกษา
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 การจััดการงานขาย
3(3-0-6)
(Sales Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	การจััดการงานขายทั้้�งระบบในการทำำ�ธุุรกิิจ ตั้้�งแต่่การจััด
โครงสร้้างองค์์กรการขาย รููปแบบการรายงานต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา การ
วางแผนการขาย การพยากรณ์์การขายการจััดทำำ�งบประมาณการขาย การ
สรรหาและคััดเลืือกพนัักงานขาย การฝึึกอบรม การจ่่ายผลตอบแทน การ
จููงใจงานขายและการรัักษาพนัักงานขาย การกำำ�หนดอาณาเขตการขาย
และเป้้าหมายยอดขาย รวมถึึงการประเมิินผลงานขายเพื่่�อให้้องค์์กร
สามารถพััฒนาการเติิบโตยอดขายเป็็นระบบ และกรณีีศึึกษา
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 การตลาดยุุคดิิจิิทััล	
3(3-0-6)
(Digital Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาแนวคิิด กลยุุทธ์์ การจััดการ และเครื่่�องมืือทางการ
ตลาดดิิ จิิ ทัั ล โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานด้้ า นทฤษฎีี ท างการตลาดโดยอาศัั ย
เทคโนโลยีีต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันมาประยุุกต์์ใช้้และพััฒนาให้้เกิิด
ประโยชน์์ทางธุุรกิิจ อาทิิ ระบบ E-Commerce E-Marketing การวางแผน
และการพััฒนาตลาดออนไลน์์ โมเดลธุุรกิิจออนไลน์์ และความรู้้�เบื้้�องต้้น
ของการนำำ� Best Practice ด้้าน IT มาใช้้วิเิ คราะห์์และประเมิินผลทางการ
ตลาด ตลอดจนศึึกษาแนวทางแก้้ปัญ
ั หาและการตััดสินิ ใจโดยใช้้กรณีีศึกึ ษา
และการปฏิิบััติิจริิง
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Study of concept, strategy, management and tools
of digital marketing, basic currently theoretical marketing
structures by various technologies and applications to useful
business, E-commerce, E-marketing, planning and development
of online marketing, online business model and basic
knowledge of using best practice IT to analyze and evaluate
marketing, study problem solving and decision approaches
based on case study and real-world problems.
MBA0508 การตลาดสีีเขีียว	
3(3-0-6)
(Green Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ การตลาด วััตถุุประสงค์์และ
องค์์ประกอบในการดำำ�เนิินงานทางการตลาดและการประกอบธุุรกิิจที่่�
ยั่่�งยืืน การผสมผสานหลัักการจััดการสภาพแวดล้้อมและปรััชญาทางการ
ตลาดสีีเขีียวที่่�มุ่่�งเน้้นด้้านสัังคม โดยคำำ�นึึงถึึงสภาพแวดล้้อมและความพึึง
พอใจระหว่่างผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภค ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์การ
ธุุรกิิจ จรรยาบรรณทางการตลาด และการวิิเคราะห์์กลยุุทธ์์ทางการตลาด
เพื่่�ออนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ โดยศึึกษาแนวทางแก้้ปััญหาและการ
ตััดสิินใจจากกรณีีศึึกษาและการปฏิิบััติิจริิง
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) เชี่่�ยวชาญการบััญชีี

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0601 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Managerial Accounting)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
เทคนิิคทางการบััญชีีในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อการจััดการ
อย่่างมีีเหตุุผล ระบบข้้อมููลทางการบััญชีีที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการบริิหาร การ
ตลาด การวางแผน และการควบคุุมการผลิิต
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 ระบบควบคุุมการบริิหาร
3(3-0-6)
(Management Control Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	ลัักษณะ สิ่่ง� แวดล้้อม และกระบวนการของระบบควบคุุมการ
บริิหารขององค์์การ หลัักและระบบการบััญชีีเพื่่อ� การวางแผนและควบคุุม
การบริิหารของหน่่วยงานตามความรัับผิิดชอบ หน้้าที่่�และจรรยาบรรณ
ของผู้้�ควบคุุมด้้านการเงิิน การจััดทำำ�งบประมาณ การวััดผลการดำำ�เนิินงาน
การบริิหารค่่าตอบแทนและสิ่่�งจููงใจ ระบบควบคุุมการบริิหารของธุุรกิิจ
ในรููปแบบต่่าง ๆ
Types, characteristics, environments and process
of management control system, principles and accounting
system for planning and control the management of agency’s
responsibility, function and integrity of financial controls,
budgeting, evaluation of operations, executive compensation
and incentives, business management control system in various
patterns.
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MBA0603 นโยบายการบััญชีีและการรายงานทางการเงิิน 3(3-0-6)
(Accounting Policy and Financial Reporting)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	สภาพแวดล้้อมทางการบััญชีี แม่่บทการบััญชีี มาตรฐานการ
บััญชีี แนวคิิดการวััดผลกำำ�ไรทางการบััญชีี การบัันทึึกบััญชีี รวมถึึงการ
สรุุปงบการเงิิน การเปิิดเผยข้้อมููลในรายงานทางการเงิินภายใต้้การบััญชีี
ตามความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และมาตรฐานการบััญชีีระหว่่างประเทศ
Accounting environment, accounting framework,
accounting standards, concept of measuring profit accounting,
accounting record and financial summary, disclosures in the
financial statements under accounting social responsibility,
and international accounting standards.
MBA0604 การจััดการภาษีีอากร
3(3-0-6)
(Tax Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการจััดการภาษีีอากร การวางแผนภาษีีอากรที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เทคนิิควิิธีีที่่�ใช้้ในการบริิหารและควบคุุมการดำำ�เนิิน
งานด้้ า นภาษีี อ ากร แนวทางการจัั ดกา รกัั บ ปัั ญ หาทางภาษีี อ ากรใน
ปััจจุุบััน
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 การบััญชีีระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Accounting)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่ย� วกัับบััญชีีระหว่่างประเทศ การเปรีียบเทีียบ
ความแตกต่่างและความสอดคล้้องของหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป
วิิธีปี ฏิิบัติั ทิ างการบััญชีี มาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ
การวิิเคราะห์์งบการเงิินระหว่่างประเทศ การบััญชีีสำำ�หรัับบริิษัทั ข้้ามชาติิ

การเปลี่่�ยนแปลงค่่าเงิินตราต่่างประเทศ การรวมธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
การกำำ� หนดราคาโอนระหว่่ า งประเทศ และการสอบบัั ญ ชีี ร ะหว่่ า ง
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 การควบคุุมและตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
(Audit and Control)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิ ดทั่่� ว ไปและแม่่ บ ทของมาตรฐานการสอบบัั ญ ชีี
กฎหมายและพระราชบััญญััติิ เกี่่�ยวกัับการสอบบััญชีี จรรยาบรรณและ
ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีี ข้้อตกลงในการรัับงาน สอบบััญชีี การ
ทุุจริิตและข้้อผิิดพลาด การตรวจสอบ การปฏิิบััติิงาน บทบาทและหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการ และการวางแผนงานสอบบััญชีี ความเสี่่ย� งในการสอบ
บััญชีีและ ความมีีสาระสำำ�คััญการประเมิินความเสี่่�ยง หลัักฐานการสอบ
บััญชีี วิิธีกา
ี รรวบรวมหลัักฐานและวิิธีกา
ี ร ตรวจสอบ การเลืือกตััวอย่่างใน
การสอบบััญชีี กระดาษทำำ�การของผู้้�สอบบััญชีี รายงานการสอบบััญชีี
แนวทางการตรวจสอบบััญชีี ด้้วยคอมพิิวเตอร์์ การควบคุุมคุุณภาพการ
สอบบััญชีี
General concept and prototypical of audit standard,
law and act of auditing, ethics and responsibilities of auditor,
terms of employment, auditing fraud and errors, performance
audits, roles and duties of board and auditing planning, risks
in auditing and significance risk assessment, audit evidence,
evidence collection and checking, sample selection in auditing,
audit paper, audit report, computer audit approach, quality
control of auditing
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(จ) เชี่่�ยวชาญการเป็็นผู้้�ประกอบการ

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0701 โอกาสทางธุุรกิิจและนวััตกรรมเพื่่�อ	
3(3-0-6)
	สร้้างมููลค่่าทางธุุรกิิจ
(Business Opportunity and Innovation
for Business Value Creation)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	การแสวงหาแนวคิิด เครื่่�องมืือและแนวทางในการประกอบ
ธุุรกิิจ ประเมิินโอกาสและทำำ�ความเข้้าใจถึึงกระบวนการพััฒนาความคิิด
สร้้างสรรค์์และนวััตกรรมทางธุุรกิิจเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�กระบวนการสร้้างคุุณค่่า
และการพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ให้้สามารถแสวงหาโอกาสและนวััตกรรมรวมเข้้า
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์ขององค์์กรที่่�สามารถตอบสนองความพึึงพอใจ
ของลููกค้า้ โดยสมบููรณ์์ (Total Customer Satisfaction) เสริิมสร้า้ งมููลค่่า
ให้้กัับธุุรกิิจและสัังคม ตลอดจนบทบาทและผลกระทบของการรวมกลุ่่�ม
ทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาค เช่่น กลุ่่�มประชาคมเศรษฐกิิจอาเซีียน (AEC)
หรืือ ASEAN เป็็นต้้น ที่่�มีีผลต่่อการเตรีียมการของผู้้�ประกอบการ
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 โครงสร้้างธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการยุุคใหม่่ 3(3-0-6)
(Business Structures for New Entrepreneurship)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	การสร้้ า งรูู ป แบบโครงสร้้ า งในการเข้้ าสู่่� ธุุ ร กิิ จ ใหม่่ การ
วิิเคราะห์์และการติิดตาม ตรวจสอบการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีระบบ การนำำ�
เสนอแผนโครงสร้้ า งธุุ ร กิิ จต่่ อ สถาบัั น การเงิิ น หรืือผู้้�ร่่ ว มทุุ น อย่่ า งมีี

ประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งศึึกษาประเด็็นสำำ�คััญทางกฏหมายทรััพย์์สิินทาง
ปััญญาและทางการเงิินในวงจรของแผนโครงสร้้างธุุรกิิจใหม่่
Creating a structure for new businesses, analysis
and tracking, systematic operating checking, effectively
presentation of business structure plan to financial institution
or joint venture, study of the issues of intellectual property,
legal and financial structure in the cycle of the new business
planning.
MBA0703 การจััดการองค์์การและการสร้้างธุุรกิิจใหม่่ 3(3-0-6)
(Organization Management and
New Venture Creation)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	การจััดการองค์์การเพื่่อ� สร้้างธุุรกิิจใหม่่สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
การชี้้ใ� ห้้เห็็นถึึงโอกาสทางธุุรกิิจและการประเมิินรููปแบบองค์์การที่่�เหมาะ
สมในการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ทรััพยากร การสร้้าง วางแผนและนำำ�กลยุุทธ์์
ธุุรกิิจใหม่่ไปปฏิิบััติิ การศึึกษาสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์การ กำำ�หนดกลยุุทธ์์ จััดโครงสร้้างองค์์การ สร้้างวััฒนธรรมองค์์การ
จััดรููปแบบการสื่่�อสาร ประเมิินความเป็็นไปได้้ทางธุุรกิิจและวิิเคราะห์์
ความคุ้้�มค่่าทางธุุรกิิจ ตลอดจนการได้้มาซึ่่�งทรััพยากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่
Organization management to create new businesses
for entrepreneurs, identifying business opportunities and
evaluating appropriate organizational forms to apply resources,
planning and implementing new business strategies, Study of
environment both inside and outside organization, create
organizational strategies, structure and culture, communication
formatting, evaluate business feasibility and analyze business
value, and acquisition of resources related to new business
operations.
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MBA0704 การจััดการอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อ	
3(3-0-6)
การประยุุกต์์ใช้้สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
(Electronic Management for Entrepreneurship
Applications)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาการนำำ�ระบบสารสนเทศต่่าง ๆ ที่่�เป็็นคุุณสมบััติพื้้ิ น� ฐาน
ของฐานข้้อมููล องค์์ประกอบและหน้้าที่่�ของระบบจััดการฐานข้้อมููล มา
ประยุุกต์ใ์ ช้้กับั การจััดการธุุรกิิจให้้ครอบคลุุมบทบาทและสิิทธิ์์ข� องผู้้�ใช้้งาน
ระดัับต่่างๆ หลัักการคลัังข้้อมููล และการนำำ�แนวความคิิดพื้้�นฐานในการ
ประยุุกต์์ใช้้ระบบข้้อมููลในกระบวนการบริิหารธุุรกิิจ การตลาดออนไลน์์
โมเดลธุุรกิิจออนไลน์์ และความรู้้�เบื้้�องต้้นของการนำำ� Best Practice ด้้าน
IT มาใช้้บริิหารในองค์์กร
Study of information systems concerning to basic
database, composition and functions of the database
management system, applications of information systems to
business management covering the roles and rights of users
at different levels, principles of fiscal data and application of
basic concepts to information systems in business processes,
online marketing, online business models, basic knowledge
of IT best practice applications to corporate management.
MBA0705 การจััดการธุุรกิิจระดัับโลก
3(3-0-6)
(Global Business Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
บทบาทของธุุรกิิจระหว่่างประเทศที่่�มีีต่่อการจััดการกลยุุทธ์์
ธุุรกิิจด้้านต่่าง ๆ ประเด็็นโอกาสและอุุปสรรคในการเข้้าสู่่�ธุุรกิิจระดัับโลก
ในด้้านเศรษฐกิิจ การเมืือง วััฒนธรรม สัังคม การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการ
เข้้าสู่่�ธุุรกิิจระหว่่างประเทศให้้เหมาะสมกัับศัักยภาพ รวมถึึงการจััดการ
ธุุรกิิจด้้านต่่าง ๆ ในบริิบทธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
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) เชี่่�ยวชาญการจััดการธุุรกิิจดิิจิิทััล
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0801 การจััดการองค์์กรอิิเล็็กทรอนิิกส์์
3(3-0-6)
(Management of e-Enterprise)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ระบบสารสนเทศต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการประกอบการ อาทิิ ระบบ
สารสนเทศเพื่่�อสนัับสนุุนการจััดการ ระบบสารสนเทศเพื่่�อการตััดสิินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการความรู้้�ขององค์์กร เป็็นต้้น บทบาทของ
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�มีีต่่อการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการบริิหารจััดการองค์์กร
และการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การบริิหารงานบริิการ การกำำ�กัับดููแล การจััดการ
ความเสี่่�ยง การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด การจััดองค์์กร นวััตกรรมด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ และการใช้้ระบบสารสนเทศเพื่่�อการสนัับสนุุน
กลยุุทธ์์ และปรััชญาองค์์กร แนวคิิดพื้้น� ฐาน ของระบบวางแผนทรััพยากร
องค์์กรและความสำำ�คััญของการบููรณาการระบบสารสนเทศในองค์์กร การ
วิิเคราะห์์ออกแบบและพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ กฎหมาย
เทคโนโลยีีสารสนเทศ กฎหมายธุุรกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อาชญากรรม
คอมพิิวเตอร์์ การฉ้้อโกง และการละเมิิดทางคอมพิิวเตอร์์ กฎระเบีียบ
อิินเตอร์์เน็็ต การคุ้้�มครองลิิขสิทิ ธิ์์� การจััดการสิิทธิิดิจิิ ทัิ ลั การกระทำำ�ความ
ผิิดทางคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีและเครื่่�องมืือบัังคัับใช้้ทางกฎหมาย
The use of information systems in organizations
(e.g., management information systems, decision support
systems, and knowledge management systems), role of
information technology in supporting a wide range of business
functions (business/IT alignment), IT services management, IT
governance, IT risk management, IT compliance, IT Organization,
IT innovation, and the use of information systems in supporting
overall strategic initiatives and corporate philosophies, mobile
computing, fundamentals of enterprise resource planning (ERP)
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system concepts, and the importance of integrated information
systems in an organization. Information technology system
analysis designs and developments Information technology
law; electronic commerce law; forensic computing and
electronic evidence; computer fraud and abuse; regulation
on the internet; copyrights and digital rights management;
computer misuse technology and tools for law enforcement.
MBA0802 นวััตกรรมการประมวลผลระดัับองค์์กร
3(3-0-6)
เทคโนโลยีีคลาวด์์ และผู้้�ประกอบการทางเทคโนโลยีี
(Innovative Enterprise Computing,
Cloud Technologies and Technopreneurship)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การจััดการสถาปััตยกรรมเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร
ที่่� ทัั น สมัั ย แนวโน้้ มกา รประมวลผลระดัั บ องค์์ ก ร มาตรฐาน และ
สถาปััตยกรรมเชิิงบริิการ ข้้อมููลใหญ่่ และเทคโนโลยีีคลาวด์์ระดัับองค์์กร
ความคิิดสร้้างสรรค์์และกระบวนการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม นวััตกรรม
กระบวนการ นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ การส่่งเสริิมการพััฒนานวััตกรรมและ
เทคโนโลยีีในองค์์กร การนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีไปสู่่�เชิิงพาณิิชย์์ การ
ระดมเงิินทุุนเพื่่�อการพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม การวิิจััยประเมิิน
ความเป็็นไปได้้ทางธุุรกิิจ การตลาดและการเป็็นผู้้�ประกอบการด้้าน
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
Enterprise IT architecture management, new
technologies and trends of enterprise computing, serviceoriented 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 การจััดการพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
3(3-0-6)
และธุุรกิิจดิิจิิทััล		
(e-Commerce and Digital Business Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
โครงสร้้างพื้้�นฐานของการประกอบธุุรกิิจทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
การแข่่งขัันทางธุุรกิิจ ผลกระทบต่่อคู่่�แข่่งและตลาด โครงสร้้างพื้้�นฐานของ
พาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ รููปแบบในการประกอบธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เช่่น
B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Customer) การตลาด
ดิิจิิทััล การประมููลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การโฆษณาออนไลน์์ สื่่�อสัังคม
เป็็นต้้น กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การเข้้ารหััสและ
ระบบความปลอดภััย ระบบการชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ระบบการจััด
ส่่งการเตรีียมความพร้้อมและการจััดองค์์กร การวางแผนและกลยุุทธ์์ใน
การประกอบการและการสร้้างระบบงานเพื่่�อรองรัับการประกอบธุุรกิิจ
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และภััยไซเบอร์์ การกลั่่�นแกล้้งทางไซเบอร์์ และ
วิิศวกรรมทางสัังคม
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 ระบบฐานข้้อมููลเพื่่�อการประยุุกต์์ใช้้ในธุุรกิิจ 3(3-0-6)
(Database Systems for Business Applications)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	คุุณสมบััติพื้้ิ น� ฐานของฐานข้้อมููล องค์์ประกอบและหน้้าที่่ข� อง
ระบบจััดการฐานข้้อมููล การออกแบบโมเดลข้้อมููล การกำำ�หนดบทบาท
และสิิทธิ์์ข� องผู้้�ใช้้งานในระดัับต่่างๆ หลัักการคลัังข้้อมููล และการทำำ�เหมืือง
ข้้อมููล แนวความคิิดพื้้น� ฐานในการประยุุกต์ใ์ ช้้ระบบข้้อมููลในกระบวนการ
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บริิหารธุุรกิิจ
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 ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจและระบบ
3(3-0-6)
	สนัับสนุุนผู้้�บริิหาร
(Decision Support Systems and Executive
Support Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	กระบวนการตััดสินิ ใจ ลัักษณะของปััญหาและระดัับความซัับ
ซ้้อนของการตััดสินิ ใจ บทบาทของข้้อมููลในกระบวนการตััดสินิ ใจ ตััวแบบ
ที่่�ใช้้ในการตััดสิินใจในระดัับต่่างๆ คุุณลัักษณะของระบบสนัับสนุุนการ
ตััดสิินใจ และการประยุุกต์์ใช้้ฐานข้้อมููลเพื่่�อรองรัับระบบสนัับสนุุนการ
ตััดสินิ ใจ คุุณลัักษณะของระบบสนัับสนุุนผู้้�บริิหารและการประยุุกต์ใ์ ช้้ฐาน
ข้้อมููลเพื่่�อรองรัับระบบสนัับสนุุนผู้้�บริิหาร แนวความคิิดพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
ระบบปััญญาธุุรกิิจ
Decision-making process, characteristics of problems
and levels of decision-making complexity, roles of information
in decision-making procedures; decision-making models;
characteristics of decision support systems (DSSs) and
executive support systems (ESSs) and the application on
database; basic concepts on business intelligence.
MBA0806	ข้้อมููลขนาดใหญ่่ และการวิิเคราะห์์
3(3-0-6)
(Big Data and Big Data Analytics)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
เทคโนโลยีี การจััดการ และแอพพลิิเคชััน สำำ�หรัับข้้อมููลขนาด
ใหญ่่ ประกอบด้้วยหััวข้้อต่่างๆ ดัังนี้้� คุุณลัักษณะของข้้อมููลขนาดใหญ่่ การ
สร้้างแบบจำำ�ลองเชิิงมิิติิ การสกััด การแปลง และการโหลด การรวบรวม

ความต้้องการ สถาปััตยกรรมคลัังข้้อมููล การออกแบบฐานข้้อมููลเชิิง
กายภาพ สถาปััตยกรรมเชิิงกายภาพ การทำำ�เหมืืองข้้อมููล รููปแบบและ
เทคโนโลยีีการจััดเก็็บข้้อมููลขนาดใหญ่่ เครื่่�องมืือและเทคนิิคในการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ โปรแกรมประยุุกต์์ทางธุุรกิิจ
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 การพััฒนาแอพพลิิเคชั่่�น และผลิิตภััณฑ์์ IoT 3(3-0-6)
(Internet of Things (IoT) Application and
Product Development)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	อิินเตอร์์เน็็ตสำำ�หรัับสรรพสิ่่ง� จริิยธรรม ความเป็็นส่่วนตััว และ
ความรัับผิิดชอบ สถาปััตยกรรมของ IoT การโปรแกรม IoT และทิิศทาง
งานวิิจััย IoT การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ IoT โดยยึึดหลััก PDCA
ประกอบด้้วย การสํํารวจตลาด การวิิเคราะห์์ความต้้องการของผู้้�ใช้้ การ
ออกแบบ พััฒนา ทดสอบผลิิตภััณฑ์์ การทํําการตลาด รวมทั้้�งรููปแบบของ
การสร้้างรายได้้
Internet of things (IoT) principles, ethics, privacy,
and responsibility, IoT architecture, IoT programming, and
research direction in IoT. IoT Product development using PDCA
include market survey, user requirement analysis, product
designing, developing, testing, marketing and revenue
modeling.
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(ช) เชี่่�ยวชาญการจััดการโลจิิสติิกส์์

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0901 การจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษากระบวนการจััดการและคุุณลัักษณะของกิิจกรรมการ
ปฏิิบััติิการด้้านโลจิิสติิกส์์ขององค์์การธุุรกิิจ รวมทั้้�งศึึกษาความสััมพัันธ์์
ระหว่่างกัันภายในโซ่่อุุปทานกัับหน่่วยงานภายนอก ศึึกษาธุุรกิิจการให้้
บริิการโลจิิสติิกส์์ โลจิิสติิกส์์ย้้อนกลัับ โลจิิสติิกส์์ระหว่่างประเทศ การ
วิิเคราะห์์ค่่าใช้้จ่่ายของกิิจกรรมโลจิิสติิกส์์เพื่่�อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ การ
วััดผลปฏิิบัติั กา
ิ รโลจิิสติกส์
ิ ใ์ นองค์์การธุุรกิิจ การจััดโครงสร้้างองค์์การเพื่่อ�
การจััดการโลจิิสติิกส์์ การจััดการโซ่่อุุปทาน ตลอดจนการวิิเคราะห์์และ
การแก้้ปัญ
ั หาด้้านโลจิิสติกส์
ิ แ์ ละกระบวนการจััดการโซ่่อุปุ ทานให้้เกิิดการ
วางแผนและการดำำ�เนิินการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
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 การจััดการการขนส่่งและเครืือข่่าย
3(3-0-6)
การกระจายสิินค้้า
(Transportation and Distribution Network
Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาบทบาทของการจััดการขนส่่งที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจ รููปแบบ
และองค์์ประกอบของการขนส่่งและค่่าใช้้จ่่าย การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนการ

ขนส่่ง ตััวชี้้�วััดประสิิทธิิภาพการขนส่่ง การคััดเลืือกผู้้�ให้้บริิการขนส่่ง ตััว
แบบสำำ�หรัับเครืือข่่ายการขนส่่ง ปััญหาการจััดเส้้นทางการขนส่่ง พร้้อม
ทั้้�งการกำำ�หนดตััวแบบตำำ�แหน่่งสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก การประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีีสารสนเทศมาพััฒนาระบบฐานข้้อมููลภายในหน้้าที่่�โลจิิสติิกส์์
และบทบาทของผู้้�ให้้บริิการ ตลอดจนการแก้้ปััญหาช่่องทางการกระจาย
สิินค้้าไปยัังผู้้�บริิโภค
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 การจััดการคลัังสิินค้้า
3(3-0-6)
(Warehouse Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาบทบาท เป้้าหมายและการออกแบบคลัังสิินค้้า การใช้้
เทคโนโลยีีสารสนเทศในการจััดการคลัังสิินค้้า คุุณลัักษณะพื้้�นฐานของ
คลัังสิินค้้า ปฏิิบััติิการต่่าง ๆ ในคลัังสิินค้้า ระบบการจััดการคลัังสิินค้้า
อุุปกรณ์์การจััดเก็็บและการขนย้้ายสิินค้้า การออกแบบโครงร่่างของพื้้�นที่่�
ที่่� จััดเก็็ บสิิ นค้้า การจัั ดวาง การจัั ดสรรทรััพยากรในคลัังสิินค้้า การ
วิิเคราะห์์และออกแบบระบบการไหลเวีียนของสิินค้้า การจััดคลัังสิินค้้า
แบบรวมศููนย์์ข้้ามท่่าเรืือศููนย์์เปลี่่�ยนถ่่ายสิินค้้าการวััดการดำำ�เนิินงาน
ต่่าง ๆ ของคลัังสิินค้้า
Study of role, goal and warehouse design,
application of information technology to warehouse
management, basic characteristics of warehouse, various
operations in warehouse, warehouse management system,
goods storage and handling, store layout design, positioning,
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allocation of resources in the warehouse, analysis and design
of goods circulation, centralize warehouse centers across
harbor transshipment cargo, measurement of various
operations in warehouse.
MBA0904 การจััดการสิินค้้าคงคลััง
3(3-0-6)
(Inventory Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษากลยุุทธ์์ทางการจััดการการแบ่่งกลุ่่�มสิินค้้าคงคลัังและ
การจััดซื้้�อ การจััดซื้้�อจััดหาจากแหล่่งสนัับสนุุนภายนอก และการตรวจ
สอบคุุณภาพในโซ่่อุปุ ทาน การควบคุุมสินิ ค้้าคงคลััง ระบบจำำ�แนกประเภท
ของสิินค้้าคงคลััง กำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�วิิธีีการและเทคนิิคการจััดระบบ
สิินค้้าคงคลัังตามตััวแบบสิินค้้าคงคลัังแบบสโทแคสติิกในกรณีีคาบเดีียว
และหลายคาบ ตััวแบบสิินค้้าคงคลัังซึ่่�งมีีเวลานำำ�เป็็นสโทแคสติิก ระบบ
สิินค้้าคงคลัังแบบลำำ�ดัับ ตััวแบบสิินค้้าคงคลัังแบบหลายชั้้น� การวิิเคราะห์์
ควบคุุมระดัับสิินค้้าคงคลัังและการจััดการความเสี่่�ยง
Study of strategy of inventory and purchasing group
classification, procurement from outside resources, quality
checking in supply chain, inventory control, inventory
classification system, role defining and inventory techniques
according to model of single-period and multi-period stochastic
inventory, model of inventory with stochastic time leading,
sequential inventory system, model of multi-stage inventory,
analysis and control of inventory level and risk management.
MBA0905 การจััดการพาณิิชย์์นาวีี
3(3-0-6)
(Maritime Management)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึ ก ษาแนวคิิ ดลัั ก ษณะการดำำ� เนิิ น งานโดยรวมของธุุ ร กิิ จ
พาณิิยช์์นาวีีและการขนส่่งทางน้ำำ��และทางทะเล นัับตั้้ง� แต่่ประเภทของเรืือ
ที่่�ใช้้ในธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี ธุุรกิิจการขนส่่งทางน้ำำ�� ทางทะเล และธุุรกิิจที่่�
เกี่่�ยวข้้อง บทบาทของรััฐบาลต่่ออุุตสาหกรรมเดิินเรืือ กลไกพื้้�นฐานและ

โครงสร้้างองค์์การ การจััดองค์์การที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเดิินเรืือพาณิิชย์์
องค์์การอื่่�นที่่�ช่่วยสนัับสนุุนการขนส่่งทางน้ำำ��และทางทะเล ระบบการขน
ถ่่าย การจััดวางสิินค้้า รวมทั้้�งขั้้�นตอนการขนส่่งทางน้ำำ��และทางทะเล
การจองระวางเรืือ การคิิดค่่าระวาง และอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการขนถ่่าย การ
ดำำ�เนิินการด้้านเอกสารตามข้้อตกลงแห่่งสััญญา การจััดการการขนส่่ง
ต่่าง ๆ และพิิธีีการศุุลกากร
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. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
ให้้เลืือกศึึกษาวิิชาใด ๆ ในหลัักสููตรระดัับปริิญญาโทที่่�เปิิด
สอนของมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
หรืือรายวิิชาในหมวดวิิชาเลืือกเสรีีที่่�เปิิดสอนในคณะบััณฑิิต
วิิทยาลััย ดัังต่่อไปนี้้�
MBA1001	สััมมนาประเด็็นพิิเศษทางการจััดการ
3(3-0-6)
(Seminar in Special Management Issues)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	สััมมนา แลกเปลี่่�ยนความรู้้� ความคิิดเห็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการในองค์์กรปััจจุุบััน การวิิเคราะห์์ปััญหา การแก้้ไข
ด้้วยเครื่่อ� งมืือทางด้้านการจััดการ พร้้อมนำำ�เทคนิิคและแนวทางการจััดการ
มาบููรณาการใช้้ทรััพยากรมนุุษย์์กัับทรััพยากรที่่�องค์์กรมีีอยู่่� ตลอดจน
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ศึึกษาประเด็็นสำำ�คััญ และกรณีีศึกึ ษาเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในปััจจุุบััน
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	สััมมนาประเด็็นพิิเศษทางการเงิิน
3(3-0-6)
(Seminar in Special Finance Issues)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาประเด็็นสำำ�คััญทางการเงิินโดยใช้้การบรรยาย และการ
อภิิ ป รายกรณีี ศึึ ก ษารวมทั้้� ง ทำำ� การค้้ น คว้้ า รายบุุ คค ลเพื่่� อ ให้้ เข้้ า ใจใน
ประเด็็นปััญหาปััจจุุบัันทางการเงิินเพื่่�อเพิ่่�มพููนทัักษะในการแก้้ไขปััญหา
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสาระสำำ�คััญทางการเงิิน
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	สััมมนาประเด็็นพิิเศษทางการตลาด
3(3-0-6)
(Seminar in Special Marketing Issues)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	สััมมนา แลกเปลี่่�ยนความรู้้� ความคิิดเห็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับกลยุุทธ์์การตลาด ธุุรกิิจ และด้้านอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องในปััจจุบัุ นั
หรืือแนวโน้้มในอนาคต การตลาดแบบบููรณาการ ตลอดจนศึึกษาประเด็็น
สำำ�คััญและกรณีีศึึกษาเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในปััจจุุบััน
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	สััมมนาประเด็็นพิิเศษทางการบััญชีี
3(3-0-6)
(Seminar in Special Accounting Issues)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	สััมมนา แลกเปลี่่�ยนความรู้้� ความคิิดเห็็น เพื่่�อหาข้้อสรุุปใน
ประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบััญชีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปร่่วมกัับกลุ่่�มบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้อง วิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษาและเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในปััจจุุบััน
Seminar, knowledge exchange and comments in
currently varied accounting issues associated with related
persons, analysis of case studies and current accounting issues.
MBA1005 สััมมนาประเด็็นพิิเศษทางการเป็็นผู้้�ประกอบการ 3(3-0-6)
(Seminar in Special Entrepreneurship Issues)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	สััมมนา แลกเปลี่่�ยนความรู้้� ความคิิดเห็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่�
เกี่่� ย วข้้ องกัั บการเป็็ น ผู้้�ประกอบการในระบบเศรษฐกิิ จปััจจุุบัั น การ
วิิเคราะห์์ปัญ
ั หาและประเด็็นสำำ�คััญ และกรณีีศึกึ ษาเหตุุการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิง
ในปััจจุุบััน
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 สััมมนาประเด็็นพิิเศษทางการจััดการธุุรกิิจดิิจิิทััล	 3(3-0-6)
(Seminar in Special Digital Business
Management Issues)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	สััมมนา แลกเปลี่่�ยนความรู้้� ความคิิดเห็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการจััดการธุุรกิิจดิจิิ ทัิ ลั และเทคโนโลยีีสารสนเทศ การสื่่อ� สาร
สัังคมออนไลน์์ในปััจจุุบััน การวิิเคราะห์์ปััญหาและประเด็็นสำำ�คััญ และ
กรณีีศึึกษาเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในปััจจุุบััน
Seminar, knowledge exchange and comments in
currently digital business and information technology
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management, communication and social media, problem
analysis and important issues, as well as case studies of current
digital business issues.
MBA1007	สััมมนาประเด็็นพิิเศษทางการจััดการโลจิิสติิกส์์ 3(3-0-6)
(Seminar in Special Logistics Management Issues)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	สััมมนา แลกเปลี่่�ยนความรู้้� ความคิิดเห็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการจััดการโลจิิสติกส์
ิ ์ การพััฒนาตััวแบบ การเก็็บและเตรีียม
ข้้อมููล การสร้้างโปรแกรมเพื่่�อการวิิเคราะห์์ผลเพื่่�อปรัับปรุุงและพััฒนา
ประสิิทธิิภาพในการจััดการด้้านโลจิิสติกส์
ิ ์ และกรณีีศึกึ ษาเหตุุการณ์์ที่่เ� กิิด
ขึ้้�นจริิงในปััจจุุบััน
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. หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA1101 วิิทยานิิพนธ์์ 1
6(0-0-12)
(Thesis 1)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	การทำำ� วิิ จัั ย เพื่่� อ ความก้้ า วหน้้ า ทางวิิ ช าการในสาขาวิิ ช า
บริิหารธุุรกิิจที่่ส� นใจ กำำ�หนดหััวข้้อการทำำ�วิิจัยั ค้้นคว้้าแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล
และทฤษฎีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องพร้้อมเสนอหััวข้้อเพื่่อ� ขออนุุมัติั ิ ทบทวนวรรณกรรม
กรอบแนวคิิดและทฤษฎีี เพื่่อ� พััฒนากรอบแนวคิิดให้้ตรงตามประเด็็นและ
วััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้ พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอระเบีียบวิิธีีการวิิจััย พััฒนาเครื่่�อง
มืือ เทคนิิคการรวบรวมข้้อมููลและสถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ ภายใต้้ความ
ดููแลของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาและควบคุุมการทำำ�
วิิทยานิิพนธ์์ และนำำ�เสนอผลงานวิิจััยครั้้�งที่่� 1 ต่่อคณะกรรมการสอบที่่�ได้้
รัับการแต่่งตั้้ง� พร้้อมปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อแนะนำำ�ของคณะกรรมการสอบ
ให้้แล้้วเสร็็จ

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 วิิทยานิิพนธ์์ 2
6(0-0-12)
(Thesis 2)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : MBA1001 วิิทยานิิพนธ์์ 1
	ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนของการวิิจัยั โดยการประมวลผลการ
วิิเคราะห์์ รายงานผลที่่�ได้้ สรุุปผลการวิิจััย อภิิปรายผล และข้้อเสนอแนะ
ภายใต้้ความดููแลของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาและ
ควบคุุมการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์ของนัักศึึกษาแต่่ละคนจนแล้้วเสร็็จ และนำำ�
เสนอผลงานวิิจัยั ครั้้�งที่่� 2 ต่่อคณะกรรมการสอบที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� พร้้อม
ปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อแนะนำำ�ของคณะกรรมการสอบให้้แล้้วเสร็็จ เพื่่�อ
ความสมบููรณ์์ของวิิทยานิิพนธ์์ และเมื่่อ� วิิทยานิิพนธ์์นำำ�เสนอฉบัับสมบููรณ์์
แล้้ว นัักศึึกษาต้้องนำำ�ผลงานวิิทยานิิพนธ์์ฉบัับสมบููรณ์์จััดตีีพิิมพ์์หรืือเผย
แพร่่ผ่่านสื่่�อทางวิิชาการหรืือวิิชาชีีพต่่าง ๆ
Follow research methodology, processing analysis,
reporting, conclusion, discussion and provide suggestion under
supervisor functioning to advice and control thesis’s direction
and scope, second-time thesis presentation to appointed
committee, correct and improve thesis according to
committee’s comments for completing the thesis, publish full
thesis research paper on various academic or professional
channels.
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6. หมวดการค้้นคว้้าอิิสระ

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA1201 การค้้นคว้้าอิิสระ
6(0-0-12)
(Independent Study)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	การค้้นคว้้าอิิสระในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจที่่�
สนใจ กำำ�หนดหััวข้้อการค้้นคว้้าด้้วยตนเอง ทบทวนวรรณกรรม กรอบ
แนวคิิ ด ทฤษฎีี เพื่่� อ พัั ฒ นากรอบแนวคิิ ด ให้้ ต รงตามประเด็็ น และ
วััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้ พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอระเบีียบวิิธีีการวิิจััย พััฒนาเครื่่�อง
มืือ เทคนิิคการรวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์ อภิิปรายผล และสรุุปผลการวิิจัยั
ที่่�ได้้ พร้้อมมีีข้้อเสนอแนะในการจััดการ ภายใต้้ความดููแลของอาจารย์์ที่่�
ปรึึกษา และต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการสอบที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
โดยการค้้นคว้้าอิิสระจะมุ่่�งเน้้นความสามารถที่่�นำำ�ไปเพิ่่�มพููนองค์์ความรู้้�
ทางวิิชาการ และประยุุกต์ใ์ ช้้ในการพััฒนาด้้านบริิหารธุุรกิิจ ตลอดจนต้้อง
นำำ�ผลงานการค้้นคว้้าอิสิ ระฉบัับสมบููรณ์์จัดตี
ั พิี มพ์
ิ ห์ รืือเผยแพร่่ผ่า่ นสื่่อ� ทาง
วิิชาการหรืือวิิชาชีีพต่่าง 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.หมวดการสอบประมวลความรู้้�

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA1301 การสอบประมวลความรู้้�
0(0-0-0)
(Comprehensive Examination) (ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
	การวััดขีีดความรู้้�ความสามารถโดยบููรณาการองค์์ความรู้้�ด้้าน
บริิหาร ทั้้�งทางด้้านทฤษฎีีและการประยุุกต์ใ์ ช้้ในงานวิิจัยั เพื่่อ� แสดงให้้เห็็น
ถึึงความเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้ง� ของเนื้้�อหาสาระที่่�จะนำำ�ไปสู่่�รากฐานการค้้นคว้้า
อิิสระต่่อไป ทั้้�งนี้้�การสอบวััดคุุณสมบััติิเป็็นแบบข้้อเขีียนและ/หรืือปาก
เปล่่า
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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หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ (นานาชาติิ)
หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน (Foundation Courses)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA0101 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
(English for Executives)

0(0-0-0)
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจทางการจััดการโดยเฉพาะการเขีียนและ
การอ่่านที่่�มุ่่�งเน้้นความเข้้าใจภาษาเฉพาะทาง และสำำ�นวนทางธุุรกิิจ การ
ระบุุใจความสำำ�คััญ ใจความรองและข้้อสรุุปในประเด็็นประโยค รวมทั้้�ง
การเขีียนเพื่่�อการสื่่�อสารทางธุุรกิิจ
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.

หมวดวิิชาบัังคัับ (Professional Core courses)

นัักศึึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ศึึกษารายวิิชาบัังคัับ
7 วิิชา จำำ�นวนรวม 21 หน่่วยกิิต
จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA0201 การจััดการและพื้้�นฐานทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Management and Business Essentials)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
แนวคิิด ทฤษฎีีทางการจััดการในรููปแบบการบููรณาการ
หน้้าที่่�หลัักการจััดการ รวมทั้้�งเน้้นศึึกษาด้้านพฤติิกรรมองค์์การทั้้�งระดัับ
ปััจเจกชน ระดัับกลุ่่�ม และระดัับองค์์การ ความสััมพัันธ์์และประสิิทธิิภาพ
ของกลุ่่�ม ค่่านิิยม เจตคติิ การเรีียนรู้้� ความพึึงพอใจ การจููงใจ ภาวะผู้้�นำำ�
การทำำ�งานเป็็นทีีม และความขััดแย้้ง กระบวนการด้้านการจััดการทุุน
มนุุษย์์ จากการวางแผน การฝึึกอบรมและการพััฒนา จริิยธรรมและความ

รัับผิิดชอบต่่อสัังคม การติิดต่อ่ สื่่อ� สาร ตลอดจนการประเมิินผลการปฏิิบัติั ิ
งาน
Management concepts, theories in integrated
manner of management functions. It also concentrates on
organizational behaviors at the individual, group and
organizational level. Relationships and group efficiency, values,
attitude and learning, satisfaction, motivation, leadership,
teamwork, conflict and induced. Human capital management
process from planning, training and development, ethics and
social responsibilities, communication to performance
evaluation are considered.

MBA0202 กลยุุทธ์์และการปฏิิบััติิการทางการตลาด 3(3-0-6)
(Marketing Strategy and Execution)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
หน้้าที่่�ทางการตลาด การวิิเคราะห์์โอกาสและวางแผนการ
ตลาด การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมทางการตลาดเพื่่อ� การตััดสินิ ใจทางการ
ตลาด พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค การแบ่่งส่่วนตลาด กำำ�หนดตลาดเป้้าหมาย การ
วางตำำ�แหน่่งสิินค้้าหรืือบริิการ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ สินิ ค้้าหรืือบริิการใหม่่
 กำำ�หนดกลยุุทธ์์ส่่วนประสมทางการตลาด การจััดทำำ�แผนการตลาด การ
บริิหารลููกค้้าสััมพัันธ์์ การสื่่�อสารทางการตลาด บทบาทและความสำำ�คััญ
ของการตลาดสื่่�อสัังคมออนไลน์์ในการทำำ�ธุุรกิิจ
Marketing functions, opportunity analysis and
marketing plan. Analysis of the marketing environment for
marketing decisions. Consumer behavior, market segmentation,
defining the target market, positioning the product or service,
product or service development, strategic marketing mix,
marketing plan, customer relationship management, marketing
communications and the role and importance of social media
in online marketing.
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MBA0203 การจััดการทางการเงิินเพื่่�อการตััดสิินใจ 3(3-0-6)
(Financial Management for Decision 		
Making)

MBA0205 การคิิดเชิิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)		

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
Prerequisite: None
กระบวนการคิิดวิิเคราะห์์เพื่่�อหาทางแก้้ปััญหาอย่่างเป็็น
ทฤษฎีีการบริิหารการเงิิน  การจััดการการเงิินในรููปแบบต่่าง
ระบบ โดยมีีหลัักสำำ�คััญคืือการเข้้าใจความต้้องการและปััญหาของกลุ่่�มเป้้า
ๆ  กระบวนการการตััดสินิ ใจทางการบริิหารการเงิินและหน้้าที่่กา
� รจััดการ
หมายหรืือผู้้�ใช้้เป็็นหลััก เพื่่อ� สร้้างผลิิตภััณฑ์์และการบริิการเพื่่อ� ตอบโจทย์์
เงิินของธุุรกิิจ โดยเน้้นการวิิเคราะห์์งบการเงิินและการตััดสินิ ใจลงทุุนทาง
ลููกค้้ายุุคใหม่่
ธุุรกิิจภายใต้้ความไม่่แน่่นอน  แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน โครงสร้้างเงิินทุุนและ
Understanding the process of analyzing problem
อััตราผลตอบแทน มููลค่่าของเงิินตามเวลา  การประเมิินมููลค่่าพัันธบััตร
with clear understanding of the needs and problems of the
และหุ้้�นสามััญ การคำำ�นวณหาต้้นทุุนของเงิินทุุน การตััดสิินใจในเรื่่�องงบ
targets or users in order to develop new product and services
ลงทุุน โครงสร้้างเงิินทุุนและนโยบายเงิินปัันผล การจััดการความเสี่่�ยง
that answer the lifestyle of the customer in modern era.
			
Corporate financial theory, financial management in various
MBA0206 การสร้้างโมเดลธุุรกิิจในยุุคการเปลี่่�ยนแปลง
forms, process of decision making for financial management
		
3(3-0-6)
and responsible money management business, especially in
(Disruptive Business Model)
financial analysis and investment decisions under uncertainty,
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
funding sources, capital structure and rate of return, current
Prerequisite: None
value of money, evaluation of valuation of bonds and common
แนวคิิด หลัักการ และวิิธีกา
ี รสร้้างความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์
stock, calculation of capital cost, investment decisions, capital
ด้้วยการสร้้างนวััตกรรมโมเดลธุุรกิิจ ผ่่านการวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�สำำ�คััญทาง
structure and dividend policy, risk management.
ธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างธุุรกิิจใหม่่ๆที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้กัับลููกค้้า และสามารถเติิบโต
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
MBA0204 การนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล	
3(3-0-6)
Concepts, principles and competitive strategies by
(Leading Digital Transformation)
creating and innovative business model through analyzing key
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
business factors in order to build new business that create
Prerequisite: None
value for customer and leading sustainable growth.
เข้้าใจถึึงการเปลี่่�ยนแปลงและผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นในโลก
ดิิจิทัิ ลั เข้้าใจถึึงแนวโน้้มของเทคโนโลยีีสารสนเทศต่่างๆ ที่่�กำำ�ลัังจะเข้้ามาส
MBA0207 การวิิจััยทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
ร้้างความเปลี่่�ยนแปรงในการทำำ�ธุุรกิิจ ที่่� เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางวางแผนการ
(Business Research)
สร้้างกลยุุทธ์์ด้้านดิิจิิทััลให้้กัับองค์์กร การสร้้างกระบวนการใหม่่ผ่่าน
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
เทคโนโลยีีให้้มีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลมากขึ้้�น
Prerequisite: None
Understand the change and effect in the digital
วิิธีกา
ี รดำำ�เนิินการวิิจัยั ทางธุุรกิิจ หลัักการความสำำ�คััญ เหตุุผล
era. Understand the trend in technology that lead to disruption
และวิิธีกา
ี รในการออกแบบงานวิิจัยั  นัับตั้้ง� แต่่การกำำ�หนดปััญหา การสร้้าง
in business. Building new process with the aid of digital
สมมติิฐาน การเก็็บรวบรวมข้้อมููล การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ใน
technology to improve efficiency and effectiveness.
การประมวลผล การวิิเคราะห์์ข้้อมููล การแปลผลการวิิจััย การเขีียน
209

รายงานและนำำ�เสนอผลการวิิจััย ที่่�สามารถประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
ของธุุรกิิจ
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.

หมวดกลุ่่�มวิิชา (Concentration Courses)

นัักศึึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลืือกศึึกษารายวิิชาใด ๆ ในกลุ่่�ม
รายวิิชาที่่�สนใจ 1 วิิชา จำำ�นวน 3 หน่่วยกิิต และนัักศึึกษาแผน ข เลืือก
ศึึกษา 3 รายวิิชาในกลุ่่�มรายวิิชาที่่�สนใจ หรืือ เลืือกศึึกษา 3 รายวิิชาจาก
กลุ่่�มวิิชาใดๆ ในกลุ่่�มวิิชาทั้้�งหมด จำำ�นวนรวม 9 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดััง
ต่่อไปนี้้�

(ก) กลุ่่�มวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ (International
Business Management Concentration)
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA0301 การจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Management)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
บทบาทของธุุรกิิจระหว่่างประเทศที่่�มีต่ี อ่ การจััดการกลยุุทธ์์
ธุุรกิิจด้้านต่่าง ๆ ประเด็็นโอกาสและอุุปสรรคในการเข้้าสู่่�ธุุรกิิจระดัับโลก
ในด้้านเศรษฐกิิจ การเมืือง วััฒนธรรม สัังคม การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการ
เข้้าสู่่�ธุุรกิิจระหว่่างประเทศให้้เหมาะสมกัับศัักยภาพ รวมถึึงการจััดการ
ธุุรกิิจด้้านต่่าง ๆ ในบริิบทธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
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 การสร้้างเครืือข่่ายและความร่่วมมืือระดัับโลก
		
3(3-0-6)
(Global Networking and Co-creation)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
แนวคิิด ทฤษฎีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับความหลากหลายของวััฒนธรรม
 รููปแบบและความแตกต่่างของวััฒนธรรม การเปลี่่ย� นแปลงทางวััฒนธรรม
องค์์การ การใช้้วััฒนธรรมองค์์การและวััฒนธรรมข้้ามชาติิเพื่่�อเป็็นเครื่่�อง
มืือในการบริิหารงาน วััฒนธรรมและการสื่่�อสารในบริิบทของการจััดการ
ระดัับโลก การจััดการความหลากหลายทางวััฒนธรรมในสถานที่่�ทำำ�งาน
และการบริิหารทรััพยากรณ์์มนุุษย์์ที่่�แตกต่่างกัันและเป็็นกลยุุทธ์์ในการ
แข่่งขัันของธุุรกิิจ
The theoretical concepts related to cultural
diversity, different type of cultures and cultural change in
organization. The use of organizational culture and Crosscultural 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 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร 3(3-0-6)
(Business Plan Development for Executives)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
การวิิเคราะห์์สิ่่ง� แวดล้้อมทางธุุรกิิจ เพื่่อ� การวางแผนระยะสั้้น�
และระยะยาว การพััฒนาแผนธุุรกิิจ แนวคิิดการพััฒนา การคาดการณ์์งบ
ประมาณและการเงิิน การวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ของโครงการและ
การนำำ�เสนอโครงการ การฝึึกปฏิิบััติิการเขีียนแผนธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับ
การดำำ�เนิินงานจริิงของธุุรกิิจ 
Analysis of the business environment for long-term
and short-term planning. Business plan development and
financial budgeting and feasibility study of the project. Practice
writing a business plan in accordance with the actual operation
of the business.
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(ข) กลุ่่�มวิิชาการตลาดเชิิงสร้้างสรรค์์ (Creative Marketing
Concentration)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA0401 การตลาดดิิจิิทััล	
(Digital Marketing)

3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
แนวคิิด กลยุุทธ์์ การจััดการ และเครื่่�องมืือทางการตลาด
ดิิจิทัิ ลั โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านทฤษฎีีทางการตลาดโดยอาศััยเทคโนโลยีีต่า่ ง
ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น� ในปััจจุบัุ นั มาประยุุกต์ใ์ ช้้และพััฒนาให้้เกิิดประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
อาทิิ ระบบ E-Commerce E-Marketing การวางแผนและการพััฒนา
ตลาดออนไลน์์ โมเดลธุุรกิิจออนไลน์์ และความรู้้�เบื้้�องต้้นของการนำำ� Best
Practice ด้้าน IT มาใช้้วิิเคราะห์์และประเมิินผลทางการตลาด ตลอดจน
ศึึกษาแนวทางแก้้ปัญ
ั หาและการตััดสินิ ใจโดยใช้้กรณีีศึกึ ษาและการปฏิิบัติั ิ
จริิง
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 การสื่่�อสารการตลาดแบบบููรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communications)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
ลัักษณะและความสำำ�คััญของกลยุุทธ์์ทางสื่่�อสารทางการ
ตลาดแบบครบวงจร โดยเน้้นช่่องทางการโฆษณาและการส่่งเสริิมการขาย
  ประเภทของการโฆษณา  การใช้้ข้้อมููลพฤติิกรรมการซื้้�อเพื่่�อการตััดสิิน
ใจ  การกำำ�หนดงบประมาณการโฆษณา  วิิธีีการเลืือกสื่่�อโฆษณา  การ
กำำ�หนดตารางการโฆษณา  การประเมิินผลการโฆษณา  ประเภทของการ
ส่่งเสริิมการขาย  การวางแผนการส่่งเสริิมการขาย  และการประเมิินผล
การส่่งเสริิมการขาย และกรณีีศึึกษา

The issue and importance of total marketing
strategic of various advertising, sales promotion and public
relation. All different types of advertising, information need,
buying behavior in decision making, advertising impact
evaluation, types of sales promotion, sales promotion planning
and evaluation. There are different case studies to be
presented.

MBA0403 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับนัักการตลาด 3(3-0-6)
(Business Plan Development for Marketers)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
การวิิเคราะห์์สิ่่ง� แวดล้้อมทางธุุรกิิจ เพื่่อ� การวางแผนระยะสั้้น�
และระยะยาว การพััฒนาแผนธุุรกิิจ แนวคิิดการพััฒนา การคาดการณ์์งบ
ประมาณและการเงิิน การวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ของโครงการและ
การนำำ�เสนอโครงการ การฝึึกปฏิิบััติิการเขีียนแผนธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับ
การดำำ�เนิินงานจริิงของธุุรกิิจ 
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) กลุ่่�มวิิ ช าผู้้� ป ระกอบการเชิิ ง นวัั ต กรรม (Innovative
Entrepreneur Concentration)
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA0501 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการสร้้างตราสิินค้้า
		
3(3-0-6)
(Product Development and Branding)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
กลยุุทธ์์การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ กลยุุทธ์์การตลาดสำำ�หรัับ
ช่่วงวงจรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์  
กลยุุทธ์์การตลาดสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการประเภทต่่าง ๆ การจััดการ
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ผลิิตภััณฑ์์ แนวคิิดและองค์์ประกอบของตราสิินค้้า เพื่่อ� พััฒนากลยุุทธ์์การ
สื่่�อสารตราสิินค้้า การคิิดเชิิงกลยุุทธ์์เกี่่�ยวกัับปััญหาด้้านตราสิินค้้าอย่่าง
เป็็นระบบ
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 นวััตกรรมทางธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ 3(3-0-6)
(Business Innovation for Entrepreneurs)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
ตััวแบบจำำ�ลอง วิิธีีการจััดการและการพััฒนาความรู้้�ทัักษะ
ประสบการณ์์และความคิิดที่่�สร้้างสรรค์์ให้้เกิิดเป็็นเทคนิิคและวิิธีีการ
บริิหารการเปลี่่�ยนแปลงทางนวััตกรรม กระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�นำำ�ไป
สู่่�ความคิิ ดสร้้ า งสรรค์์ ใ นการพัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุ ง ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ ห รืือ
กระบวนการบริิหารงานใหม่่ ๆ ที่่�ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนประสิิทธิิผลของ
องค์์ กา รและความสำำ� เร็็ จ ตามเป้้ า หมาย โดยใช้้ เ ทคนิิ คกา รจัั ดกา ร
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เหมาะสม
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 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ3(3-0-6)
(Business Plan Development for
Entrepreneurs)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
การวิิเคราะห์์สิ่่ง� แวดล้้อมทางธุุรกิิจ เพื่่อ� การวางแผนระยะสั้้น�
และระยะยาว การพััฒนาแผนธุุรกิิจ แนวคิิดการพััฒนา การคาดการณ์์งบ
ประมาณและการเงิิน การวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ของโครงการและ
การนำำ�เสนอโครงการ การฝึึกปฏิิบััติิการเขีียนแผนธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับ
การดำำ�เนิินงานจริิงของธุุรกิิจ 
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.

หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ (Thesis)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA1101 วิิทยานิิพนธ์์ 1
(Thesis 1)

6(0-0-12)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
การทำำ� วิิ จัั ย เพื่่� อ ความก้้ า วหน้้ า ทางวิิ ช าการในสาขาวิิ ช า
บริิหารธุุรกิิจที่่ส� นใจ กำำ�หนดหััวข้้อการทำำ�วิิจัยั  ค้้นคว้้าแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล
และทฤษฎีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องพร้้อมเสนอหััวข้้อเพื่่อ� ขออนุุมัติั ิ ทบทวนวรรณกรรม
 กรอบแนวคิิดและทฤษฎีี เพื่่อ� พััฒนากรอบแนวคิิดให้้ตรงตามประเด็็นและ
วััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้ พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอระเบีียบวิิธีีการวิิจััย พััฒนาเครื่่�อง
มืือ เทคนิิคการรวบรวมข้้อมููลและสถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ ภายใต้้ความ
ดููแลของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาและควบคุุมการทำำ�
วิิทยานิิพนธ์์ และนำำ�เสนอผลงานวิิจััยครั้้�งที่่� 1 ต่่อคณะกรรมการสอบที่่�ได้้
รัับการแต่่งตั้้ง� พร้้อมปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อแนะนำำ�ของคณะกรรมการสอบ
ให้้แล้้วเสร็็จ
Research for academic progress in business
administration of interests, define thesis title, study for useful
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data and related theories, propose thesis title, literature survey,
theory and concept framework to develop concept framework
according to issues and defined objectives, present research
methodology, develop tools and techniques for data
collection and analysis under supervisor functioning to advice
and control thesis’s direction and scope, first-time thesis
presentation to appointed committee, and correct thesis
according to committee’s comments.

MBA1102 วิิทยานิิพนธ์์ 2
(Thesis 2)

6(0-0-12)

วิิชาบัังคัับก่่อน: MBA1101 วิิทยานิิพนธ์์ 1
Prerequisite: MBA1101 Thesis 1
ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนของการวิิจัยั โดยการประมวลผลการ
วิิเคราะห์์ รายงานผลที่่�ได้้ สรุุปผลการวิิจััย อภิิปรายผล และข้้อเสนอแนะ
ภายใต้้ความดููแลของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาและ
ควบคุุมการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์ของนัักศึึกษาแต่่ละคนจนแล้้วเสร็็จ และนำำ�
เสนอผลงานวิิจัยั ครั้้�งที่่� 2 ต่่อคณะกรรมการสอบที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� พร้้อม
ปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อแนะนำำ�ของคณะกรรมการสอบให้้แล้้วเสร็็จ เพื่่�อ
ความสมบููรณ์์ของวิิทยานิิพนธ์์ และเมื่่อ� วิิทยานิิพนธ์์นำำ�เสนอฉบัับสมบููรณ์์
แล้้ว นัักศึึกษาต้้องนำำ�ผลงานวิิทยานิิพนธ์์ฉบัับสมบููรณ์์จััดตีีพิิมพ์์หรืือเผย
แพร่่ผ่่านสื่่�อทางวิิชาการหรืือวิิชาชีีพต่่าง 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.

หมวดการค้้นคว้้าอิิสระ (Independent Study)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA1201 การค้้นคว้้าอิิสระ
(Independent Study)

6(0-0-12)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
การค้้นคว้้าอิิสระในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจที่่�
สนใจ กำำ�หนดหััวข้้อการค้้นคว้้าด้้วยตนเอง  เป็็นโครงการวิิจััยที่่�ออกแบบ
มาเพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถใช้้ สถานการณ์์ทางธุุรกิิจมาตีีโจทย์์ทำำ�ความ
เข้้าใจ การเลืือกประเด็็นปััญหาสำำ�หรัับการศึึกษาโดยการค้้นคว้้าและ
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่อ� ตอบปััญหาในธุุรกิิจ พร้้อมมีีข้อ้ เสนอแนะในการจััดการ
ภายใต้้ความดููแลของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา และต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะ
กรรมการสอบที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง โดยการค้้นคว้้าอิิสระจะมุ่่�งเน้้นความ
สามารถที่่�นำำ�ไปเพิ่่�มพููนองค์์ความรู้้�ทางวิิชาการ และประยุุกต์์ใช้้ในการ
พััฒนาด้้านบริิหารธุุรกิิจ 
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.
หมวดการสอบประมวลความรู้้� (Comprehensive Examination)
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA1301 การสอบประมวลความรู้้�
(Comprehensive Examination)
หน่่วยกิิต)

0(0-0-0)
(ไม่่นัับ

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
การวััดขีีดความรู้้�ความสามารถโดยบููรณาการองค์์ความรู้้�ด้้าน
บริิหาร ทั้้�งทางด้้านทฤษฎีีและการประยุุกต์ใ์ ช้้ในงานวิิจัยั เพื่่อ� แสดงให้้เห็็น
ถึึงความเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้ง� ของเนื้้�อหาสาระที่่�จะนำำ�ไปสู่่�รากฐานการค้้นคว้้า
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อิิสระต่่อไป ทั้้�งนี้้�การสอบวััดคุุณสมบััติิเป็็นแบบข้้อเขีียนและ/หรืือปาก
เปล่่า
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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หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ (เรีียนทางไกล)
1.หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน (Foundation Courses)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA0101 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
(English for Executives)

0(0-0-0)
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจทางการจััดการโดยเฉพาะการเขีียน และ
การอ่่านที่่�มุ่่�งเน้้นความเข้้าใจภาษาเฉพาะทาง และสำำ�นวนทางธุุรกิิจ การ
ระบุุใจความสำำ�คััญ ใจความรองและข้้อสรุุปในประเด็็นประโยค รวมทั้้�ง
การเขีียนเพื่่�อการสื่่�อสารทางธุุรกิิจ
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. หมวดวิิชาบัังคัับ (Professional Core courses)

นัักศึึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ศึึกษารายวิิชาบัังคัับ
7 วิิชา จำำ�นวนรวม 21 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA0201 การจััดการและพื้้�นฐานทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Management and Business Essentials)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
แนวคิิด ทฤษฎีีทางการจััดการในรููปแบบการบููรณาการ
หน้้าที่่�หลัักการจััดการ รวมทั้้�งเน้้นศึึกษาด้้านพฤติิกรรมองค์์การทั้้�งระดัับ
ปััจเจกชน ระดัับกลุ่่�ม และระดัับองค์์การ ความสััมพัันธ์์และประสิิทธิิภาพ
ของกลุ่่�ม ค่่านิิยม เจตคติิ การเรีียนรู้้� ความพึึงพอใจ การจููงใจ ภาวะผู้้�นำำ�
การทำำ�งานเป็็นทีีม และความขััดแย้้ง กระบวนการด้้านการจััดการทุุน
มนุุษย์์ จากการวางแผน การฝึึกอบรมและการพััฒนา จริิยธรรมและความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม การติิดต่อ่ สื่่อ� สาร ตลอดจนการประเมิินผลการปฏิิบัติั ิ
งาน

Management concepts, theories in integrated
manner of management functions. It also concentrates on
organizational behaviors at the individual, group and
organizational level. Relationships and group efficiency, values,
attitude and learning, satisfaction, motivation, leadership,
teamwork, conflict and induced. Human capital management
process from planning, training and development, ethics and
social responsibilities, communication to performance
evaluation are considered.

MBA0202 กลยุุทธ์์และการปฏิิบััติิการทางการตลาด 3(3-0-6)
(Marketing Strategy and Execution)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
หน้้าที่่�ทางการตลาด การวิิเคราะห์์โอกาสและวางแผนการ
ตลาด การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมทางการตลาดเพื่่อ� การตััดสินิ ใจทางการ
ตลาด พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค การแบ่่งส่่วนตลาด กำำ�หนดตลาดเป้้าหมาย การ
วางตำำ�แหน่่งสิินค้้าหรืือบริิการ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ สินิ ค้้าหรืือบริิการใหม่่
 กำำ�หนดกลยุุทธ์์ส่่วนประสมทางการตลาด การจััดทำำ�แผนการตลาด การ
บริิหารลููกค้้าสััมพัันธ์์ การสื่่�อสารทางการตลาด บทบาทและความสำำ�คััญ
ของการตลาดสื่่�อสัังคมออนไลน์์ในการทำำ�ธุุรกิิจ
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 การจััดการทางการเงิินเพื่่�อการตััดสิินใจ 3(3-0-6)
(Financial Management for Decision Making)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
ทฤษฎีีการบริิหารการเงิิน การจััดการการเงิินในรููปแบบต่่าง
ๆ  กระบวนการการตััดสินิ ใจทางการบริิหารการเงิินและหน้้าที่่กา
� รจััดการ
เงิินของธุุรกิิจ โดยเน้้นการวิิเคราะห์์งบการเงิินและการตััดสินิ ใจลงทุุนทาง
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ธุุรกิิจภายใต้้ความไม่่แน่่นอน  แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน โครงสร้้างเงิินทุุนและ
อััตราผลตอบแทน มููลค่่าของเงิินตามเวลา  การประเมิินมููลค่่าพัันธบััตร
และหุ้้�นสามััญ การคำำ�นวณหาต้้นทุุนของเงิินทุุน การตััดสิินใจในเรื่่�องงบ
ลงทุุน โครงสร้้างเงิินทุุนและนโยบายเงิินปัันผล การจััดการความเสี่่�ยง
		
Corporate financial theory, financial
management in various forms, process of decision making for
financial management and responsible money management
business, especially in financial analysis and investment
decisions under uncertainty, funding sources, capital structure
and rate of return, current value of money, evaluation of
valuation of bonds and common stock, calculation of capital
cost, investment decisions, capital structure and dividend
policy, risk management.

MBA0204 การนำำ�การเปลี่่�ยนแปลงทางดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Leading Digital Transformation)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
เข้้าใจถึึงการเปลี่่�ยนแปลงและผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นในโลก
ดิิจิทัิ ลั เข้้าใจถึึงแนวโน้้มของเทคโนโลยีีสารสนเทศต่่างๆ ที่่�กำำ�ลัังจะเข้้ามาส
ร้้างความเปลี่่�ยนแปรงในการทำำ�ธุุรกิิจ ที่่�เพื่่�อกำำ�หนดทิิศทางวางแผนการ
สร้้างกลยุุทธ์์ด้้านดิิจิิทััลให้้กัับองค์์กร การสร้้างกระบวนการใหม่่ผ่่าน
เทคโนโลยีีให้้มีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลมากขึ้้�น
Understand the change and effect in the digital
era. Understand the trend in technology that lead to disruption
in business. Building new process with the aid of digital
technology to improve efficiency and effectiveness.

MBA0205 การคิิดเชิิงออกแบบ
(Design Thinking)

3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
กระบวนการคิิดวิิเคราะห์์เพื่่�อหาทางแก้้ปััญหาอย่่างเป็็น
ระบบ โดยมีีหลัักสำำ�คััญคืือการเข้้าใจความต้้องการและปััญหาของกลุ่่�มเป้้า
หมายหรืือผู้้�ใช้้เป็็นหลััก เพื่่อ� สร้้างผลิิตภััณฑ์์และการบริิการเพื่่อ� ตอบโจทย์์
ลููกค้้ายุุคใหม่่
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 การสร้้างโมเดลธุุรกิิจในยุุคการเปลี่่�ยนแปลง
		
3(3-0-6)
(Disruptive Business Model)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
แนวคิิด หลัักการ และวิิธีกา
ี รสร้้างความได้้เปรีียบเชิิงกลยุุทธ์์
ด้้วยการสร้้างนวััตกรรมโมเดลธุุรกิิจ ผ่่านการวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�สำำ�คััญทาง
ธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างธุุรกิิจใหม่่ๆที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้กัับลููกค้้า และสามารถเติิบโต
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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 การวิิจััยทางธุุรกิิจ
(Business Research)

3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
วิิธีกา
ี รดำำ�เนิินการวิิจัยั ทางธุุรกิิจ หลัักการความสำำ�คััญ เหตุุผล
และวิิธีกา
ี รในการออกแบบงานวิิจัยั  นัับตั้้ง� แต่่การกำำ�หนดปััญหา การสร้้าง
สมมติิฐาน การเก็็บรวบรวมข้้อมููล การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ใน
การประมวลผล การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล การแปลผลการวิิจัยั  การเขีียนรายงาน
และนำำ�เสนอผลการวิิจัยั  ที่่�สามารถประยุุกต์ใ์ ช้้ในการดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจ
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. หมวดกลุ่่�มวิิชา (Concentration Courses)

นัักศึึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลืือกศึึกษารายวิิชาใด ๆ ในกลุ่่�ม
รายวิิชาที่่�สนใจ 1 วิิชา จำำ�นวน 3 หน่่วยกิิต และนัักศึึกษาแผน ข เลืือก
ศึึกษา 3 รายวิิชาในกลุ่่�มรายวิิชาที่่�สนใจ หรืือ เลืือกศึึกษา 3 รายวิิชาจาก
กลุ่่�มวิิชาใดๆ ในกลุ่่�มวิิชาทั้้�งหมด จำำ�นวนรวม 9 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดััง
ต่่อไปนี้้�

(ก) กลุ่่�มวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 		
(International Business Management Concentration)
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA0401 การจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Management)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
Prerequisite: None
บทบาทของธุุรกิิจระหว่่างประเทศที่่�มีต่ี อ่ การจััดการกลยุุทธ์์
ธุุรกิิจด้้านต่่าง ๆ ประเด็็นโอกาสและอุุปสรรคในการเข้้าสู่่�ธุุรกิิจระดัับโลก
ในด้้านเศรษฐกิิจ การเมืือง วััฒนธรรม สัังคม การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการ
เข้้าสู่่�ธุุรกิิจระหว่่างประเทศให้้เหมาะสมกัับศัักยภาพ รวมถึึงการจััดการ
ธุุรกิิจด้้านต่่าง ๆ ในบริิบทธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
Roles of international business in management of
various business strategies, opportunity and barrier issues for
entering into global business in the fields of economy, politics,
culture and society, strategic planning for entering into
international business according to appropriate ability, and
business management based on international business context.

MBA0402 การสร้้างเครืือข่่ายและความร่่วมมืือระดัับโลก
		
3(3-0-6)
(Global Networking and Co-creation)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
แนวคิิ ด  ทฤษฎีี ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ความหลากหลายของ
วััฒนธรรม รููปแบบและความแตกต่่างของวััฒนธรรม การเปลี่่�ยนแปลง
ทางวััฒนธรรมองค์์การ การใช้้วััฒนธรรมองค์์การและวััฒนธรรมข้้ามชาติิ
เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการบริิหารงาน วััฒนธรรมและการสื่่�อสารในบริิบท

ของการจััดการระดัับโลก การจััดการความหลากหลายทางวััฒนธรรมใน
สถานที่่�ทำำ�งาน และการบริิหารทรััพยากรณ์์มนุุษย์์ที่่�แตกต่่างกัันและเป็็น
กลยุุทธ์์ในการแข่่งขัันของธุุรกิิจ
The theoretical concepts related to cultural
diversity, different type of cultures and cultural change in
organization. The use of organizational culture and Crosscultural 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 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร 3(3-0-6)
(Business Plan Development for Executives)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
การวิิเคราะห์์สิ่่�งแวดล้้อมทางธุุรกิิจ เพื่่�อการวางแผนระยะ
สั้้น� และระยะยาว การพััฒนาแผนธุุรกิิจ แนวคิิดการพััฒนา การคาดการณ์์
งบประมาณและการเงิิน การวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ของโครงการและ
การนำำ�เสนอโครงการ การฝึึกปฏิิบััติิการเขีียนแผนธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับ
การดำำ�เนิินงานจริิงของธุุรกิิจ 
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) กลุ่่�มวิิชาการตลาดเชิิงสร้้างสรรค์์
(Creative Marketing Concentration)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MBA0501 การตลาดดิิจิิทััล	
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
แนวคิิด กลยุุทธ์์ การจััดการ และเครื่่�องมืือทางการตลาด
ดิิจิทัิ ลั โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านทฤษฎีีทางการตลาดโดยอาศััยเทคโนโลยีีต่า่ ง
ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น� ในปััจจุบัุ นั มาประยุุกต์ใ์ ช้้และพััฒนาให้้เกิิดประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
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อาทิิ ระบบ E-Commerce E-Marketing การวางแผนและการพััฒนา
ตลาดออนไลน์์ โมเดลธุุรกิิจออนไลน์์ และความรู้้�เบื้้�องต้้นของการนำำ� Best
Practice ด้้าน IT มาใช้้วิิเคราะห์์และประเมิินผลทางการตลาด ตลอดจน
ศึึกษาแนวทางแก้้ปัญ
ั หาและการตััดสินิ ใจโดยใช้้กรณีีศึกึ ษาและการปฏิิบัติั ิ
จริิง
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 การสื่่�อสารการตลาดแบบบููรณาการ

3(3-0-6)

(Integrated Marketing Communications)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
ลัักษณะและความสำำ�คััญของกลยุุทธ์์ทางสื่่�อสารทางการ
ตลาดแบบครบวงจร โดยเน้้นช่่องทางการโฆษณาและการส่่งเสริิมการขาย
  ประเภทของการโฆษณา  การใช้้ข้้อมููลพฤติิกรรมการซื้้�อเพื่่�อการตััดสิิน
ใจ  การกำำ�หนดงบประมาณการโฆษณา  วิิธีีการเลืือกสื่่�อโฆษณา  การ
กำำ�หนดตารางการโฆษณา  การประเมิินผลการโฆษณา  ประเภทของการ
ส่่งเสริิมการขาย  การวางแผนการส่่งเสริิมการขาย  และการประเมิินผล
การส่่งเสริิมการขาย และกรณีีศึึกษา
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 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับนัักการตลาด 3(3-0-6)
(Business Plan Development for 		
Marketers)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
การวิิเคราะห์์สิ่่�งแวดล้้อมทางธุุรกิิจ เพื่่�อการวางแผนระยะ
สั้้น� และระยะยาว การพััฒนาแผนธุุรกิิจ แนวคิิดการพััฒนา การคาดการณ์์
งบประมาณและการเงิิน การวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ของโครงการและ
การนำำ�เสนอโครงการ การฝึึกปฏิิบััติิการเขีียนแผนธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับ
การดำำ�เนิินงานจริิงของธุุรกิิจ 
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) กลุ่่�มวิิ ช าผู้้� ป ระกอบการเชิิ ง นวัั ต กรรม (Innovative
Entrepreneur Concentration)
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA0601 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการสร้้างตราสิินค้้า
		
3(3-0-6)
(Product Development and Branding)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
กลยุุทธ์์การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ กลยุุทธ์์การตลาดสำำ�หรัับ
ช่่วงวงจรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์ กลยุุทธ์์การตลาดสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ประเภทต่่าง ๆ การจััดการผลิิตภััณฑ์์ แนวคิิดและองค์์ประกอบของตราสิิน
ค้้า เพื่่�อพััฒนากลยุุทธ์์การสื่่�อสารตราสิินค้้า การคิิดเชิิงกลยุุทธ์์เกี่่�ยวกัับ
ปััญหาด้้านตราสิินค้้าอย่่างเป็็นระบบ
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.
218

MBA0602 นวััตกรรมทางธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ 3(3-0-6)
(Business Innovation for Entrepreneurs)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
ตััวแบบจำำ�ลอง วิิธีีการจััดการและการพััฒนาความรู้้�ทัักษะ
ประสบการณ์์และความคิิดที่่�สร้้างสรรค์์ให้้เกิิดเป็็นเทคนิิคและวิิธีีการ
บริิหารการเปลี่่�ยนแปลงทางนวััตกรรม กระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�นำำ�ไป
สู่่�ความคิิ ดสร้้ า งสรรค์์ ใ นการพัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุ ง ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ ห รืือ
กระบวนการบริิหารงานใหม่่ๆ ที่่�ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนประสิิทธิิผลของ
องค์์ กา รและความสำำ� เร็็ จ ตามเป้้ า หมาย โดยใช้้ เ ทคนิิ คกา รจัั ดกา ร
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เหมาะสม
Model, management and development of
knowledge, skill, experience and creative concept to
techniques and management approaches for innovation
changing, business leading to creative thinking for development
and improvement of new products or new management
process encouraging and supporting for organizational
effectiveness and goal achievement by using proper changing
management techniques.

MBA0603 การพััฒนาแผนธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ3(3-0-6)
(Business Plan Development for
Entrepreneurs)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
การวิิเคราะห์์สิ่่ง� แวดล้้อมทางธุุรกิิจ เพื่่อ� การวางแผนระยะสั้้น�
และระยะยาว การพััฒนาแผนธุุรกิิจ แนวคิิดการพััฒนา การคาดการณ์์งบ
ประมาณและการเงิิน การวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ของโครงการและ
การนำำ�เสนอโครงการ การฝึึกปฏิิบััติิการเขีียนแผนธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับ
การดำำ�เนิินงานจริิงของธุุรกิิจ 
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. หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ (Thesis)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA1101 วิิทยานิิพนธ์์ 1
(Thesis 1)

6(0-0-12)

MBA1102 วิิทยานิิพนธ์์ 2
(Thesis 2)

6(0-0-12)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
การทำำ� วิิ จัั ย เพื่่� อ ความก้้ า วหน้้ า ทางวิิ ช าการในสาขาวิิ ช า
บริิหารธุุรกิิจที่่ส� นใจ กำำ�หนดหััวข้้อการทำำ�วิิจัยั  ค้้นคว้้าแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล
และทฤษฎีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องพร้้อมเสนอหััวข้้อเพื่่อ� ขออนุุมัติั ิ ทบทวนวรรณกรรม
 กรอบแนวคิิดและทฤษฎีี เพื่่อ� พััฒนากรอบแนวคิิดให้้ตรงตามประเด็็นและ
วััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้ พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอระเบีียบวิิธีีการวิิจััย พััฒนาเครื่่�อง
มืือ เทคนิิคการรวบรวมข้้อมููลและสถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ ภายใต้้ความ
ดููแลของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาและควบคุุมการทำำ�
วิิทยานิิพนธ์์ และนำำ�เสนอผลงานวิิจััยครั้้�งที่่� 1 ต่่อคณะกรรมการสอบที่่�ได้้
รัับการแต่่งตั้้ง� พร้้อมปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อแนะนำำ�ของคณะกรรมการสอบ
ให้้แล้้วเสร็็จ
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.

วิิชาบัังคัับก่่อน: MBA1101 วิิทยานิิพนธ์์ 1
Prerequisite: MBA1101 Thesis 1
ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนของการวิิจัยั โดยการประมวลผลการ
วิิเคราะห์์ รายงานผลที่่�ได้้ สรุุปผลการวิิจััย อภิิปรายผล และข้้อเสนอแนะ
ภายใต้้ความดููแลของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาและ
ควบคุุมการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์ของนัักศึึกษาแต่่ละคนจนแล้้วเสร็็จ และนำำ�
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เสนอผลงานวิิจัยั ครั้้�งที่่� 2 ต่่อคณะกรรมการสอบที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� พร้้อม
ปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อแนะนำำ�ของคณะกรรมการสอบให้้แล้้วเสร็็จ เพื่่�อ
ความสมบููรณ์์ของวิิทยานิิพนธ์์ และเมื่่อ� วิิทยานิิพนธ์์นำำ�เสนอฉบัับสมบููรณ์์
แล้้ว นัักศึึกษาต้้องนำำ�ผลงานวิิทยานิิพนธ์์ฉบัับสมบููรณ์์จััดตีีพิิมพ์์หรืือเผย
แพร่่ผ่่านสื่่�อทางวิิชาการหรืือวิิชาชีีพต่่าง 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. หมวดการค้้นคว้้าอิิสระ (Independent Study)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA1201 การค้้นคว้้าอิิสระ
(Independent Study)

6(0-0-12)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
การค้้นคว้้าอิิสระในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจที่่�
สนใจ กำำ�หนดหััวข้้อการค้้นคว้้าด้้วยตนเอง  เป็็นโครงการวิิจััยที่่�ออกแบบ
มาเพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถใช้้ สถานการณ์์ทางธุุรกิิจมาตีีโจทย์์ทำำ�ความ
เข้้าใจ การเลืือกประเด็็นปััญหาสำำ�หรัับการศึึกษาโดยการค้้นคว้้าและ
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่อ� ตอบปััญหาในธุุรกิิจ พร้้อมมีีข้อ้ เสนอแนะในการจััดการ
ภายใต้้ความดููแลของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา และต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะ
กรรมการสอบที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง โดยการค้้นคว้้าอิิสระจะมุ่่�งเน้้นความ
สามารถที่่�นำำ�ไปเพิ่่�มพููนองค์์ความรู้้�ทางวิิชาการ และประยุุกต์์ใช้้ในการ
พััฒนาด้้านบริิหารธุุรกิิจ management recommendation under
supervision of advisor and need to be approved by appointed
Independent study of the topic of interests
concerning business administration, define the title of
independent study and research project that allow learner to
use business issues for analysis leading to solving business
issues with ma committee. Independent study can be used
for enhancing cognitive academic knowledge, and applied to

business administration development.

6.หมวดการสอบประมวลความรู้้� (Comprehensive
Examination)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MBA1301 การสอบประมวลความรู้้�
0(0-0-0)
(Comprehensive Examination)
		
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)

วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
การวััดขีีดความรู้้�ความสามารถโดยบููรณาการองค์์ความรู้้�ด้้าน
บริิหาร ทั้้�งทางด้้านทฤษฎีีและการประยุุกต์ใ์ ช้้ในงานวิิจัยั เพื่่อ� แสดงให้้เห็็น
ถึึงความเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้ง� ของเนื้้�อหาสาระที่่�จะนำำ�ไปสู่่�รากฐานการค้้นคว้้า
อิิสระต่่อไป ทั้้�งนี้้�การสอบวััดคุุณสมบััติิเป็็นแบบข้้อเขีียนและ/หรืือปาก
เปล่่า
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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หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์
1.หมวดวิิชาบัังคัับ

รศ.600 ขอบข่่ายและกระบวนทััศน์์ทาง
3(3-0-6)
	รััฐประศาสนศาสตร์์
PA.600 Scope and Paradigms of Public Administration
แนวคิิ ด และกระบวนทัั ศ น์์ ท างรัั ฐ ประศาสนศาสตร์์ ใ นเชิิ ง
วิิวััฒนาการ ภาพรวมการพััฒนาของวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์ นโยบาย
สาธารณะ ทฤษฎีี อ งค์์ ก าร แนวโน้้ ม ของกระบวนทัั ศ น์์ ท าง
รััฐประศาสนศาสตร์์ในอนาคต รวมทั้้�งหลัักการบริิหารและการพััฒนา
ระบบราชการไทย
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.
รศ.601	ทฤษฎีีองค์์การและการบริิหารสมััยใหม่่
3(3-0-6)
PA.601 Organization Theory and Modern Management
ความหมายและประเภทขององค์์การ ทฤษฎีีองค์์การ แนวคิิด
ทฤษฎีีทางด้้านการจััดการ แนวคิิดการจััดการสาธารณะ หน้้าที่่�ของการ
จััดการตั้้�งแต่่การวางแผน การจััดโครงสร้้างองค์์การ การจััดบุุคคลเข้้า
ทำำ�งาน การอำำ�นวยการ และการควบคุุม พร้้อมทั้้�งนำำ�ทฤษฎีีทางด้้านการ
จัั ด การมาประยุุ ก ต์์ ใช้้ ใ ห้้ เข้้ า กัั บ การทำำ� งานในองค์์ ก ารเพื่่� อ การบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ขององค์์การ รวมทั้้�งการจััดการระบบคุุณภาพต่่างๆ ซึ่่�งเป็็น
สิ่่�งสำำ�คััญต่่อการพััฒนาองค์์การ
Definitions and types of organization; theoretical
concepts of management; process of management including
planning, organizing, staffing, directing, and controlling; the
application of management theory in achieving organization’s
goals; quality management system for organization
development.

รศ.602 การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
3(3-0-6)
PA.602 Human Resources Management
กระบวนการในการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ ปััจจััยในการกำำ�หนด
ยุุทธศาสตร์์ และกลยุุทธ์์การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ ความสอดคล้้อง
ระหว่่างแผนกลยุุทธ์์ขององค์์การ กัับกลยุุทธ์์การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
กระบวนการสรรหาและการคััดเลืือกบุุคคลในฐานะทรััพยากรมนุุษย์์ การ
ปรัับอััตรากำำ�ลััง การบริิหารค่่าตอบแทน การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ และแรงงานสััมพัันธ์์
Process of strategic human resources management;
factors in setting up of the strategy, consistency of organization
and human resources strategies; process of recruitment,
selection, personnel planning, compensation, performance
management, human resources development and labor
relations.
รศ.603 การบริิหารการคลัังและงบประมาณ
3(3-0-6)
PA.603 Fiscal and Budgeting Management
แนวความคิิดและการปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วกัับการบริิหารระบบการเงิิน
และการคลัังของประเทศ โดยเน้้นที่่�การวิิเคราะห์์ด้า้ นรายรัับและรายจ่่าย
รััฐบาล ศึึกษาการดำำ�เนิินนโยบายการเงิินและนโยบายการคลัังเพื่่�อการ
พัั ฒ นาประเทศ เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การเจริิ ญ เติิ บ โตทางเศรษฐกิิ จ
การกระจายรายได้้ และเสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจ บทบาทของสถาบัันการ
เงิินต่่างๆ ในการพััฒนาประเทศ ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลง
ทางเศรษฐกิิจของโลกที่่�มีีต่่อระบบการเงิิน และการคลัังของไทย
Concepts and practices of national fiscal and
budgeting management which focus on an analysis of revenue
and expenditure; implementation of financial and fiscal policy
for national development; promotion of economic growth,
distribution of income, and economic stability; roles of financial
institutes in national development; impacts of global economic
change to Thai fiscal and budgeting management system.
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รศ.604 ระเบีียบวิิธีีวิิจััยทางรััฐประศาสนศาสตร์์
3(3-0-6)
PA.604 Research Methodology in Public Administration
แนวคิิดเกี่่ย� วกัับแนวทางการวิิจัยั แบบต่่างๆ ที่่�ใช้้ในงานวิิจัยั ทาง
รััฐประศาสนศาสตร์์ทั้้�งเชิิงปริิมาณ และเชิิงคุุณภาพ ศึึกษาขั้้�นตอนต่่างๆ
ในกระบวนการวิิจััย ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการกำำ�หนดประเด็็นปััญหา การ
ทบทวนวรรณกรรม การสร้้างกรอบแนวคิิดของการวิิจัยั การตั้้ง� สมมติิฐาน
การกำำ�หนดประชากรวิิจัยั และวิิธีกี ารสุ่่�มตััวอย่่าง วิิธีกี ารสร้้างและทดสอบ
เครื่่�องมืือการวิิจััย วิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล การประมวลผลและการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลทั้้�งในเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ และวิิธีีการรายงานการ
วิิจััย
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.
รศ.605 นโยบายสาธารณะศึึกษา
3(3-0-6)
PA.605 Public Policy Studies
แนวคิิดพื้้�นฐานในการศึึกษาและวิิเคราะห์์นโยบายสาธารณะ
การเมืืองและนโยบายสาธารณะ ตััวแบบต่่างๆ ของการกำำ�หนดนโยบาย
สาธารณะ การวิิเคราะห์์นโยบาย เทคนิิคในการวิิเคราะห์์ทางเลืือกและ
ผลกระทบของทางเลืือกต่่างๆ ตลอดจนการศึึกษากระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การกำำ�หนดนโยบาย การวิิเคราะห์์นโยบายในระดัับต่่างๆ ของ
ไทย การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งความสััมพัันธ์์และพลวััต
ของแหล่่งอำำ�นาจต่่างๆ
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. หมวดวิิชาเอก
กลุ่่�มวิิชาการบริิหารองค์์การและทรััพยากรมนุุษย์์
รศ.611 การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
3(3-0-6)
PA.611 Human Resources Development
แนวคิิดพื้้�นฐานในการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ซึ่่�งประกอบด้้วย
การศึึกษา ( Education ) การฝึึ ก อบรม (Training ) การพัั ฒ นา
( Development ) การพััฒนาอาชีีพ (Career Development ) และ
การพััฒนาองค์์การ (Organizational Development) ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์กัับการเปลี่่�ยนแปลงในการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ปััญหา
และอุุปสรรคในการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
Fundamental concepts of human resources
development comprising of education, training, development,
career development, and organizational development;
relations between human resources development and changes
in human resources development; key impact factors on
human resources development; problems and barriers of
human resources development.
รศ.612 การบริิหารผลการปฏิิบัติั ิงานและระบบ	
3(3-0-6)
	ค่่าตอบแทน
PA.612 Performance Management and
Compensation System
แนวคิิดการบริิหารผลการปฏิิบััติิงานแบบดั้้�งเดิิม เกี่่�ยวกัับการ
กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประเมิิน การสร้้างเครื่่�องมืือทดสอบ เปรีียบเทีียบ
กัับการบริิหารผลการปฏิิบััติิงานแบบใหม่่ การนำำ�สมรรถนะมาใช้้ร่่วมใน
การบริิหารผลการปฏิิบัติั งิ าน การนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในองค์์การในด้้านการ
กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ เป้้าหมายความสำำ�เร็็จของหน่่วยงาน และด้้านการ
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บริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ รวมทั้้�งศึึกษาระบบค่่าตอบแทนในระบบราชการ
ไทย ศึึกษาแนวความคิิด ทฤษฎีี บทบาท ความสำำ�คัญ
ั โครงสร้้างอััตราเงิิน
เดืือน ความแตกต่่างระหว่่างระบบบริิหารค่่าจ้้างและเงิินเดืือนประเภท
ต่่างๆ การปรัับเงิินเดืือนตามค่่าครองชีีพ ค่่าตอบแทนสำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน
มานาน
Traditional performance management concepts with
a focus on criterion evaluation formulation, testing-instrument
installation compared with modern performance management;
the use of competency-based management and its utility in
formulating organization strategy, target and success of
organization including human resources management; the
study of compensation system in Thai bureaucracy.
รศ.613 การบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง
3(3-0-6)
PA.613 Change Management
สภาพการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมการเมืือง และเศรษฐกิิจที่่�มีี
แนวโน้้มเปลี่่�ยนแปลงอย่่างกว้้างขวาง การปรัับระบบบริิหารงานของ
องค์์การสาธารณะให้้ตอบสนองต่่อการเปลี่่ย� นแปลงนั้้�นๆ อย่่างเหมาะสม
ด้้วยการปรัับระบบการบริิหารงาน การนำำ�เอาเทคโนโลยีีการจััดการสมััย
ใหม่่มาประยุุกต์์ใช้้ การตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของรััฐไทยให้้ทััน
กัับกระแสโลกาภิิวััตน์์
Changes in society, politics and economy; the
improvement of public administration to appropriately meet
with all the changes through work process and the use of
modern technology.
รศ.614 การศึึกษาเฉพาะกรณีี : การบริิหารองค์์การ
3(3-0-6)
และทรััพยากรมนุุษย์์
PA.614 Case Studies in Organization and Human
Resource Management
ศึึกษาผลงานทางวิิ ช าการในฐานะองค์์ ค วามรู้้�เชิิ ง รูู ป ธรรม
(concrete body of knowledge) ในวงวิิชาการจากงานวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์
สารนิิ พ นธ์์ และบทความต่่ า งๆ ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การบริิ ห ารองค์์ ก ารและ

ทรััพยากรมนุุษย์์ โดยใช้้การบรรยาย และการอภิิปรายกรณีีศึึกษา รวมทั้้�ง
ทำำ�การค้้นคว้้ารายบุุคคล เพื่่�อให้้เข้้าใจในประเด็็นปััญหาปััจจุุบัันทางการ
บริิหารองค์์การและทรััพยากรมนุุษย์์เพื่่อ� เพิ่่�มพููนทัักษะในการแก้้ปัญ
ั หา ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับสาระสำำ�คััญทางการบริิหารองค์์การและทรััพยากรมนุุษย์์
Study of academic work as a concrete body of
knowledge through research, thesis, individual study, journal
and articles on organization and human resource management
by using class discussion and independent study including
self-study.
รศ.615 สััมมนาการบริิหารองค์์การและทรััพยากรมนุุษย์์ 3(3-0-6)
PA.615 Seminar in Organization and Human
Resource Management
สััมมนาเชิิงวิิชาการและปฏิิบัติั กิ ารในประเด็็นสำำ�คัญ
ั ๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับ
กระบวนการในการบริิหารทรััพยากรและองค์์การ โดยมีีเนื้้�อหาครอบคลุุม
ถึึง การวิิเคราะห์์และการออกแบบงาน การวางแผนทรััพยากรมนุุษย์์ การ
สรรหาและการคััดเลืือก การพััฒนา การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน การ
บริิหารค่่าตอบแทน ตลอดจนการใช้้ระบบสารสนเทศเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
ทรััพยากรมนุุษย์์
Academic and practical seminars on the processes of
human resource management and organization covering job
analysis and design, human resource planning, recruitment
and selection, human resource development, performance
evaluation, wage and salary management and human resource
information systems.
รศ.616	สััมมนาการบริิหารความขััดแย้้ง
3(3-0-6)
PA.616 Seminar in Conflict Management
แนวคิิด และทฤษฎีีความขััดแย้้ง บริิบททางเศรษฐกิิจ สัังคม
การเมืือง วััฒนธรรมและ พฤติิกรรมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้ง ประเภทและ
รููปแบบความขััดแย้้ง กระบวนการก่่อเกิิดการพััฒนา และการคลี่่�คลาย
ของความขััดแย้้ง ทั้้�งในระดัับโครงสร้้างระดัับกลุ่่�ม และระดัับปััจเจกชน
แนวทางและ วิิธีกี ารในการแก้้ปัญ
ั หาความขััดแย้้ง อาทิิ แนวคิิดในการลด
223

และขจััดแหล่่งของความขััดแย้้งและกระตุ้้�น การสนัับสนุุนเงื่อ่� นไขเชิิงบวก
ในการควบคุุมความขััดแย้้ง การใช้้แนวคิิดพุุทธศาสนา ในการเข้้าใจและ
แก้้ไขความขััดแย้้ง
Seminar on Concepts and theories of conflict
management. The course emphasizes on reduce conflict and
violence, potential conflicts of interest, negotiations for the
agreement and peaceful to solve the problem. It will also
cover enhance the knowledge and understanding of the
principles of democracy and living together in creative and
social adequacy.
รศ.617	สััมมนาทางรััฐประศาสนศาสตร์์
3(3-0-6)
PA.617 Seminar in Public Administration
สััมมนาประเด็็นทางรััฐประศาสนศาสตร์์ การวิิเคราะห์์นโยบาย
การพััฒนาประเทศ การสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้� เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การบริิหารการ
พััฒนาท้้องถิ่่�น
Seminars on Publie Administration Analysis of
Development Synthesis of Knowledge to Contribute to the
Management of Local Development.

กลุ่่�มวิิชาการบริิหารงานส่่วนท้้องถิ่่�น

รศ.621 การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ในองค์์กร
3(3-0-6)
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
PA.621 Human Resources Management in Local
Administration
แนวคิิดการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้อง
ถิ่่�น ความสััมพัันธ์์ของระบบการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ของท้้องถิ่่�นกัับ
รััฐบาลกลาง ระบบและการพััฒนาการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นของไทย โดยเน้้นการรัักษาระบบคุุณธรรม บทบาท
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการข้้าราชการและพนัักงานส่่วนท้้องถิ่่�น
กระบวนการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ ซึ่่�งครอบคลุุมเรื่่�องวางแผนกำำ�ลัังคน
การสรรหา การบรรจุุแต่่งตั้้�ง และการพััฒนา

Concepts of human resources management in local
administration; relations between central human resources
management system and local administration’s; Thai local
administration’s human resources management focusing on
a merit system, roles and responsibilities of local civil servant
commission; human resources management process which
covers manpower planning, recruitment, appointment,
promotion, and development.
รศ.622 การจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์และแผนพััฒนา
3(3-0-6)
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
PA.622 The Making of Strategic and Development
Plan of Local Administration
แนวคิิ ด เกี่่� ย วกัั บ การบริิ ห ารเชิิ ง ยุุ ท ธศาสตร์์ กฎหมายและ
ระเบีียบปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์และแผนพััฒนา
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ความเชื่่�อมโยงของแผนระดัับชาติิ แผน
ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาจัังหวััดและแผนท้้องถิ่่�น กระบวนการประชาคม
และการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน การจััดทำำ�แผนชุุมชน การบริิหารแผน
ยุุทธศาสตร์์และแผนพััฒนาองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รวมทั้้�งปััญหา
อุุปสรรคและแนวทางการแก้้ไข
Concepts of strategic management, relevant law and
regulation requirement for strategic and development plan
of local administration; relations among national, provincial
and local strategic plan, civil society process and people
participation, community plan; strategic and development
plans including problems and barriers.
รศ.623 ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงกัับ	
3(3-0-6)
การพััฒนาท้้องถิ่่�น
PA.623 Philosophy of the Sufficiency Economy
and Development in Local
ศึึกษาถึึงแนวทางการศึึกษาและการวิิ เ คราะห์์ สัั ง คมและ
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เศรษฐกิิจ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การวิิเคราะห์์วิิวััฒนาการของสัังคมและเศรษฐกิิจที่่�
เกิิดขึ้้�น โดยเน้้นให้้เห็็นถึึงอิิทธิิพลของวััฒนธรรมและสถาบัันที่่�มีีต่่อระบบ
สัังคมและเศรษฐกิิจ ศึึกษาพััฒนาการและปััญหาของสัังคมและเศรษฐกิิจ
ไทยตามแนวคิิ ด ของระบบทุุ น นิิ ย มที่่� ผ่่ า นมา ศึึกษาปรัั ช ญาแนวคิิ ด
เศรษฐกิิจพอเพีียงและวิิธีีการไปประยุุกต์์ใช้้กัับเศรษฐกิิจและสัังคมไทย
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนและมีีภููมิิคุ้้�มกััน
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.
รศ.624 การศึึกษาเฉพาะกรณีี : การจััดการ
3(3-0-6)
งานส่่วนท้้องถิ่่�น
PA.624 Case Studies in Local Administration
ศึึกษาผลงานทางวิิชาการในฐานะรููปองค์์ความรู้้�เชิิงรููปธรรม
(concrete body of knowledge)ในวงวิิชาการจากงานวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์
สารนิิพนธ์์ และบทความต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการส่่วนท้้องถิ่่�น
ของไทยโดยนำำ�ประเด็็นที่่�เกี่่ย� วกัับการบริิหารจััดการส่่วนท้้องถิ่่น� ในบริิบท
ของการเปลี่่�ยนแปลง มาศึึกษาวิิเคราะห์์
Academic study as a concrete body of knowledge
through research, thesis, individual study, journal and articles
on Thai local governance issues which will be analyzed in
term of a changing context.
รศ.625	สััมมนาการจััดการงานส่่วนท้้องถิ่่�น
3(3-0-6)
PA.625 Seminar in Local Administration
สััมมนาเชิิงวิิชาการและปฏิิบัติั กิ ารในประเด็็นสำำ�คัญ
ั ๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับ
ปััญหาการบริิหารจััดการส่่วนท้้องถิ่่�นของไทย และแนวทางการพััฒนา

ปรัับปรุุงสู่่�ระบบธรรมาภิิบาล
Academic and practical seminars on crucial issues
regarding Thai local administration and developmental
approach leading to good governance.
รศ.626	สััมมนาการบริิหารความขััดแย้้ง
3(3-0-6)
PA.626 Seminar in Conflict Management
แนวคิิด และทฤษฎีีความขััดแย้้ง บริิบททางเศรษฐกิิจ สัังคม
การเมืือง วััฒนธรรมและ พฤติิกรรมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้ง ประเภทและ
รููปแบบความขััดแย้้ง กระบวนการก่่อเกิิดการพััฒนา และการคลี่่�คลาย
ของความขััดแย้้ง ทั้้�งในระดัับโครงสร้้างระดัับกลุ่่�ม และระดัับปััจเจกชน
แนวทางและ วิิธีกี ารในการแก้้ปัญ
ั หาความขััดแย้้ง อาทิิ แนวคิิดในการลด
และขจััดแหล่่งของความขััดแย้้งและกระตุ้้�น การสนัับสนุุนเงื่อ่� นไขเชิิงบวก
ในการควบคุุมความขััดแย้้ง การใช้้แนวคิิดพุุทธศาสนา ในการเข้้าใจและ
แก้้ไขความขััดแย้้ง
Seminar on Concepts and theories of conflict
management. The course emphasizes on reduce conflict and
violence, potential conflicts of interest, negotiations for the
agreement and peaceful to solve the problem. It will also
cover enhance the knowledge and understanding of the
principles of democracy and living together in creative and
social adequacy.
รศ.627	สััมมนาทางรััฐประศาสนศาสตร์์
3(3-0-6)
PA.627 Seminar in Public Administration
สััมมนาประเด็็นทางรััฐประศาสนศาสตร์์ การวิิเคราะห์์นโยบาย
การพััฒนาประเทศ การสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้� เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การบริิหารการ
พััฒนาท้้องถิ่่�น
Seminars on Publie Administration Analysis of
Development Synthesis of Knowledge to Contribute to the
Management of Local Development.
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กลุ่่�มวิิชาการบริิหารงานการเมืือง
รศ.631 การเมืืองและการบริิหารสาธารณะ
3(3-0-6)
PA.631 Politics and Public Management
บทบาททางการเมืืองและการจััดการสาธารณะ แนวคิิดและ
ทฤษฎีีในการจััดการสาธารณะ ปััญหาและผลกระทบทางเศรษฐกิิจและ
สัังคม นิิเวศน์์วิทิ ยาของการจััดการสาธารณะ นโยบายของรััฐบาลไทยเกี่่ย� ว
กัับการจััดการสาธารณะ ประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ลของระบบการเมืือง
ต่่อการจััดการสาธารณะ ปััจจััยที่่�มีผี ลกระทบต่่อการเมืืองและการจััดการ
สาธารณะ การจััดการและการประเมิินผลความต้้องการของการเมืืองและ
การจััดการสาธารณะ
Roles of politics and public management; theory and
concept of public management; problems and impacts of
economic and social issues; ecology of public management;
Thai public policy on public management; efficiency and
effectiveness of political systems on public management;
factors affecting politics and public management; management
and evaluation of political needs and public management.

รศ.632 การบริิหารความขััดแย้้งทางการเมืืองแนวสัันติิวิิธีี 3(3-0-6)
PA.632 Peaceful Management on Political Conflicts
ศึึกษาเกี่่�ยวกัับเสถีียรภาพและความมั่่�นคง บทบาทวิิธีีการและ
กระบวนการสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมของสาธารณะชน ปรััชญา แนวคิิด ทฤษฎีี
สัันติิวิิธีีและความขััดแย้้ง ทัักษะการเจรจาการต่่อรองและการไกล่่เกลี่่�ย
การอำำ�นวยความสะดวกและการจััดประชาพิิจารณ์์ กลยุุทธ์์และกลวิิธีีใน
การจััดการความขััดแย้้งอย่่างสัันติิ ทัักษะและกลไกในการบริิหารความขััด
แย้้ง วััฒนธรรมและภููมิิปััญญาในการสร้้างความสมานฉัันท์์ และสัันติิใน
การจััดการงานการเมืือง
Stability and security study; roles, methods, and
processes of building up people participation; philosophy,
concept, peace theory and conflict; the development of
negotiating skill and conciliation; facilitation and public hearing;
strategies and tactics of peaceful conflict management; skill
and mechanism of conflict management; culture and wisdom
of conciliation and peace in political management.
รศ.633 การบริิหารงานการเมืือง
3(3-0-6)
PA.633 Political Affairs Management
แนวคิิดและความจำำ�เป็็นในการนำำ�ระบบบริิหารจััดการมาใช้้ใน
กิิจการงานทางการเมืือง ความสำำ�เร็็จและความล้้มเหลวในการนำำ�แนวคิิด
การบริิ หารจัั ดการที่่� ดีีม าใช้้ การแสวงหารูู ปแบบการจัั ดการที่่� ดีีและ
สอดคล้้องกัับวััฒนธรรมและสัังคมไทย
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.
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รศ.634 การศึึกษาเฉพาะกรณีี : การบริิหารงานการเมืือง 3(3-0-6)
PA.634 Case Studies in Management of Political Affairs
ศึึกษาผลงานทางวิิ ช าการในฐานะองค์์ ค วามรู้้�เชิิ ง รูู ป ธรรม
(concrete body of knowledge)ในวงวิิชาการจากงานวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์
สารนิิพนธ์์ และบทความทางการบริิหารงานการเมืือง โดยใช้้การบรรยาย
และการอภิิปรายกรณีีศึึกษา รวมทั้้�งทำำ�การค้้นคว้้ารายบุุคคล เพื่่อ� ให้้เข้้าใจ
ในประเด็็นปััญหาปััจจุุบัันทางการบริิหารงานยุุติิธรรม และเพิ่่�มพููนทัักษะ
ในการแก้้ปััญหา ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสาระสำำ�คััญทางการบริิหารงานการเมืือง
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.
รศ.635	สััมมนาการบริิหารงานการเมืือง
3(3-0-6)
PA.635 Seminar in Management of Political Affairs
สััมมนาเชิิงวิิชาการและปฏิิบัติั กิ ารในประเด็็นสำำ�คัญ
ั ๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับ
การแสวงหาแนวทางการแก้้ไขปััญหาการบริิหารงานการเมืือง อย่่างเป็็น
รููปธรรม เช่่น ปััญหาเกี่่�ยวกัับการจััดการทางการเมืือง จริิยธรรม และ
จรรยาบรรณวิิชาชีีพทางการจััดการที่่�มีผี ลกระทบต่่อการพััฒนาการเมืือง
ไทย การพััฒนากลยุุทธ์ใ์ นการจััดการ พร้้อมทั้้�งการควบคุุมและแก้้ไขปััญหา
ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น
Academic and practical seminars in major issues
pertaining to the discovery of concrete solutions for political/
public administration, for instance, political management,
ethics and ethical professional management affecting Thai
political development; development of strategic management;
control and solutions to various problems.

รศ.636	สััมมนาการบริิหารความขััดแย้้ง
3(3-0-6)
PA.636 Seminar in Conflict Management
แนวคิิด และทฤษฎีีความขััดแย้้ง บริิบททางเศรษฐกิิจ สัังคม
การเมืือง วััฒนธรรมและ พฤติิกรรมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้ง ประเภทและ
รููปแบบความขััดแย้้ง กระบวนการก่่อเกิิดการพััฒนา และการคลี่่�คลาย
ของความขััดแย้้ง ทั้้�งในระดัับโครงสร้้างระดัับกลุ่่�ม และระดัับปััจเจกชน
แนวทางและ วิิธีกี ารในการแก้้ปัญ
ั หาความขััดแย้้ง อาทิิ แนวคิิดในการลด
และขจััดแหล่่งของความขััดแย้้งและกระตุ้้�น การสนัับสนุุนเงื่อ่� นไขเชิิงบวก
ในการควบคุุมความขััดแย้้ง การใช้้แนวคิิดพุุทธศาสนา ในการเข้้าใจและ
แก้้ไขความขััดแย้้ง
Seminar on Concepts and theories of conflict
management. The course emphasizes on reduce conflict and
violence, potential conflicts of interest, negotiations for the
agreement and peaceful to solve the problem. It will also
cover enhance the knowledge and understanding of the
principles of democracy and living together in creative and
social adequacy.
รศ.637	สััมมนาทางรััฐประศาสนศาสตร์์
3(3-0-6)
PA.637 Seminar in Public Administration
สััมมนาประเด็็นทางรััฐประศาสนศาสตร์์ การวิิเคราะห์์นโยบาย
การพััฒนาประเทศ การสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้� เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การบริิหารการ
พััฒนาท้้องถิ่่�น
Seminars on Publie Administration Analysis of
Development Synthesis of Knowledge to Contribute to the
Management of Local Development.

กลุ่่�มวิิชาการบริิหารงานยุุติิธรรม

รศ.641 อาชญากรรมการเมืือง และเศรษฐกิิจ
3(3-0-6)
PA.641 Political and Economic Crime
อาชญากรรมทางการเมืือง และเศรษฐกิิจ ในรููปแบบต่่างๆ ที่่�ส่ง่
ผลกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจ และสัังคมโดยรวมของประเทศ เช่่น การ
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จัั ด สรรงบประมาณ การจัั ด ซื้้�อ จัั ด จ้้ า ง รูู ป แบบ วิิ ธีี ก ารในการทุุ จริิ ต
คอรััปชั่่น� ตั้้ง� แต่่ระดัับผู้้�ปฏิิบัติั ิ จนไปถึึงระดัับนโยบาย กระบวนการยุุติธิ รรม
กัับการจััดการปััญหา อาชญากรรมทางการเมืือง และเศรษฐกิิจ กลยุุทธ์์
กัับวิิธีีการป้้องกััน และปราบปรามอาชญากรรมที่่�เกิิดขึ้้�น ตลอดจนกรณีี
ศึึกษา
Political and economic crime in various forms affecting
overall national economics and society in forms of budgeting
allocation, procurement and purchasing; various forms of
corruptions from operative level up to the policy making level;
judicial process management in dealing with political and
economic crime; strategies relating to the prevention and
suppression processes of crime including case studies.
รศ.642 นวััตกรรมการจััดการงานยุุติิธรรม
3(3-0-6)
PA.642 Innovation on Judicial Process and
Administration
ความพยายามในการแสวงหาและทดลองนวััตกรรมต่่างๆ เพื่่�อ
การป้้องกััน การควบคุุมอาชญากรรมและทุุรกรรมเยาวชน ตลอดจนการ
บำำ�บัดั ฟื้้น� ฟูู แก้้ไขผู้้�กระทำำ�ผิดิ และการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ เหยื่่อ� อาชญากรรม โดยมุ่่�ง
เน้้นการวางแผนการดำำ�เนิินงานและการวิิจััยประเมิินผลอย่่างเป็็นระบบ
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมและเพื่่�อการนำำ�การ
เปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม
Innovation search for models for crime prevention
and control of juvenile crime; crime rehabilitation, corrections
and treatment on crime victims; systematic planning and
assessment analysis in response to social changes and socialchange initiatives.
รศ.643 อาชญากรรมคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีี
3(3-0-6)
PA.643 Cyber and Technology Crime
อาชญากรรมที่่�กระทำำ�บนพื้้�นที่่�เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ เทคนิิคใน
การสืืบสวนสอบสวนคดีี อ าชญากรรมคอมพิิ ว เตอร์์ การจู่่�โจมทาง

คอมพิิวเตอร์์ การขโมยข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การข่่มขู่่�และการก่่อการร้้าย
บนเครืือข่่ายอิินเตอร์์เนต การพััฒนาและป้้องกัันระบบคอมพิิวเตอร์์ วิิธีี
การตรวจสอบและเก็็ บ รวบรวมพยานหลัั ก ฐานทางคดีี เ กี่่� ย วกัั บ
อาชญากรรมคอมพิิวเตอร์์
Concepts of cyber and technology crime; inquiry and
investigation techniques of cyber and technology crime,
hacking and attacking on computer, electronic information
robbery, speculation and terrorism on internet network,auditing
and collecting evidence on cyber crime.
รศ.644 การศึึกษาเฉพาะกรณีี : การจััดการงานยุุติิธรรม 3(3-0-6)
PA.644 Case Studies in Judicial Administration
ศึึกษาผลงานทางวิิ ช าการในฐานะองค์์ ค วามรู้้�เชิิ ง รูู ป ธรรม
(concrete body of Knowledge) ในวงวิิชาการจากงานวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์
สารนิิพนธ์์ และบทความต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารงานยุุติิธรรม โดยใช้้
การบรรยาย และการอภิิปรายกรณีีศึึกษา รวมทั้้�งทำำ�การค้้นคว้้ารายบุุคคล
เพื่่�อให้้เข้้าใจในประเด็็นปััญหาปััจจุุบัันทางการบริิหารงานยุุติิธรรม เพื่่�อ
เพิ่่�มพููนทัักษะในการแก้้ปััญหา ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสาระสำำ�คััญทางการบริิหาร
งานยุุติิธรรม
Case studies as a concrete body of knowledge attained
from research, independent study, thesis, journal and articles
concerning judicial administration through lectures and group
discussion; individual study on current judicial administration
issues; skills in problem solving of judicial administration.
รศ.645	สััมมนาการจััดการงานยุุติิธรรม
3(3-0-6)
PA.645 Seminar in Judicial Administration
	สััมมนาเชิิงวิิชาการและปฏิิบััติิการในประเด็็นสำำ�คััญๆ ที่่�เกี่่�ยว
กัับกระบวนการบริิหารงานยุุติธิ รรมเพื่่อ� แสวงหาแนวทางการแก้้ไขปััญหา
การบริิหารงานยุุติธิ รรม อย่่างเป็็นรููปธรรม และให้้การแก้้ไขปััญหาทัันต่่อ
สภาวะการณ์์ในปััจจุุบััน พร้้อมทั้้�งเสนอแนะ แนวทางในการแก้้ไขปััญหา
อาชญากรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในรููปแบบต่่างๆ ผ่่าน วิิทยุุ โทรทััศน์์ หนัังสืือพิิมพ์์
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ฯลฯ รวมทั้้�งการใช้้วิธีิ กี ารในการแก้้ไขปััญหาอาชญากรรมด้้วยวิิธีกี าร หรืือ
มาตรการใหม่่ๆ โดยเป็็นไปในทิิศทางที่่�สร้้างสรรค์์ และเป็็นประโยชน์์ต่่อ
สัังคมโดยรวม
Academic and practical seminars in major issues
concerning concrete solutions to judicial administration
problems; guidelines to solve the criminal cases on radios,
televisions and newspapers; innovative measures on criminal
control and displacement of crime in society.
รศ.646	สััมมนาการบริิหารความขััดแย้้ง
3(3-0-6)
PA.646 Seminar in Conflict Management
แนวคิิด และทฤษฎีีความขััดแย้้ง บริิบททางเศรษฐกิิจ สัังคม
การเมืือง วััฒนธรรมและ พฤติิกรรมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้ง ประเภทและ
รููปแบบความขััดแย้้ง กระบวนการก่่อเกิิดการพััฒนา และการคลี่่�คลาย
ของความขััดแย้้ง ทั้้�งในระดัับโครงสร้้างระดัับกลุ่่�ม และระดัับปััจเจกชน
แนวทางและ วิิธีกี ารในการแก้้ปัญ
ั หาความขััดแย้้ง อาทิิ แนวคิิดในการลด
และขจััดแหล่่งของความขััดแย้้งและกระตุ้้�น การสนัับสนุุนเงื่อ่� นไขเชิิงบวก
ในการควบคุุมความขััดแย้้ง การใช้้แนวคิิดพุุทธศาสนา ในการเข้้าใจและ
แก้้ไขความขััดแย้้ง
Seminar on Concepts and theories of conflict
management. The course emphasizes on reduce conflict and
violence, potential conflicts of interest, negotiations for the
agreement and peaceful to solve the problem. It will also
cover enhance the knowledge and understanding of the
principles of democracy and living together in creative and
social adequacy.
รศ.647	สััมมนาทางรััฐประศาสนศาสตร์์
3(3-0-6)
PA.647 Seminar in Public Administration
สััมมนาประเด็็นทางรััฐประศาสนศาสตร์์ การวิิเคราะห์์นโยบาย
การพััฒนาประเทศ การสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้� เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การบริิหารการ
พััฒนาท้้องถิ่่�น

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

กลุ่่�มวิิชาการบริิหารงานคณะสงฆ์์

รศ.651	พััฒนาการและนโยบายของรััฐกัับกิิจการคณะสงฆ์์ 3(3-0-6)
PA.651 Development and Public Policy on
Sangha Administration
ประวัั ติิ ข องศาสนาพุุ ท ธและการเผยแพร่่ พุุ ท ธศาสนาใน
ประเทศไทย พััฒนาการของนโยบายของรััฐบาลเกี่่�ยวกัับการบริิหารงาน
คณะสงฆ์์ นโยบายของรััฐบาลในระยะปััจจุุบัันเกี่่�ยวกัับการบริิหารงาน
คณะสงฆ์์ ปััญหาและอุุปสรรคเกี่่ย� วกัับนโยบายและแนวโน้้มของนโยบาย
ของรััฐบาลที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารงานคณะสงฆ์์ และพุุทธศาสนา
Background of Buddhism and propagation in Thailand;
evolution of Thai government policy on Sangha administration;
contemporary government policies towards administration of
the Sangha; problems and obstacles in the government’s
trends and policies concerning Sangha administration and
Buddhism.
รศ.652 การบริิหารสมััยใหม่่กัับการจััดการงานคณะสงฆ์์ 3(3-0-6)
PA.652 Modern Management and Sangha Administration
แนวคิิดเกี่่ย� วกัับการบริิหารสมััยใหม่่ที่่มี� ผี ลกระทบต่่อการจััดการ
งานคณะสงฆ์์ การจััดทำำ�แผนพััฒนาองค์์การของวััดหรืือองค์์การคณะสงฆ์์
การพััฒนาทางด้้านเทคโนโลยีีเพื่่อ� การบริิหารจััดการและส่่งเสริิมการเรีียน
รู้้�ในทางศาสนา นวััตกรรมในด้้านการสอนและการเรีียนรู้้�ในพุุทธศาสนา
รวมทั้้�งการใช้้แนวคิิดการจััดการความรู้้�ในองค์์การกัับการส่่งเสริิมพระพุุทธ
ศาสนา
Concepts of modern management affecting Sangha
administration; development plan of monastic administration
and Sangha governing body; technology development for
management and religious learning promotion; innovations in
teaching and learning Buddhism, knowledge management in
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religious promotion.

รศ.653	บทบาทของคณะสงฆ์์กัับการพััฒนา
3(3-0-6)
ประชาสัังคมกัับการเมืืองภาคประชาชน
PA.653 Roles of Sangha on Social Development
and People Participation
แนวคิิ ด การพัั ฒ นาสัั ง คมและการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของประชาชน
บทบาทของพระและคณะสงฆ์์ในการพััฒนาประชาสัังคมกัับการเมืืองภาค
ประชาชน เช่่น กระบวนการประชาคม การแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้งใน
ชุุมชน การพััฒนาทางด้้านจิิตใจของประชาชน และการอนุุรัักษ์์ประเพณีี
ศิิลปวััฒนธรรม
Concepts of social development and people’s
political participation; roles of Sangha on social development
issues such as civil society process, community conflict
management, spiritual development, traditional and cultural
preservation.
รศ.654 การศึึกษาเฉพาะกรณีี : การจััดการ
3(3-0-6)
งานคณะสงฆ์์
PA.654 Case Studies in Sangha Administration
ศึึกษาผลงานทางวิิ ช าการในฐานะองค์์ ค วามรู้้�เชิิ ง รูู ป ธรรม
(concrete body of knowledge)ในวงวิิชาการจากงานวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์
สารนิิพนธ์์ และบทความต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการคณะสงฆ์์ ซึ่่�ง
นำำ�ประเด็็นเกี่่ย� วกัับการบริิหารจััดการคณะสงฆ์์ของไทยในบริิบทของการ
เปลี่่�ยนแปลง มาศึึกษาวิิเคราะห์์
Case studies as a concrete body of knowledge attained
from research, independent study, thesis, journal and articles
in Sangha administration; analysis on influential issues regarding
Sangha’s administration in a changing context.
รศ.655	สััมมนาการจััดการงานคณะสงฆ์์
3(3-0-6)
PA.655 Seminar in Sangha Administration
สััมมนาเชิิงวิิชาการและปฏิิบััติิการในประเด็็นปััญหาสำำ�คััญๆ ที่่�
เกี่่�ยวกัับปััญหาการบริิหารจััดการคณะสงฆ์์ของไทยและแนวทางการ
พััฒนาปรัับปรุุง

Academic and practical seminars in major issues
concerning Sangha’s administrative problems together with
guidelines for development and improvement.
รศ.656	สััมมนาการบริิหารความขััดแย้้ง
3(3-0-6)
PA.656 Seminar in Conflict Management
แนวคิิด และทฤษฎีีความขััดแย้้ง บริิบททางเศรษฐกิิจ สัังคม
การเมืือง วััฒนธรรมและ พฤติิกรรมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้ง ประเภทและ
รููปแบบความขััดแย้้ง กระบวนการก่่อเกิิดการพััฒนา และการคลี่่�คลาย
ของความขััดแย้้ง ทั้้�งในระดัับโครงสร้้างระดัับกลุ่่�ม และระดัับปััจเจกชน
แนวทางและ วิิธีกี ารในการแก้้ปััญหาความขััดแย้้ง อาทิิ แนวคิิดในการลด
และขจััดแหล่่งของความขััดแย้้งและกระตุ้้�น การสนัับสนุุนเงื่อ่� นไขเชิิงบวก
ในการควบคุุมความขััดแย้้ง การใช้้แนวคิิดพุุทธศาสนา ในการเข้้าใจและ
แก้้ไขความขััดแย้้ง
Seminar on Concepts and theories of conflict
management. The course emphasizes on reduce conflict and
violence, potential conflicts of interest, negotiations for the
agreement and peaceful to solve the problem. It will also
cover enhance the knowledge and understanding of the
principles of democracy and living together in creative and
social adequacy.
รศ.657	สััมมนาทางรััฐประศาสนศาสตร์์
3(3-0-6)
PA.657 Seminar in Public Administration
สััมมนาประเด็็นทางรััฐประศาสนศาสตร์์ การวิิเคราะห์์นโยบาย
การพััฒนาประเทศ การสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้� เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การบริิหารการ
พััฒนาท้้องถิ่่�น
Seminars on Publie Administration Analysis of
Development Synthesis of Knowledge to Contribute to the
Management of Local Development.
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3. หมวดวิิชาเสริิมพื้้�นฐาน (ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
รศ.606 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับรััฐประศาสนศาสตร์์
3(3-0-6)
PA.606 English for Public Administration
พััฒนาความรู้้� ความสามารถในการใช้้ทัักษะภาษาอัังกฤษ
ด้้านการฟััง พููด อ่่าน และเขีียน ในด้้านรััฐประศาสนศาสตร์์ในระดัับสููงขึ้้น�
สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการสื่่�อสารและการสืืบค้้นข้้อมููลความรู้้�ทาง
ด้้านรััฐประศาสนศาสตร์์ได้้
Improve knowledge of English language ability in
listening, speaking, reading and writing in public administration
at higher levels. Can be applied to communicate and search
for knowledge in public administration.
รศ.801 วิิทยานิิพนธ์์ 1
6(0-18-0)
PA.801 Thesis 1
การทำำ�วิิ จัั ย เพื่่� อ ความก้้ า วหน้้ า ทางวิิ ช าการในสาขาวิิ ช า
รััฐประศาสนศาสตร์์ที่่�สนใจ กำำ�หนดหััวข้้อการทำำ�วิิจััย ค้้นคว้้าแหล่่งที่่�มา
ของข้้อมููลและทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องพร้้อมเสนอหััวข้้อเพื่่�อขออนุุมััติิ ทบทวน
วรรณกรรม กรอบแนวคิิดและทฤษฎีี เพื่่อ� พััฒนากรอบแนวคิิดให้้ตรงตาม
ประเด็็นและวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้ พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอระเบีียบวิิธีีการวิิจััย
พััฒนาเครื่่�องมืือ เทคนิิคการรวบรวมข้้อมููลและสถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์
ภายใต้้ความดููแลของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาและ
ควบคุุมการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์ และนำำ�เสนอผลงานวิิจััยครั้้�งที่่� 1 ต่่อคณะ
กรรมการสอบที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� พร้้อมปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อแนะนำำ�ของ
คณะกรรมการสอบให้้แล้้วเสร็็จ
Research for academic progress in public
administration of interests, define thesis title, study for useful
data and related theories, propose thesis title, literature survey,
theory and concept framework to develop concept framework
according to issues and defined objectives, present research
methodology, develop tools and techniques for data
collection and analysis under supervisor functioning to advice
and control thesis’s direction and scope, first-time thesis

presentation to appointed committee, and correct thesis
according to committee’s comments.
รศ.802 วิิทยานิิพนธ์์ 2
6(0-18-0)
PA.802 Thesis 2
	วิิชาบัังคัับก่่อน : รศ.801 วิิทยานิิพนธ์์ 1
ดำำ�เนิินการตามขั้้น� ตอนของการวิิจัยั โดยการประมวลผลการ
วิิเคราะห์์ รายงานผลที่่�ได้้ สรุุปผลการวิิจััย อภิิปรายผล และข้้อเสนอแนะ
ภายใต้้ความดููแลของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาและ
ควบคุุมการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์ของนัักศึึกษาแต่่ละคนจนแล้้วเสร็็จ และนำำ�
เสนอผลงานวิิจััยครั้้�งที่่� 2 ต่่อคณะกรรมการสอบที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง พร้้อม
ปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อแนะนำำ�ของคณะกรรมการสอบให้้แล้้วเสร็็จ เพื่่�อ
ความสมบููรณ์์ของวิิทยานิิพนธ์์ และเมื่่อ� วิิทยานิิพนธ์์นำำ�เสนอฉบัับสมบููรณ์์
แล้้ว นัักศึึกษาต้้องนำำ�ผลงานวิิทยานิิพนธ์์ฉบัับสมบููรณ์์จััดตีีพิิมพ์์หรืือเผย
แพร่่ผ่่านสื่่�อทางวิิชาการหรืือวิิชาชีีพต่่าง ๆ
Follow research methodology, processing analysis,
reporting, conclusion, discussion and provide suggestion under
supervisor functioning to advice and control thesis’s direction
and scope, second-time thesis presentation to appointed
committee, correct and improve thesis according to
committee’s comments for completing the thesis, publish full
thesis research paper on various academic or professional
channels.
รศ.900
PA.900

การสอบประมวลความรู้้�
(ไม่่นัับหน่่วยกิิต)
Comprehensive Examination
การวััดขีีดความรู้้�ความสามารถโดยบููรณาการองค์์ความรู้้�ด้า้ น
รััฐประศาสนศาสตร์์ ทั้้�งทางด้้านทฤษฎีีและการประยุุกต์์ใช้้ในงานวิิจัยั เพื่่อ�
แสดงให้้เห็็นถึึงความเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้ง� ของเนื้้�อหาสาระที่่�จะนำำ�ไปสู่่�รากฐาน
การค้้นคว้้าอิิสระต่่อไป ทั้้�งนี้้�การสอบประมวลความรู้้�เป็็นแบบข้้อเขีียนและ
/หรืือปากเปล่่า
Ability measurement by integrating public
administration knowledge including theories and applications
in research to perform deep understanding about useful
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contents to be the basis of further independent study,
comprehensive examination can be proceeded by written
and/or oral examination.
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หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
1.หมวดวิิชาบัังคัับ

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MEE0101 ระเบีียบวิิธีีวิิจััยทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า*
1(1-0-3)
(Research Methodology in Electrical Engineering)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
ระเบีี ย บวิิ ธีี วิิ จัั ย การปริิ ทัั ศน์์ ว รรณกรรมและงานวิิ จัั ย ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง การพิิจารณากำำ�หนดหััวข้้อการวิิจััยทางระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง และ
ระบบควบคุุม วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย การพิิจารณากำำ�หนดขอบเขต กลุ่่�ม
ตััวอย่่าง และตััวแปรของการวิิจััย การทดสอบและสอบเทีียบเครื่่�องมืือ
การเก็็บรวบรวมข้้อมููลและแปลผล การสรุุปผล การเขีียนบทความวิิจััย
ทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า เพื่่อ� ตีีพิมพ์
ิ เ์ ผยแพร่่ในการประชุุมวิชิ าการและวารสาร
วิิชาการ
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.
* สำำ�หรัับ แผน ก แบบ ก 1 เรีียนโดยไม่่นัับหน่่วยกิิต
MEE0102 ระเบีียบวิิธีีเชิิงตััวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Methods)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
ระเบีียบวิิธีเี ชิิงตััวเลขเบื้้�องต้้น การหารากของสมการ การแก้้
ปััญหาระบบสมการ การประมาณค่่าในช่่วงและการประมาณค่่านอกช่่วง
การถดถอยแบบกำำ�ลัังสองน้้อยที่่�สุุด การหาค่่าอิินทิิกรััลและค่่าอนุุพัันธ์์
เชิิงตััวเลข การแก้้สมการเชิิงอนุุพันั ธ์์สามััญ การแก้้สมการเชิิงอนุุพันั ธ์์ย่อ่ ย
ระเบีียบวิิธีผี ลต่่างสืืบเนื่่อ� ง ระเบีียบวิิธีไี ฟไนต์์เอลิิเมนต์์ การแก้้ปัญ
ั หาทาง
วิิศวกรรมไฟฟ้้าด้้วยระเบีียบวิิธีีเชิิงตััวเลข

Introduction to numerical methods, finding roots
of equation, soving system of equations, interpolation and
extrapolation, least-squares regression, numerical integration
and differentiation, solving ordinary differential equation,
solving partial differential equation, finite difference method,
finite element method, solving electrical engineering problems
by numerical methods.
MEE0103 เทคนิิคการหาค่่าเหมาะที่่�สุุดแนวใหม่่
3(3-0-6)
(Modern Optimization Techniques)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	ทบทวนมโนทััศน์กา
์ รหาค่่าเหมาะที่่�สุดุ และการประยุุกต์ทา
์ ง
วิิศวกรรมไฟฟ้้า แนะนำำ�การหาค่่าเหมาะที่่�สุุดแนวใหม่่ การหาค่่าเหมาะ
ที่่�สุดุ แบบวััตถุุประสงค์์เดีียวและแบบหลายวััตถุุประสงค์์ ภาวะเหมาะที่่�สุดุ
เชิิงพาเรโต วิิธีอี ภิิศึกึ ษาสำำ�นึึก ขั้้น� ตอนวิิธีเี ชิิงพัันธุุกรรม การอบอ่่อนจำำ�ลอง
การค้้นหาแบบตาบูู การหาค่่าเหมาะที่่�สุดุ แบบฝููงอนุุภาค การหาค่่าเหมาะ
ที่่�สุุดแบบอาณานิิคมมด การค้้นหาความบรรสาน การค้้นหาแบบนก
กาเหว่่า การค้้นหาแบบกระแส
Reviews of optimization concepts and applications
to electrical engineering, introduction to modern optimization,
single-objective and multiobjective optimization, Pareto
optimality, metaheuristic methods, genetic algorithm,
simulated annealing, tabu search, particle swarm optimization,
ant colony optimization, harmony search, cuckoo search,
current search.

2. หมวดวิิชาสััมมนา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MEE0201 สััมมนา 1*
1(1-0-3)
(Seminar 1)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	การสืืบค้้นและทบทวนบทความผลงานวิิจััยระดัับชาติิ ทาง
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ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง หรืือระบบควบคุุม การทำำ�ความเข้้าใจ การวิิเคราะห์์
สัังเคราะห์์และสรุุปประเด็็น การนำำ�เสนอและอภิิปรายกัับผู้้�ร่่วมสััมมนา
โดยมีีคณะกรรมการประเมิินผล
National research literature survey and review in
power system or control system engineering, understanding,
analysis, synthesis and conclusion, presentation and discussion
with audience under evaluation committees.
* สำำ�หรัับ แผน ก แบบ ก 1 เรีียนโดยไม่่นัับหน่่วยกิิต

ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง ระบบการป้้องกััน การป้้องกััน การรั่่�วลงดิิน ฟิิวส์์จำำ�กััด
กระแส การออกแบบระบบสายดิินในสถานีีไฟฟ้้าย่อ่ ย และการเลืือกขนาด
หม้้อแปลงกำำ�ลััง
Reviews of electrical power system design,
coordination of protecting devices in power systems, ground
system design in power systems, protecting systems, ground
protection, current-limiting fuses, ground system design in
power substations, power transformer selection.

MEE0202	สััมมนา 2*
1(1-0-3)
(Seminar 2)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: MEE0201 สััมมนา 1
	การสืืบค้้นและทบทวนบทความผลงานวิิจััยระดัับชาติิหรืือ
นานาชาติิ ทางระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง หรืือระบบควบคุุม ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงาน
วิิจััยวิิทยานิิพนธ์์ หรืือเป็็นผลงานส่่วนหนึ่่�งของการวิิจััยวิิทยานิิพนธ์์ การ
ทำำ�ความเข้้าใจ การวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์และสรุุปประเด็็น การนำำ�เสนอ
และอภิิปรายกัับผู้้�ร่่วมสััมมนา โดยมีีคณะกรรมการประเมิินผล
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.
* สำำ�หรัับ แผน ก แบบ ก 1 เรีียนโดยไม่่นัับหน่่วยกิิต

MEE0302 วิิศวกรรมคุุณภาพกำำ�ลัังไฟฟ้้าขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Power Quality Engineering)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	ทบทวนมโนทััศน์์เกี่่�ยวกัับคุุณภาพกำำ�ลัังไฟฟ้้า แนะนำำ�โหลด
แบบเชิิงเส้้นและแบบ ไม่่เชิิงเส้้น ความต้้องการคุุณภาพกำำ�ลัังไฟฟ้้า การ
รบกวนและผลกระทบ ฮาร์์มอนิิกส์์และแหล่่งกำำ�เนิิดฮาร์์มอนิิกส์์ การวััด
ฮาร์์มอนิิกส์ใ์ นระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง เทคนิิคการลดและกำำ�จััดฮาร์์มอนิิกส์์ การ
ออกแบบวงจรกรองแบบแพสซีี ฟและแอ็็ กทีีฟ ข้้ อ กำำ�หนดมาตรฐาน
คุุณภาพกำำ�ลัังไฟฟ้้า 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.

3. หมวดวิิชาเลืือก
(ก) กลุ่่�มวิิชาระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง (Power Systems)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MEE0301 การออกแบบระบบไฟฟ้้ากำำ�ลัังขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Electrical System Design)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	ทบทวนการออกแบบระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง การทำำ�งานร่่วมกััน
ของอุุปกรณ์์ป้้องกัันในระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง การออกแบบระบบสายดิินใน

MEE0303 ระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ
3(3-0-6)
(Smart Grid Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	มโนทัั ศน์์ เ บื้้� อ งต้้ น ของระบบโครงข่่ า ยไฟฟ้้ าอัั จ ฉริิ ย ะ
สถาปััตยกรรมโครงข่่ายไฟฟ้้าอัจั ฉริิยะ โครงสร้้างอุุตสาหกรรมไฟฟ้้า ระบบ
การจ่่ายไฟฟ้้า การวางแผนกำำ�ลัังการผลิิต การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพโดย
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โครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ พลัังงานหมุุนเวีียน สถานีีจ่่ายพลัังงานไฟฟ้้าให้้
กัับรถไฟฟ้้า แหล่่งกำำ�เนิิดไฟฟ้้าสำำ�หรัับอาคารอััจฉริิยะ และโครงข่่ายไฟฟ้้า
อััจฉริิยะเพื่่�อการลดปริิมาณคาบอน
Basic concepts of smart grid systems, smart grid
architectures, power distribution systems, power production
planning, efficiency increment by smart grid, renewable energy,
power station for electric vehicle, power source for smart
building and smart grid to reduce carbon.
MEE0304	อิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลัังขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Power Electronics)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	คุุณลัักษณะและการประยุุกต์ใ์ ช้้งานวงจรสวิิตซ์์กำำ�ลััง เทคนิิค
การควบคุุม การวิิเคราะห์์ และการออกแบบตััวแปลงผัันกำำ�ลัังแบบ
กระแสตรงเป็็นกระแสตรง กระแสตรงเป็็นกระแสสลัับ กระแสสลัับ
เป็็นกระแสตรง และกระแสสลัับเป็็นกระแสสลัับ ความเพี้้�ยนเชิิงฮาร์์มอนิิ
กส์์และเทคนิิคการแก้้ไข การป้้องกัันในวงจรอิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง การ
ประยุุกต์์วงจรอิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง ในแหล่่งจ่่ายกำำ�ลัังไฟฟ้้าและในระบบ
ควบคุุม การจำำ�ลองสถานการณ์์วงจรอิิเล็็กทรอนิิกส์กำ์ ำ�ลัังด้้วยคอมพิิวเตอร์์
Characteristics and applications of power switching
circuits, control techniques, analysis and design of DC-to-DC,
DC-to-AC, AC-to-DC and AC-to-AC convertors, harmonic
distortion and correction techniques, protection in power
electronic circuits, application of power electronic circuits in
power supplies and control systems, simulation of power
electronic circuits by program computer.
MEE0305 การขัับเคลื่่�อนทางไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electric Drives)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	การขัับเคลื่่�อนมอเตอร์์ไฟฟ้้าประเภทต่่าง ๆ ได้้แก่่ มอเตอร์์

กระแสตรง มอเตอร์์กระแสตรงแบบไร้้แปรงถ่่าน มอเตอร์์เหนี่่�ยวนำำ�แบบ
1-เฟส และ 3-เฟส มอเตอร์์ซิิงโครนััส มอเตอร์์แบบขั้้�น และมอเตอร์์
รีีลัักซ์์แตนซ์์ ตััวอย่่างระบบควบคุุมเครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้าในอุุตสาหกรรม
Drives for motors consisting of DC motor, brushless
DC (BLDC) motor, 1-phase and 3-phase induction motor,
synchronous motor, stepper motor and reluctance motor,
samples of electric drive systems in industries.
MEE0306 อภิิศึึกษาสำำ�นึึกในระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
3(3-0-6)
(Metaheuristics in Power Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	ทบทวนการหาค่่าเหมาะที่่�สุดุ แนวใหม่่ ปััญหาการหาค่่าเหมาะ
ที่่�สุุดแบบวััตถุุประสงค์์เดีียวและหลายวััตถุุประสงค์์ อภิิศึึกษาสำำ�นึึกแบบ
ต่่าง ๆ การประยุุกต์์การหาค่่าเหมาะที่่�สุุดแบบอภิิศึึกษาสำำ�นึึกเพื่่�อแก้้
ปััญหาทางวิิศวกรรมไฟฟ้้ากำำ�ลััง การจ่่ายโหลดอย่่างประหยััด การไหลของ
กำำ�ลัังไฟฟ้้าเหมาะที่่�สุุด การจััดลำำ�ดัับความสััมพัันธ์์เหมาะที่่�สุุดของรีีเลย์์
ป้้องกัันในระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
Reviews of modern optimization, single-objective
and multiobjective optimization problems, metaheuristics,
applications of metaheuristic optimization to powerc system
engineering problems, economic load dispatch, optimal power
flow, optimal protective relay coordination.
MEE0307 เรื่่�องคััดสรรทางด้้านระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Power Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	การศึึกษาผลงานวิิจัยั ต่่าง ๆ ทางด้้านระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง ทฤษฎีี
ระเบีียบวิิธีี และขั้้�นตอนวิิธีีใหม่่ ที่่�น่่าสนใจในปััจจุุบััน และเป็็นประโยชน์์
ต่่องานวิิจััยทางด้้านระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
Study of research article concerning to power
systems, new theory, methods and algorithms currently and
usefully for power system research.
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(ข) กลุ่่�มวิิชาระบบควบคุุม (Control Systems)

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
MEE0401 แบบจำำ�ลองระบบ	
3(3-0-6)
(System Modelling)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	มโนทััศน์์เกี่่�ยวกัับแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของระบบ
พลวััต ฟัังก์์ชัันถ่่ายโอนและสมการตััวแปรสเตต การหาแบบจำำ�ลองทาง
คณิิตศาสตร์์ของระบบทางไฟฟ้้า การหาแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของ
ระบบทางกลเชิิงไถลและเชิิงหมุุนโดยอาศััยสมการการเคลื่่�อนที่่�ของลา
กรานจ์์ การหาแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของระบบทางกล-ไฟฟ้้า การ
หาแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของระบบถ่่ายเทความร้้อน ระบบระดัับของเหลว ระบบเครน และระบบลููกบอล-คาน การจำำ�ลองระบบด้้วย
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
Concepts of dynamic system modeling, transfer
function and state-variable model, mathematical model of
electrical systems, mathematical model of translational and
rotational mechanical systems by Lagrange’s equation of
motion, mathematical model of electromechanical systems,
mathematical model of heat-transferred systems, liquid-level
systems, crane systems, ball-beam systems and system
dynamic simulation by program computer.
MEE0402 ระบบควบคุุมแนวใหม่่
3(3-0-6)
(Modern Control Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
แบบจำำ�ลองตััวแปรสเตตของระบบพลวััติิ ค่่าเจาะจงและ
เวกเตอร์์เจาะจง เมทริิกซ์กา
์ รเปลี่่ย� นสถานะ ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างฟัังก์์ชันั
ถ่่ายโอนและแบบจำำ�ลองตััวแปรสเตต ความสามารถในการควบคุุมได้้และ
ความสามารถในการสัังเกตได้้ การแปลงแบบคล้้าย แบบบััญญััติิการ
ควบคุุมได้้และการสัังเกตได้้ การออกแบบระบบควบคุุมแนวใหม่่ เทคนิิค
การวางโพล การออกแบบตัั ว สัั ง เกตแบบ เต็็ มอัั น ดัั บ และลดอัั น ดัั บ
เสถีียรภาพของระบบควบคุุมแนวใหม่่

State-variable models of dynamic systems,
eigenvalue and eigenvector, state-transition matrix, relation
of transfer function and state-variable model, controllability,
observability, similarly transformation, controllable canonical
form, observable canonical form, modern control system
design, pole-placement method, full-order observer and
reduced-order observer design, stability of modern control
systems.
MEE0403 การออกแบบตััวควบคุุมพีีไอดีี
3(3-0-6)
(PID Controller Design)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	มโนทััศน์์เกี่่�ยวกัับตััวควบคุุมพีีไอดีี ผลกระทบของตััวควบคุุม
พีีไอดีี พลานต์์มาตรฐาน สำำ�หรัับการออกแบบตััวควบคุุมพีีไอดีี การ
ออกแบบตััวควบคุุมพีีไอดีี ในโดเมนเวลาและในโดเมน ความถี่่� การ
ออกแบบตััวควบคุุมพีไี อดีีด้ว้ ยระเบีียบวิิธีเี ชิิงวิิเคราะห์์ กฎการปรัับแต่่งตััว
ควบคุุมพีีไอดีี การออกแบบตััวควบคุุมพีีไอดีีด้้วยอภิิศึึกษาสำำ�นึึก
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.
MEE0404 การออกแบบวงจรอิิเล็็กทรอนิิกส์์ใน	
3(3-0-6)
ระบบควบคุุม
(Electronics Circuit Design in Control Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	ทบทวนโครงสร้้างระบบควบคุุม องค์์ประกอบของระบบ
ควบคุุม เซนเซอร์์และ แทรนส์์ดิวิ เซอร์์ แทรนส์์ดิวิ เซอร์์ตัวั แหน่่ง แทรนส์์ดิวิ
เซอร์์แรง แทรนส์์ดิวิ เซอร์์การเคลื่่อ� นที่่� แทรนส์์ดิวิ เซอร์์ของไหล แทรนส์์ดิวิ
เซอร์์อุณ
ุ หภููมิิ การออกแบบวงจรปรุุงแต่่งสััญญาณ วงจรขยายแบบต่่าง ๆ
วงจร Zero-Span การแปลงแรงดัันเป็็นกระแส การแปลงกระแสเป็็นแรง
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ดััน การแปลงแรงดัันเป็็นความถี่่� การแปลงความถี่่�เป็็นแรงดััน วงจรแยก
โดด การเดิินสายต่่อเชื่่�อม
Reviews of control systems, elements of control
systems, sensor and transducer, position transducer, force
transducer, motion transducer, fluid transducer, temperature
transducer, design of signal conditioning circuits, amplifiers,
Zero-Span circuits, voltage-to-current convertion, current-tovoltage convertion, voltage-to-frequency convertion,
frequency-to-voltage convertion, isolation circuits and cabling.

ต่่าง ๆ การประยุุกต์์การหาค่่าเหมาะที่่�สุุดแบบอภิิ-ศึึกษาสำำ�นึึกเพื่่�อแก้้
ปััญหาทางวิิศวกรรมควบคุุม การระบุุเอกลัักษณ์์ระบบด้้วยอภิิศึกึ ษาสำำ�นึึก
การสัังเคราะห์์ และออกแบบระบบควบคุุมอย่่างเหมาะที่่�สุดุ ด้้วยแนวทาง
อภิิศึึกษาสำำ�นึึก
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.

MEE0405 ระบบสมองกลฝัังตััว	
3(3-0-6)
(Embedded Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
แนวคิิดของระบบสมองกลฝัังตััว สถาปััตยกรรมของไมโคร
คอนโทรลเลอร์์ชนิิด ต่่าง ๆ การออกแบบระบบสมองกลฝัังตััวโดยใช้้ไมโคร
คอนโทรลเลอร์์ ระบบควบคุุมเวลาจริิง การโปรแกรมด้้วยภาษาขั้้�นสููง
สำำ�หรัับระบบสมองกลฝัังตััว หลัักการและวิิธีกา
ี รออกแบบระบบสมองกล
ฝัังตััวแบบเวลาจริิง การประยุุกต์์ระบบสมองกลฝัังตััวโดยใช้้ไมโคร
คอนโทรลเลอร์์ ทั้้�งด้้านฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์
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.

MEE0407 เรื่่�องคััดสรรทางด้้านระบบควบคุุม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Control Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	การศึึกษาผลงานวิิจััยต่่าง ๆ ทางด้้านระบบควบคุุม ทฤษฎีี
ระเบีียบวิิธีี และขั้้�นตอน วิิธีีใหม่่ ที่่�น่่าสนใจในปััจจุุบััน และเป็็นประโยชน์์
ต่่องานวิิจััยทางด้้านระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
Study of research article concerning to control
systems, new theory, methods and algorithms currently and
usefully for control system research.

MEE0406 อภิิศึึกษาสำำ�นึึกในระบบควบคุุม
3(3-0-6)
(Metaheuristics in Control Systems)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	ทบทวนการหาค่่าเหมาะที่่�สุดุ แนวใหม่่ ปััญหาการหาค่่าเหมาะ
ที่่�สุุดแบบวััตถุุประสงค์์เดีียวและหลายวััตถุุประสงค์์ อภิิศึึกษาสำำ�นึึกแบบ

4. หมวดวิิชาวิิทยานิิพนธ์์

(ก) รายวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ 36 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน ก
แบบ ก 1
MEE0501 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 1
9(9-0-18)
(Master Thesis 1)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	กำำ�หนดอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาวิิทยานิิพนธ์์ และอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
วิิทยานิิพนธ์์ร่่วม (ถ้้าหากจำำ�เป็็น) กำำ�หนดหััวข้้อวิิทยานิิพนธ์์ สืืบค้้นงาน
วิิจััยที่่�เกี่่�ยงข้้องกัับวิิทยานิิพนธ์์ เริ่่�มจััดทำำ�โครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ เสนอ
รายงานความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
Define thesis advisor and co-adviser (if necessary),
define thesis research topic, literature survey concerning to
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thesis research, initiate thesis proposal, submit thesis research
progression report at the end of semester.
MEE0502 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 2
9(9-0-18)
(Master Thesis 2)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: MEE0501 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 1
	ดำำ�เนิินการวิิจััยวิิทยานิิพนธ์์ตามหััวข้้อที่่�กำำ�หนด จััดทำำ�และ
สอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ เสนอรายงานความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์
เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
Research according to defined thesis research topic,
thesis proposal preparation and examination, submit thesis
research progression report at the end of semester.
MEE0503 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 3
9(9-0-18)
(Master Thesis 3)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: MEE0502 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 2
	ดำำ�เนิินการวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์ตามหััวข้้อและขอบเขตที่่�กำำ�หนด
รวมทั้้�งข้้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ จััดเตรีียม
บทความวิิจััยเพื่่�อตีีพิิมพ์์ตามเกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษา เสนอรายงาน
ความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
Research according to defined thesis research topic,
scope and comments of thesis proposal evaluation committees,
prepare the research article to be published according to
program requirement, submit thesis research progression
report at the end of semester.
MEE0504 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 4
9(9-0-18)
(Master Thesis 4)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: MEE0503 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 3
	ดำำ�เนิินการวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์ตามหััวข้้อและขอบเขตที่่�กำำ�หนด
รวมทั้้�งข้้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ จนเสร็็จ
สมบูู ร ณ์์ ตีี พิิ มพ์์ บ ทความวิิ จัั ย ตามเกณฑ์์ กา รสำำ� เร็็ จกา รศึึ ก ษา เสนอ

วิิทยานิิพนธ์์ฉบัับสมบููรณ์์ และสอบปกป้้องวิิทยานิิพนธ์์
Finishing thesis research according to defined thesis
research topic, scope and comments of thesis proposal
evaluation committees, publish the research article according
to program requirement, submit completed thesis research,
thesis defense examination.

(ข) รายวิิชาวิิทยานิิพนธ์์ 12 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ แผน
ก แบบ ก 2

MEE0601 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 1
3(3-0-6)
(Master Thesis 1)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
	กำำ�หนดอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาวิิทยานิิพนธ์์ และอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
วิิทยานิิพนธ์์ร่่วม (ถ้้าหากจำำ�เป็็น) กำำ�หนดหััวข้้อวิิทยานิิพนธ์์ สืืบค้้นงาน
วิิจััยที่่�เกี่่�ยงข้้องกัับวิิทยานิิพนธ์์ เริ่่�มจััดทำำ�โครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ เสนอ
รายงานความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
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.
MEE0602 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 2
3(3-0-6)
(Master Thesis 2)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: MEE0601 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 1
	ดำำ�เนิินการวิิจััยวิิทยานิิพนธ์์ตามหััวข้้อที่่�กำำ�หนด จััดทำำ�และ
สอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ เสนอรายงานความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์
เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
Research according to defined thesis research topic,
thesis proposal preparation and examination, submit thesis
research progression report at the end of semester.
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MEE0603 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 3
3(3-0-6)
(Master Thesis 3)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: MEE0602 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 2
	ดำำ�เนิินการวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์ตามหััวข้้อและขอบเขตที่่�กำำ�หนด
รวมทั้้�งข้้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ จััดเตรีียม
บทความวิิจััยเพื่่�อตีีพิิมพ์์ตามเกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษา เสนอรายงาน
ความคืืบหน้้าการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์เมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคการศึึกษา
Research according to defined thesis research topic,
scope and comments of thesis proposal evaluation committees,
prepare the research article to be published according to
program requirement, submit thesis research progression
report at the end of semester.
MEE0604 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 4
3(3-0-6)
(Master Thesis 4)
	วิิชาบัังคัับก่่อน: MEE0603 วิิทยานิิพนธ์์มหาบััณฑิิต 3
	ดำำ�เนิินการวิิจัยั วิิทยานิิพนธ์์ตามหััวข้้อและขอบเขตที่่�กำำ�หนด
รวมทั้้�งข้้อเสนอแนะของคณะกรรมสอบโครงร่่างวิิทยานิิพนธ์์ จนเสร็็จ
สมบูู ร ณ์์ ตีี พิิ มพ์์ บ ทความวิิ จัั ย ตามเกณฑ์์ กา รสำำ� เร็็ จกา รศึึ ก ษา เสนอ
วิิทยานิิพนธ์์ฉบัับสมบููรณ์์ และสอบปกป้้องวิิทยานิิพนธ์์
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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หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมการก่่อสร้้าง

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

MCM0101 การจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินการ
3(3-0-9)
(Production and Operation Management)

ความสำำ�คััญและการจำำ�แนกการจััดการการผลิิตและการ
ดำำ�เนิินงาน การจััดการการดำำ�เนิินงานภายใต้้สภาวะที่่�ต้้องมีีการแข่่งขััน
ชนิิดและลัักษณะของระบบอุุตสาหกรรมการผลิิตและระบบอุุตสาหกรรม
การบริิการ การออกแบบระบบการดำำ�เนิินการผลิิต การเลืือกสิินค้้าและ
บริิการ กระบวนการผลิิตและเทคโนโลยีีในการผลิิต การวางแผนการ
ดำำ�เนิินการ และการควบคุุมอย่่างละเอีียด การพยากรณ์์เพื่่�อการดำำ�เนิิน
การ การโปรแกรมเชิิงเส้้น การจำำ�ลองสถานการณ์์ การประกัันคุุณภาพ
ระบบการผลิิตแบบญี่่�ปุ่่�น แบบจำำ�ลองเชิิงสายงานที่่�รอ (Waiting Line)
และการประยุุกต์์ใช้้กัับงานบริิการ การกำำ�หนดตำำ�แหน่่งและการกระจาย
ความรัับผิิดชอบ การออกแบบกระบวนการผลิิตและการปรัับสมดุุลสาย
การประกอบ  การตััดสินิ ใจจากแนวทางหลายแนวทาง การกำำ�หนดกลยุุทธ์์
การดำำ�เนิินการ  การประยุุกต์์ใช้้กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินการจริิง
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 การวิิเคราะห์์ทางเศรษฐศาสตร์์วิิศวกรรม 3(3-0-9)
(Engineering Economic Analysis)

หลัักการของราคา คุุณค่่าของเวลาของการดำำ�เนิินการเกี่่ย� ว
กัับการเงิิน การวััดความคุ้้�มค่่าของการลงทุุน การเปรีียบเทีียบทางเลืือก 
การประเมิินค่่าเสื่่�อมราคาและภาษีีเงิินได้้ การวิิเคราะห์์เชิิงเศรษฐศาสตร์์
ของโครงการของรััฐและธุุรกิิจเอกชน การวิิเคราะห์์จุดคุ้้�
ุ มทุุน การวิิเคราะห์์
ผลกระทบจากการผัันแปรและการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง แบบจำำ�ลองการ
ตััดสิินใจทางเศรษฐศาสตร์์และการประยุุกต์์ใช้้กัับโครงการก่่อสร้้าง
Pricing concept; time value for financing; cost/
benefit analysis; financially decision making; evaluations of
depreciation and income tax; economic analysis of public and
private projects; break even analysis; impact of variation and
risk analysis; economic model for decision making and practical
uses in construction project.

MCM0103 การจััดการโครงการด้้านวิิศวกรรม
3(3-0-9)
(Engineering Project Management)

ศึึกษาบทบาทและความจำำ�เป็็นในการจััดการโครงการ
ตั้้�งแต่่กำำ�หนดหััวข้้อโครงการ การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ การวางแผน การ
ดำำ�เนิินการ ประเมิินการติิดตามควบคุุม และการปรัับแผนโครงการด้้าน
วิิศวกรรม โดยเน้้นความเป็็นไปได้้ทางเทคนิิคทางเศรษฐศาสตร์์และทาง
สัังคมประกอบกััน ทางเลืือกในการพิิจารณาเลืือกใช้้เทคโนโลยีีเทีียบกัับ
เกณฑ์์ทางเศรษฐศาสตร์์ การพิิจารณาการตััดสินิ ใจทางเศรษฐศาสตร์์ที่่ไ� ม่่
ต้้องปรัับค่า่ เวลาและที่่�ต้อ้ งปรัับค่า่ เวลา ผลกระทบทางด้้านเทคโนโลยีีและ
เศรษฐศาสตร์์จากสภาวะแวดล้้อม ปััจจัยั ทางสัังคมต่่อการยอมรัับโครงการ
เทคนิิคการวางแผนปฏิิบััติิการ การดำำ�เนิินการ การควบคุุมการติิดตาม
และประเมิินผลโครงการ เทคนิิคการปรัับแผน
Class includes role and necessity of project
management such as setting project title, objectives, planning,  
operating, evaluating, controlling, and modifying engineering
project. It focuses on feasibilities  of technique, economics
and social all together. Choosing technology by comparing
with economic factors, economically project deciding with
and without time value adjust, effects on technology and
economic issues by surrounding factors, impacts of social
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factors on the project acceptance, operation planning
techniques, controlling, follow up, and project evaluation, and
plan adjustment technique are conducted in class.

MCM0104 ระเบีียบวิิธีีวิิจััยทางการจััดการงาน		
วิิศวกรรม
3(3-0-9)
(Engineering Management Research 		
Methodology)
ศึึกษากระบวนวิิธีีวิิจััยทั้้�งประเภทการวิิจััยเชิิงปริิมาณและ
เชิิงคุุณภาพ การกำำ�หนดปััญหาการวิิจััย   การตั้้�งสมมติิฐาน  เทคนิิคการ
เก็็บรวบรวมข้้อมููล   และการวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยโปรแกรม SPSS การ
เขีียนโครงการวิิจััยแหล่่งทุุนและการขอทุุนวิิจััย เทคนิิคการนำำ�เสนอผล
งานวิิจััยทั้้�งด้้านการเขีียนและการพููด   นัักศึึกษาจะต้้องทำำ�และเสนอผล
การวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานก่่อสร้้าง ในสภาพที่่�เป็็นจริิงอย่่างน้้อย 1 เรื่่�อง
Material includes research methodology, quantity
and quality. Determination of research problems, hypotheses,
data collection techniques, And data analysis with SPSS
program, Writing research proposal, research funding sources,
and verbal and writing techniques for academic paper or
presentation are taught. Each student needs to propose, at
least, a research paper related to construction management
during semester.

MCM0201 การวางแผนและควบคุุมงานก่่อสร้้างขั้้�นสููง
		
3(3-0-9)
(Planning and Controlling in Advanced 		
Construction Project)
การใช้้ ง านโปรแกรมคอมพิิ ว เตอร์์ ใ นการวางแผนงาน
ก่่อสร้้างขั้้�นสููง   การกำำ�หนดค่่าเพื่่�อเริ่่�มต้้นโครงการการกำำ�หนดกิิจกรรม
ในโครงการ การจััดทำำ�กำำ�หนดการทรััพยากรและค่่าใช้้จ่า่ ย การให้้รหััสงาน
 การกำำ�หนดข้้อจำำ�กััดประเภทต่่างๆ การเปรีียบเทีียบแผนงานจริิงกัับแผน
งานหลััก การปรัับปรุุงแผนงานที่่�มีคี วามซัับซ้อ้ นมาก การปรัับแก้้แผนงาน
ที่่�ล่่าช้้าและการนำำ�เสนอแผนงานที่่�เป็็นไปได้้จริิง
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 การบริิหารการเงิินและต้้นทุุนในโครงการก่่อสร้้าง		
		
3(3-0-9)
(Financial Management and Cost in 		
Construction Project)
แนวคิิดพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการเงิินและต้้นทุุน การควบคุุม
ต้้นทุุนงานก่่อสร้้าง องค์์ประกอบของต้้นทุุนแบบจำำ�ลองต้้นทุุนก่่อสร้้าง
การวางแผนและการวิิเคราะห์์ต้น้ ทุุน ความรู้้�เบื้้�องต้้นด้้านการลงทุุน  ความ
เสี่่�ยงและความไม่่แน่่นอนในการลงทุุนโครงการก่่อสร้้าง รููปแบบการ
วิิเคราะห์์และควบคุุมต้้นทุุน หลัักการบริิหารการเงิินและบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหาร
โครงการต้้องเข้้าใจ
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 คอมพิิวเตอร์์สำำ�หรัับการจััดการบริิหารโครงการ		
	ก่่อสร้้าง
3(3-0-9)
(Computer Applications in Construction
Project Management)
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์สำำ�หรัับการจััดการ
โครงการก่่อสร้้าง การนำำ�คอมพิิวเตอร์์มาใช้้ในกระบวนการจััดการโครงการ
ก่่อสร้้างในแต่่ละขั้้�นตอน การทดลองใช้้โปรแกรมต่่างๆ ในการวางแผน
และการจััดการโครงการก่่อสร้้าง การเลืือกและนำำ�โปรแกรมไปประยุุกต์์
ใช้้ เช่่น Primavera Project และ Microsoft Project ฝึึกทัักษะการใช้้
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์วางแผนงานก่่อสร้้างให้้ชำำ�นาญ และนำำ�เสนอได้้
เข้้าใจ
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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.

MCM0204 การบริิหารความเสี่่�ยง และความขััดแย้้งในงาน		
	ก่่อสร้้าง
3(3-0-9)
(Risk Management and Conflicts in 		
Construction)
พื้้�นฐานของการวิิเคราะห์์เพื่่�อตััดสิินใจ การวิิเคราะห์์ความ
เสี่่�ยง ทฤษฎีีความน่่าจะเป็็น ทฤษฎีีสาธารณประโยชน์์และการประยุุกต์์
การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหว เครื่่อ� งมืือในการวิิเคราะห์์เพื่่�อตััดสินิ ใจ สาเหตุุ
และประเภทของการขััดแย้้ง การบริิหารความขััดแย้้งในงานก่่อสร้้าง
ทฤษฎีีของเกมส์์ หลัักการเจรจาต่่อรองในงานก่่อสร้้าง
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 การบริิหารทรััพย์์สิินและการจััดการทรััพยากร		
อาคาร
3(3-0-9)
(Property and Facility Management of
Building)
นิิยามการบริิหารทรััพย์์สินิ และการจััดการทรััพยากรอาคาร
ประเภททรััพย์์สินิ  การจััดการทรััพย์์สิินในครอบครอง บทบาทและความ
รัั บผิิ ด ชอบของผู้้�บริิ ห ารทรัั พ ย์์ สิิ น และผู้้�จัั ดกา รทรัั พ ยากรอาคารใน
โครงการก่่อสร้้าง ศึึกษาดููงานนอกสถานที่่�
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 การจััดการพลัังงานสำำ�หรัับโครงการก่่อสร้้าง
		
3(3-0-9)
(Energy management for construction 		
projects)
งานระบบสุุขาภิิบาลและการบำำ�บััดของเสีีย งานระบบ
เครื่่�องกล เช่่น งานระบบปรัับอากาศและระบายอากาศ  งานระบบไฟฟ้้า
ระบบสื่่�อสารและโทรคมนาคมสำำ�หรัับอาคารสมััยใหม่่ ระบบป้้องกัันอััคคีี
ภัั ย  การประสานงานวิิ ศ วกรรม สถาปัั ต ยกรรม ระบบกรอบอาคาร
มาตรฐานการออกแบบอาคารอนุุรักษ์
ั พ์ ลัังงาน เกณฑ์์การกำำ�หนดโซนพื้้�นที่่�
ใช้้ ง าน การคำำ� นวณการถ่่ า ยเทความร้้ อ นของผนัั ง และการประเมิิ น
ประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานโดยรวมของอาคาร
Sanitation and waste treatment systems,
Mechanical systems such as air conditioning and ventilation
systems, Electricity systems, Communication systems for
intelligent building. Fire protection systems, Architectural
engineering coordination, Building frame system, Energy
Conservation Building Design Standards, Criteria for determining
the zone of use, Calculation of wall heat transfer, And assessing
the overall energy efficiency of the building.

MCM0303 การประเมิินสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�หรัับโครงการก่่อสร้้าง		
3(3-0-9)
(Environmental Assessment in 		
Construction Project)
พััฒนาการของการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม หลัักการ
และวิิธีีการในการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม การศึึกษาความเป็็นไป
ได้้ของโครงการก่่อสร้้างในด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม กรอบการดำำ�เนิินงานของหน่่วย
งานและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง วิิธีีการป้้องกัันผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม การ
ทำำ�นาย การบรรเทาและการจััดการผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม การตรวจ
ติิดตามและการประเมิินผล การจััดการด้้านเอกสาร การมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชน การแก้้ไขความขััดแย้้งและข้้อพิิพาท ศึึกษาดููงานโครงการ
ก่่อสร้้างที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
Basic history and developments of environmental
impact assessment; Principle and procedure of environmental
impact assessment; Institutional arrangement and legal
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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 การบริิหารโครงการก่่อสร้้างระบบราง 3(3-0-9)
(Management of the railway system 		
construction project)
ศึึกษาเกี่่ย� วกัับการจััดการระบบขนส่่งทางรางเบื้้�องต้้น การ
ขนส่่งสิินค้้าและการขนส่่งมวลชน การจััดการสถานีี การจััดการเส้้นทาง
และการเดิินรถ   การพััฒนาทรััพยากร  การวางแผนและการบริิหารองค์์กร
  การตรวจสอบและการวางแผนการบำำ�รุุงรัักษาในระบบราง ผลกระทบ
ด้้านเศรษฐกิิจ พลัังงาน สิ่่�งแวดล้้อมและคุุณภาพชีีวิิตของประชากร การ
บริิหารจััดการโครงการระบบรางในแต่่ละรููปแบบ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง  
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในการบริิหารโครงการระบบราง  ศึึกษาดููงานโครงการ
ก่่อสร้้างระบบรางนอกสถานที่่�
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 การจััดการความปลอดภััยในโครงการก่่อสร้้าง		
		
3(3-0-9)
(Safety management in construction 		
projects)
กฎหมายเกี่่ย� วกัับความปลอดภััยในงานก่่อสร้้าง การบริิหาร
ความปลอดภััยทั่่�วไปในงานก่่อสร้้าง การตรวจและรัับรองความปลอดภััย
ปั้้�นจั่่�น การตรวจสอบและรัับรองความปลอดภััยของเครื่่�องจัักรในงาน

ก่่อสร้้าง การศึึกษาความสามารถในการใช้้งานลวดสลิิงในการยกย้้ายวััสดุุ
 การปฏิิบััติิงานและการป้้องกัันอัันตรายในงานบนที่่�สููง ในงานใต้้น้ำำ�� งาน
ในที่่�อัับอากาศ การใช้้อุุปกรณ์์ป้้องกัันภััยส่่วนบุุคคล การฝึึกอบรมลููกจ้้าง
ด้้านความปลอดภััยในงานก่่อสร้้างตามกฎหมาย การอ่่านแบบแปลนงาน
ก่่อสร้้าง การคำำ�นวณการรัับน้ำำ��หนัักของวััสดุุอุุปกรณ์์ในงานก่่อสร้้าง การ
วางแผนงานความปลอดภััยในงานก่่อสร้้าง การควบคุุมป้้องกัันอุุบััติิเหตุุ
และอัันตรายหรืืออุุบัติั ภัิ ยั ในงานก่่อสร้้าง การตรวจความปลอดภััยในงาน
ระบบใบอนุุญาตการทำำ�งาน และศึึกษาดููงานนอกสถานที่่�ในโครงการ
ก่่อสร้้างขนาดใหญ่่ เป็็นต้้น
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 การบริิหารจััดการโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์3(3-0-9)
(Rael Estate Project Management)

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางด้้านการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ องค์์
ความรู้้�พื้้น� ฐานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับธุรุ กิิจ อสัังหาริิมทรััพย์์ ทั้้ง� การตลาด การเงิิน
 กฎหมาย แนวทางการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ในโครงการก่่อสร้้างต่่างๆ
ความรู้้�เบื้้� อ งต้้ น ในการวิิ เ คราะห์์ ค วามเป็็ น ไปได้้ ใ นการพัั ฒ นา
อสัังหาริิมทรััพย์์ ความรู้้�พื้้�นฐานเพื่่�อการเตรีียมความพร้้อมเข้้าสู่่�แวดวง
ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ ศึึกษาดููงานเกี่่�ยวกัับโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์
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
243

development, Basic knowledge to prepare to enter the real
estate business, Study trip on real estate projects.

MCM0307 กฎหมายก่่อสร้้างและการตรวจสอบความ		
ปลอดภััยอาคาร
3(3-0-9)
(Construction Laws and Building safety 		
inspection Laws)
ศึึกษากฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานก่่อสร้้าง เช่่น พระราช
บััญญััติิควบคุุมอาคาร พระราชบััญญััติิ การผัังเมืือง กฎหมายควบคุุม
อาคาร กฏหมายสิ่่ง� แวดล้้อมสำำ�หรัับอาคาร พระราชบััญญััติแิ รงงานสััมพัันธ์์
  กฎหมายวิิชาชีีพสถาปนิิกและวิิศวกร จรรยาบรรณของการประกอบ
วิิชาชีีพ บทลงโทษและความรัับผิิดทางกฎหมาย อนุุญาโตตุุลาการ และ
รายละเอีียดของกฎหมายการตรวจสอบความปลอดภััยอาคาร และการ
ศึึกษาดููงานนอกสถานที่่�
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 ระบบสารสนเทศในการจััดการโครงการก่่อสร้้าง
		
3(3-0-9)
(Information System in Construction 		
Project Management)
แนวความคิิ ดข องระบบสารสนเทศพื้้� น ฐาน และการ
ประยุุกต์์ใช้้กัับกระบวนการจััดการโครงการก่่อสร้้าง การออกแบบและ
วางแผนระบบสารสนเทศเพื่่�อการควบคุุมการก่่อสร้้าง การวิิเคราะห์์
รายงาน และการประเมิินผลของโครงการ ระบบสารสนเทศเพื่่�อการ
วิิ เคราะห์์ เชิิ งการจัั ดกา ร และการตัั ดสิินใจสำำ�หรัั บผู้้�บริิ ห ารโครงการ
ก่่อสร้้าง
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 วิิทยานิิพนธ์์ 1 (6 หน่่วยกิิต)
(Thesis 1 (6 units)

6(0-6-18)

MCM0402 วิิทยานิิพนธ์์ 2 (6 หน่่วยกิิต)
(Thesis 2 (6 units)

6(0-6-18)

วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการเรีียน
วิิชาในหลัักสููตรมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 24 หน่่วยกิิต
งานวิิ จัั ย โดยกำำ� หนดขอบเขตงาน และวิิ ธีี วิิ จัั ย ให้้ เ กิิ ด
ประโยชน์์ ใ นการพัั ฒ นาทางด้้ า นทฤษฎีี หรืื อ การประยุุ กต์์ ใช้้ ท ฤษฎีี ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง กัับปััญหาทางวิิศวกรรมบริิหารงานก่่อสร้้าง การเขีียนรายงาน
วิิจััยและการเผยแพร่่ทางวิิชาการระดัับชาติิและนานาชาติิ (ศึึกษาด้้วย
ตนเองโดยมีีอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาเป็็นผู้้�ชี้้�แนะ)
Research, with defined scope and methodology,  
for developing a theory or an application of theory in
construction engineering and management. report writing and
presentation, research writing and academic contributing.
(The students learn by themselves by getting advice from the
lecturers)

วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการเรีียน
วิิชาในหลัักสููตรมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 24 หน่่วยกิิต
งานวิิ จัั ย โดยกำำ� หนดขอบเขตงาน และวิิ ธีี วิิ จัั ย ให้้ เ กิิ ด
ประโยชน์์ ใ นการพัั ฒ นาทางด้้ า นทฤษฎีี หรืื อ การประยุุ กต์์ ใช้้ ท ฤษฎีี ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง กัับปััญหาทางวิิศวกรรมบริิหารงานก่่อสร้้าง การเขีียนรายงาน
วิิจัยั และการเผยแพร่่ทางวิิชาการระดัับชาติิและนานาขาติิ      (ศึึกษาด้้วย
ตนเองโดยมีีอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาเป็็นผู้้�ชี้้�แนะ)
Research, with defined scope and methodology,
for developing a theory or an application of theory in
construction engineering and management. report writing and
presentation, research writing and academic contributing.
(The students learn by themselves by getting advice from the
lecturers)
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MCM0501	สารนิิพนธ์์ 1 (3 หน่่วยกิิต)
(Individual Study 1) (3 units)

3(0-3-9)

MCM0502 สารนิิพนธ์์ 2 (3 หน่่วยกิิต)
(Individual Study 2) (3 units)

3(0-3-9)

การค้้นคว้้าและจััดทำำ�วิิจััย   เพื่่�อต่่อยอดองค์์ความรู้้�ทาง
วิิชาการด้้านการจััดการทางวิิศวกรรมบริิหารก่่อสร้้างและ/หรืือธุุรกิิจ
ก่่อสร้้าง การเขีียนและนำำ�เสนอสารนิิพนธ์์ การเขีียนรายงานวิิจััยและการ
เผยแพร่่ทางวิิชาการระดัับชาติิ     (ศึึกษาด้้วยตนเองโดยมีีอาจารย์์ที่่ป� รึึกษา
เป็็นผู้้�ชี้้�แนะ)
This course focuses on searching and creating
detailed research for improving knowledge in engineering
management field and/or businesses, report writing and
presentation, research writing and academic contributing.
(The students learn by themselves by getting advice from the
lecturers)

การค้้นคว้้าและจััดทำำ�วิิจััย   เพื่่�อต่่อยอดองค์์ความรู้้�ทาง
วิิชาการด้้านการจััดการทางวิิศวกรรม
บริิหารก่่อสร้้างและ/หรืือธุุรกิิจก่่อสร้้าง การเขีียนและนำำ�เสนอสารนิิพนธ์์
 การเขีียนรายงานวิิจััยและการเผยแพร่่ทางวิิชาการระดัับชาติิ     (ศึึกษา
ด้้วยตนเองโดยมีีอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาเป็็นผู้้�ชี้้�แนะ)
This course focuses on searching and creating
detailed research for improving knowledge in engineering
management field and/or businesses, report writing and
presentation, research writing and academic contributing.
(The students learn by themselves by getting advice from the
lecturers)
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Bachelor of Engineering
B.Eng. (Civil Engineering)
(วิิศวกรรมโยธา)
(Civil Engineering)
วิิศวกรรม
วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
วศ.บ.
Bachelor of Engineering
B.Eng.
อุุตสาหการ
(วิิศวกรรมอุุตสาหการ)
(วิิศวกรรมอุุตสาหการ)
(Industrial Engineering)
(Industrial Engineering)
วิิศวกรรมความ วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
วศ.บ.
Bachelor of Engineering
B. Eng
ปลอดภััย
(วิิศวกรรมความปลอดภััย) (วิิศวกรรมความปลอดภััย) (Safety Engineering)
(Safety Engineering)
วิิศวกรรมสิ่่�ง
วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
วศ.บ.
Bachelor of Engineering
B.Eng.
แวดล้้อม
(วิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม)
(วิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม)
(Environmental Engineering) (Environmental
Engineering)
วิิศวกรรม
วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
วศ.บ.
Bachelor of Engineering
B.Eng
คอมพิิวเตอร์์ (วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์)
(วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์) (Computer Engineering)
(Computer Engineering)
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โครงสร้้างหลัักสููตร
สาชาวิิชา

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
วิิศวกรรมไฟฟ้้า
30
วิิศวกรรมเครื่่�องกล
30
วิิศวกรรมโยธา
30
วิิศวกรรมอุุตสาหการ
30
วิิศวกรรมความปลอดภััย
30
วิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
30
วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
30
			

หมวดวิิชาเฉพาะ
106
109
108
105
109
109
101

หมวดวิิชาเสรีี
6
6
6
6
6
6
6

รวม
142
145
144
141
145
145
137
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า
Bachelor of Engineering Program in Electrical
Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)

3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
4.2 ประเภทของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรทางวิชาการ
4.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารและหนังสือที่ใช้
ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางครั้ง
4.4 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
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4.5 ความร่่วมมืือกัับสถาบัันอื่่�น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง
4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำ� เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาสามารถประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
5.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต การส่ง การจ�ำหน่าย การ
ใช้งาน และควบคุมพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการสื่อสารแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนที่ประกอบการด้านไฟฟ้า
หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสาร
5.2 อาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบไฟฟ้าก�ำลัง ระบบไฟฟ้าสือ่ สาร ระบบ
ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง ปฏิบัติงาน ในบริษัทเอกชนหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ
5.3 อาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับเหมา การออกแบบและติดตัง้ ระบบ
แสงสว่าง ระบบไฟฟ้าก�ำลัง ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบควบคุม ระบบการ
จัดการพลังงาน และ ระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกลทางไฟฟ้า
5.4 อาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน ระบบควบคุม และ ระบบสื่อสาร
5.5 เป็นนักวิจยั ในหน่วยงานวิจยั ของรัฐและเอกชน เพือ่ พัฒนาองค์
ความรูข้ นั้ สูงทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง และวิศวกรรมไฟฟ้า
ไฟฟ้าสื่อสาร
5.6 เป็นผู้ออกแบบพัฒนาวงจรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ที่ประยุกต์ใช้
งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งด้านไฟฟ้าก�ำลังและด้านไฟฟ้าสื่อสาร
5.7 เป็นครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5.8 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก
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1. ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
มุง่ เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มคี วามรูแ้ ละทักษะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ทีม่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม ในวิชาชีพสรรสร้างผลงานวิจยั และบริการวิชาการ
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภาค
อุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและสากล
1.2 ความส�ำคัญ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรรวมทัง้ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
		 1.3.1 ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเชิงปฏิบตั ิ ระดับอุดมศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศและสากล
		 1.3.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสอน เพือ่ รูใ้ ห้ทนั กับการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนของโลกยุ ค สื่ อ สารข้ อ มู ล ไร้
พรมแดน
		 1.3.3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานค้ น คว้ า วิ จั ย พั ฒ นาด้ า น
วิศวกรรมและสือ่ การเรียนการสอนให้เป็นทีย่ อมรับของสังคมและประเทศ
ชาติและน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและอุตสาหกรรมใน
เชิงพาณิชย์
		 1.3.4 ให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรม โดยเน้นให้ความรู้และ
เทคโนโลยีตลอดจนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพือ่
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่สังคม ชุมชนและภาค
อุตสาหกรรม
		 1.3.5 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ มาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2554
(ปรั บ ปรุ ง ) รวมถึ ง กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2

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

ระบบการจัดการศึกษา การด�ำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษา ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็น
แบบ ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในหนึง่ ภาคการศึกษาหนึง่ ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
และอาจจะมีการศึกษาฤดูร้อนได้โดยระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า 8
สัปดาห์ โดยจัดชัว่ โมงเรียนของแต่ละกระบวนวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษา
ปกติ เป็นไปตามหมวด 2 ระบบการศึกษา ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้ น ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณา
ของคณะกรรมการประจ�ำหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มีโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์วา่ ด้วยการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 10 การเทียบวิชาและโอน
หน่วยกิต
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2. การดำำ�เนิินการหลัักสููตร

รายวิชาข้ามสถาบัน และหมวด 10 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต

2.2 คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา
		 2.2.1 รัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา มััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ป.วช.) หรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาช่่างไฟฟ้้า ช่่าง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ช่่างไฟฟ้้าสื่่�อสาร ช่่างคอมพิิวเตอร์์ สำำ�หรัับสาขาวิิชาอื่่�น ๆ
นอกจากที่่�กล่่าวข้้างต้้น ให้้อยู่่�ในสาขาที่่�สััมพัันธ์์กััน
		 2.2.2 รัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง
(ปวส.) หรืือ เทีียบเท่่าโดยการเทีียบโอนหน่่วยกิิตในสาขาวิิชาช่่างไฟฟ้้า
ช่่างอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ช่่างไฟฟ้้าสื่่�อสาร ช่่างคอมพิิวเตอร์์ สำำ�หรัับสาขาวิิชา
อื่่�น ๆ นอกจากที่่�กล่่าวข้้างต้้น ให้้อยู่่�ในสาขาที่่�สััมพัันธ์์กััน
		 2.2.3 รัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี เพื่่�อศึึกษาปริิญญา
ที่่�สอง ระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี โดยมีี คุุ ณ สมบัั ติิ ต ามที่่�ระบุุ ไว้้ ใ น ข้้ อ บัั ง คัั บ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ว่า่ ด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2559
หมวด 11 การศึึกษาปริิญญาที่่�สอง ระดัับปริิญญาตรีี
2.3 ระบบการศึึกษา
แบบชั้้�นเรีียน เป็็นไปตามระเบีียบมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
2.4 การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียน
ข้้ามมหาวิิทยาลััย
	นัักศึึกษาที่่�เคยหรืือกำำ�ลัังศึึกษาในหลัักสููตรที่่�เทีียบเท่่า จากสถาบััน
อุุดมศึึกษาที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.) รัับรอง หรืือ
สถาบัันการศึึกษาที่่�คณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน (ก.พ.) สามารถ
เทีียบโอนหน่่วยกิิต เข้้าศึึกษาในหลัักสููตรนี้้�ได้้ รวมทั้้�ง รายวิิชาและการ
ลงทะเบีียนเรีียนข้้ามมหาวิิทยาลััย ข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2559 หมวด 9 การลงทะเบีียน

3. หลัักสููตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
106 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
		 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
		 2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
8 หน่วยกิต
		 2.1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
4 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
38 หน่วยกิต
		 2.2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
		 2.2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
26 หน่วยกิต
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
18 หน่วยกิต
2.4) กลุ่มวิชาเฉพาะงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
29 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.3 รายวิชา
- รหัสวิชา ใช้เลขอาระบิก 6 หลัก น�ำหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
60xxxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้

2.1 วััน – เวลาในการดำำ�เนิินการเรีียนการสอน
ภาคการศึึกษาที่่� 1 เดืือนสิิงหาคม – เดืือนธัันวาคม
ภาคการศึึกษาที่่� 2 เดืือนมกราคม – เดืือนพฤษภาคม
ภาคฤดููร้้อน
เดืือนมิิถุุนายน – เดืือนกรกฎาคม
	วััน - เวลาในราชการ วัันอัังคาร – เสาร์์ ตั้้�งแต่่เวลา 08.30 – 16.30 น.
และวััน - เวลานอกราชการ วัันอาทิิตย์์ ตั้้�งแต่่เวลา 08.30–16.30 น.
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xx0xxx หมายถึง วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
xx2xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
xx3xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
xx4xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
xx5xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
xx6xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
xx7xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
xx9xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxx1xx		 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
xxx2xx		 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
xxx3xx		 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชาภาษา
							
ต่างประเทศ
xxx4xx		 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง
xxx4xx หมายถึง กลุม่ วิชาเฉพาะงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าสือ่ สาร
ตั ว เลขหลั ก สิ บ และหลั ก หน่ ว ย หมายถึ ง ล� ำ ดั บ วิ ช าที่ มี อ ยู ่ ใ น
แต่ละกลุ่ม
รายชื่อวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่วยกิต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
(1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์จำ� นวน 6 หน่วยกิต

ให้้เลืือกจากรายวิิชาต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600101 ดนตรีีกัับชีีวิิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุุษย์์กัับคุุณค่่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรััชญาและศาสนาเพื่่�อคุุณค่่าชีีวิิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 	สุุนทรีียภาพของชีีวิิต
3(3-0-6)
(Aesthetics of Life)
600105 มนุุษย์์กัับการใช้้เหตุุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106 	จิิตสำำ�นึึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
(1.2) กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
ให้้เลืือกจากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600201 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202 	วิิถีีของสัังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203 การเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่่าแห่่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205 ความเป็็นพลเมืืองในกระแสโลกาภิิวััตน์์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
600206 กฎหมายในการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
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600207 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
600208 จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
(1.3) กลุ่มวิชาภาษาจ�ำนวน 12 หน่วยกิต
ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�ำนวน 9 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
และให้เลือกศึกษาจ�ำนวน 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชา
ต่อไปนี้
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)

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

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

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
จ�ำนวน 106 หน่วยกิต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
(2.1) กลุม่ วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์จำ� นวน 21 หน่วยกิต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
(2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จำ� นวน 9 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
610102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
610103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 3)
(2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์จำ� นวน 8 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics 1)
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 1)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics 2)

610107 ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป 2
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 2)
(2.1.3) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางเคมีีจำำ�นวน 4 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
610108 เคมีีทั่่�วไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
610109 ปฏิิบััติิการเคมีีทั่่�วไป
1(0-3-1)
(General Chemistry Laboratory)
(2.2) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมจำำ�นวน 38 หน่่วยกิิต
(2.2.1) กลุ่่�มวิิ ช าพื้้�นฐานทางวิิ ศ วกรรมศาสตร์์ จำำ� นวน 12
หน่่วยกิิต ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
610201 เขีียนแบบวิิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
610202 กลศาสตร์์วิิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
610203 	วััสดุุวิิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
610204 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
(2.2.2) กลุ่่�มวิิ ช าพื้้�นฐานทางวิิ ศ วกรรมไฟฟ้้ า จำำ�นวน 26
หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
612101 	อิิเล็็กทรอนิิกส์์วิิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Electronics 1)
612102 ปฏิิบััติิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์วิิศวกรรม 1
1(0-3-1)
256

(Engineering Electronics Laboratory 1)
612103 การออกแบบวงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
3(3-0-6)
(Digital Circuits and Logic Design)
612104 ปฏิิบััติิการวงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
1(0-3-1)
(Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
612105 สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Fields)
612106 วงจรไฟฟ้้า 1
3(3-0-6)
(Electric Circuits 1)
612107 ปฏิิบััติิการวงจรไฟฟ้้า 1
1(0-3-1)
(Electric Circuits Laboratory 1)
612108 วงจรไฟฟ้้า 2
3(3-0-6)
(Electric Circuits 2)
612109 ระบบควบคุุม
3(3-0-6)
(Control Systems)
612110 ปฏิิบััติิการระบบควบคุุม
1(0-3-1)
(Control Systems Laboratory)
612111 	วิิชาชีีพทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electrical Engineering Profession)
612112 การฝึึกงานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
1(240ชั่่�วโมง)
(Electrical Engineering Practice)
	วิิชาเฉพาะทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
(2.3) กลุ่่�มวิิ ช าเฉพาะทางวิิ ศ วกรรมไฟฟ้้ า จำำ�นวน 18
หน่่วยกิิต ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
612201 การวััดและเครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and Measurements)
612202 ปฏิิบััติิการการวััดและเครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้า
1(0-3-1)
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)

612203 ไมโครคอนโทรลเลอร์์
3(3-0-6)
(Microcontroller)
612204 ปฏิิบััติิการไมโครคอนโทรลเลอร์์
1(0-3-1)
(Microcontroller Laboratory)
612205	อิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
612206 ปฏิิบััติิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง
1(0-3-1)
(Power Electronics Laboratory)
612207 การออกแบบระบบไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electrical System Design)
612208 โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า 1
1(0-3-1)
(Electrical Engineering Project 1)
612209 โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า 2
2(0-6-2)
(Electrical Engineering Project 2)
(2.4) กลุ่่�มวิิ ช าเฉพาะงานทางวิิ ศ วกรรมไฟฟ้้ า จำำ�นวน 29
หน่่วยกิิต เลืือกเรีียนจากกลุ่่�มเฉพาะงานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้ากลุ่่�มใดกลุ่่�ม
หนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะงานไฟฟ้้ากำำ�ลัังบัังคัับ 23 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
612301 เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า 1
3(3-0-6)
(Electrical Machines 1)
612302 ปฏิิบััติิการเครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า 1
1(0-3-1)
(Electrical Machines Laboratory 1)
612303 เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า 2
3(3-0-6)
(Electrical Machines 2)
612304 ปฏิิบััติิการเครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า 2
1(0-3-1)
(Electrical Machines Laboratory 2)
612305 การส่่งและจำำ�หน่่ายกำำ�ลัังไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electrical Power Transmission and Distribution)
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612306 	วิิศวกรรมไฟฟ้้าแรงสููง
3(3-0-6)
(High Voltage Engineering)
612307 ระบบไฟฟ้าก�ำลัง
3(3-0-6)
(Electrical Power System)
612308 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�ำลัง
3(3-0-6)
(Power System Protection)
612309 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
3(3-0-6)
(Power Plants and Substations)
และให้เลือกจ�ำนวน 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612310 ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Drives)
612311 วิศวกรรมส่องสว่าง
3(3-0-6)
(Illumination Engineering)
612312 พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
612313 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Engineering Materials)
612314 การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Management)
612315 หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง
3(3-0-6)
(Selected Topic in Electrical Power Engineering)
กลุ่มวิชาเฉพาะงานไฟฟ้าสื่อสารบังคับ 23 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612401 หลักการระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principle of Communication)

612402 ปฏิิบััติิการสื่่�อสาร 1
1(0-3-1)
(Communication Laboratory 1)
612403 โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง
3(3-0-6)
(Communication Network and Transmission Lines)
612404 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(3-0-6)
(Data Communication and Networking)
612405 การสื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Communication)
612406 การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
(Optical Communication)
612407 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Engineering)
612408 วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
(Antenna Engineering)
612409 ปฏิบัติการสื่อสาร 2
1(0-3-1)
(Communication Laboratory 2)
		 และให้เลือกจ�ำนวน 6 หน่วยกิต
		 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612410 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
612411 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3(2-3-5)
(Industrial Electronics)
612412 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-5)
(Microcontroller Applications)
612413 เครื่องควบคุมแบบตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ 3(2-3-5)
(Programmable Logic Controller)
612414 การออกแบบและการติดตั้งเครือข่ายสื่อสารไร้สาย 3(2-3-5)
(Wireless Network Design and Installation)
258

612415 หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
3(3-0-6)
(Selected Topic in Electrical Communication
Engineering)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective Course) จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท�ำงานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี
รายวิชา 612112 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(240ชัว่ โมง) หน่วยกิต
และบังคับให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้
โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ S (ผลการศึกษา
ผ่าน) และ U (ผลการศึกษาไม่ผ่าน)
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการฝึกงานของนักศึกษา มีดังนี้
ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความ
เข้าใจในหลักการ ความจ�ำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
		 1) บูรณาการองค์ความรูท้ เี่ รียนมาเพือ่ น�ำไปแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้
จริง
		 2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
		 3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
2. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการทำำ�โครงงานหรืืองานวิิจััย
รายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ก�ำหนดให้นักศึกษาต้องลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 (612208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1)
และภาคการศึกษาที่ 2 (612209 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2) ของ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 นักศึกษาแต่ละกลุม่ โครงงาน (จ�ำนวนนักศึกษาต่อกลุม่
ขึ้นกับระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์) จะต้องสรรหาหัวข้อโครงงาน
และอาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ เสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สืบค้นภูมิหลังของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า วางแผน
ด�ำเนินโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ท�ำการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าตามหัวข้อที่ได้
เสนอ เพื่อให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ น�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมจัดท�ำปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบและระยะ
เวลาที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
1. ค�ำอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาน�ำเสนอโครงงานวิศวกรรมเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครง
งานและกรรมการสอบ ซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร พิจารณา
เห็นชอบให้ดำ� เนินการ โดยหัวข้อโครงงานที่เสนออาจเป็นแนวการศึกษา
แก้ไข และออกแบบทางวิศวกรรม หรือเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ที่ซึ่งสามารถขยายผลเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตต่อไปได้ นักศึกษาจะต้องน�ำเสนอผลการศึกษาและตอบ
ค�ำถามต่อหน้ากลุ่มอาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจ พร้อมทั้งจัดท�ำปริญญา
นิพนธ์ตามรูปแบบส่งตามก�ำหนดเวลา
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรม จะได้รบั การ
ฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม และมีผลการเรียนรู้ดังนี้
		 2.1 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อประยุกต์ได้
จริงในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
		 2.2 สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็น
ระบบ
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		 2.3 สามารถสืืบค้้นและแสวงหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมด้้วยตนเอง
		 2.4 มีีทัักษะในการออกแบบ หรืือทัักษะการวิิจััย
		 2.5 สามารถสื่่�อสารและนำำ�เสนอความคิิด พร้้อมทั้้�งตอบคำำ�ถาม
3. ช่่วงเวลา
	กำำ�หนดให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาที่่� 1 และ 2
ของปีีการศึึกษาที่่� 4
4. จำำ�นวนหน่่วยกิิต
รายวิิชา 612208 โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า 1 จำำ�นวน 1 หน่่วยกิิต
และรายวิิชา 612209 โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า 2 จำำ�นวน 2 หน่่วยกิิต
รวมทั้้�งสิ้้�น 3 หน่่วยกิิต
5. การเตรีียมการ
นัักศึึกษาที่่�เสนอโครงงานจะได้้รับั มอบหมายให้้รายงานและขอคำำ�
ปรึึกษาทางวิิชาการจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาประจำำ�โครงงานที่่�จะได้้รัับการ
พิิจารณาในภาคการศึึกษานั้้�น และดำำ�เนิินงานตามข้้อกำำ�หนดของรายวิิชา
6. กระบวนการประเมิินผล
	นัักศึึกษานำำ�เสนอโครงงานต่่อกรรมการสอบซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มอาจารย์์
ผู้้�สอนในหลัักสููตรและผู้้�สนใจ เพื่่�อประเมิินผลการนำำ�เสนอ เนื้้�อหารายงาน
การตรงต่่อเวลา ความสามารถในการแก้้ปััญหา และมาตรฐานความ
ถูู ก ต้้ อ งของการศึึ ก ษาวิิ ช าการที่่�นัั ก ศึึ ก ษาได้้ รัั บ จากการทำำ�โครงงาน
คะแนนที่่�อาจารย์์พิจิ ารณาจะนำำ�มาเฉลี่่�ยและให้้ผลการศึึกษา เป็็นเกรด A
ถึึง F
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
6002XX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
6001XX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
6004xx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
610101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-1)
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-1)
610108 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
610201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
		
รวม 19(x-x-x)
รวม 17(15-6-32)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
612111 วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
610102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม
612106 วงจรไฟฟ้า 1
612107 ปฏิบัติการไฟฟ้า 1
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
		

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
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(2-3-5)
รวม 19(17-6-36)

รหัสวิชา
610103
612103
612104
612105
612101
612102
610203

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
3(3-0-6)
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
1(0-3-1)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
1(0-3-1)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
รวม 17(15-6-32)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
6003xx กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
612109 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
612108 วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
612110 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-1)
612201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
612205 อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
3(3-0-6)
612202 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 1(0-3-1)
612206 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
1(0-3-1)
612203 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
612303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 [1]
3(3-0-6)
612204 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
1(0-3-1)
612403 โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง [2]
612301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 [1]
612304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 [1]
1(0-3-1)
3(3-0-6)
612401 หลักการระบบสื่อสาร [2]
612409 ปฏิบัติการสื่อสาร 2 [2]
612302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า [1]
612305 การส่งและจ�ำหน่ายก�ำลังไฟฟ้า [1]
1(0-3-1)
3(3-0-6)
612402 ปฏิบัติการสื่อสาร 1 [2]		
612404 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย [2]
		
รวม 18(15-9-33)
รวม 15(12-9-27)

}

}

}

}
}

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
612112 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

หน่วยกิต
1(240 ชม.)
รวม 1(240 ชม.)

หมายเหตุ
[1] ส�ำหรับผู้ที่เลือกเรียนไฟฟ้าก�ำลัง
[2] ส�ำหรับผู้ที่เลือกเรียนไฟฟ้าสื่อสาร
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
6002xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
6001xx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
3(3-0-6)
612207 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
612209 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2(0-6-2)
612208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-1)
612306 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง [1]
3(3-0-6)
612307 ระบบไฟฟ้าก�ำลัง [1]
612407
วิ
ศ
วกรรมไมโครเวฟ
[2]
3(3-0-6)
612405 การสื่อสารดิจิทัล [2]
612308 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�ำลัง [1]
3(3-0-6)
612309 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย [1]
612408
วิ
ศ
วกรรมสายอากาศ
[2]
3(3-0-6)
612406 การสื่อสารทางแสง [2]
6123xx วิชาเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะงานไฟฟ้าก�ำลัง [1]
3(x-x-x)
6123xx วิชาเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะงานไฟฟ้าก�ำลัง [1]
6124xx
วิ
ช
าเลื
อ
กกลุ
ม
่
วิ
ช
าเฉพาะงานไฟฟ้
า
สื
อ
่
สาร
[2]
3(x-x-x)
6124xx วิชาเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะงานไฟฟ้าสื่อสาร [2]
xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
		
รวม 17(x-x-x)
		
รวม 19(x-x-x)

}

}

}

}

}

}

หมายเหตุ
*พานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ในปีที่ 4
[1] ส�ำหรับผู้ที่เลือกเรียนไฟฟ้าก�ำลัง
[2] ส�ำหรับผู้ที่เลือกเรียนไฟฟ้าสื่อสาร
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering Program in Mechanical
Engineering

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

3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
4.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
4.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยในบางรายวิชา
มีการใช้เอกสารและต�ำราเป็นภาษาอังกฤษ
4.4 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี

4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง
4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำ� เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
5.1 วิศวกรเครื่องกล สามารถให้ค�ำปรึกษา ออกแบบและค�ำนวณ
วางแผน ควบคุมการสร้างและการผลิต การตรวจสอบ อ�ำนวยการใช้และ
ซ่อมบ�ำรุงงานระบบกลไก ระบบอุณหพลศาสตร์ และระบบควบคุม
เครื่องจักรกลในอาคารและอุตสาหกรรม
5.2 นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมยานยนต์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร และวิศวกรรมการผลิต
5.3 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรม
ศาสตร์และเทคโนโลยี
5.4 อาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับเหมา การออกแบบและติดตัง้ ระบบ
เครื่องจักร ระบบการจัดการพลังงาน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบ
ท�ำความเย็น ระบบปรับอากาศ และระบบภาชนะรับแรงดัน เป็นต้น

6. ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6.1 ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความ
สามารถ มีการพัฒนาตนเอง มีความรูแ้ ละความพร้อมทีจ่ ะไปศึกษาต่อใน
ระดับต่างๆ ที่สูงขึ้น มีทักษะและมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน มี
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี และสามารถปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม
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6.2 ความส�ำคัญ
มุง่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6.3 วัตถุประสงค์
		 6.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเพียงพอที่
จะประกอบวิ ช าชี พ ทางด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เช่ น งานทางด้ า น
วิศวกรรมทางความร้อน งานด้านการอนุรักษ์พลังงาน งานออกแบบชิ้น
ส่วนเครื่องจักรกล และงานวางแผนและควบคุมการผลิต
		 6.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานและความพร้อมที่จะ
ไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาต่างๆ นอกจากนั้น ยังสามารถ
ที่จะท�ำงานวิจัย รวมถึงน�ำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาชุมชนหรือ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 6.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมกับการวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล และสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
		 6.3.4 เพื่อสนองความต้องการของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าที่มีศักยภาพให้มีโอกาสศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล
		 6.3.5 เพือ่ สนองนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐทีจ่ ะส่งเสริม
ให้เอกชนมีส่วนร่วม ส�ำหรับการจัดการศึกษาในสาขาที่มหาวิทยาลัย
เอกชนมีความพร้อม
		 6.3.6 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสอนรูใ้ ห้ทนั กับการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของโลกยุคสื่อสารข้อมูลไร้พรมแดน
		 6.3.7 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานค้ น คว้ า วิ จั ย พั ฒ นาด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกล
		 6.3.8 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้บัณฑิต ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรม
และ จริยธรรม สามารถพัฒนาตนเองให้มคี วามเป็นอยูอ่ ย่างเพียงพออย่าง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน
6.4 อัตลักษณ์
“บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ คู ่ คุ ณ ธรรม เชี่ ย วชาญปฏิ บั ติ สามารถ
เทคโนโลยี”

ระบบการจัดการศึกษา การด�ำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2
ภาคการศึกษา ซึ่ง 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุง
พ.ศ. 2554 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้ น ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณา
ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

2. การด�ำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน – เวลาในการด�ำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
		 2.2.1 รับผู้สำ� เร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ป.วช.) หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าช่ า ง
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อุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่าง
เชื่ อ มและประสาน ช่ า งเทคนิ ค การผลิ ต ช่ า งโลหะแผ่ น เทคโนโลยี
เครือ่ งจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเครือ่ ง
มือวัดและควบคุมอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีสิ่งทอ
เทคนิคการท�ำต้นแบบ ส�ำหรับสาขาวิชาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�ำหลักสูตร
		 2.2.2 รับผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ป.วส.) หรื อ เที ย บเท่ า โดยการเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ในสาขาวิ ช าช่ า ง
อุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่าง
เชื่ อ มและประสาน ช่ า งเทคนิ ค การผลิ ต ช่ า งโลหะแผ่ น เทคโนโลยี
เครือ่ งจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเครือ่ ง
มือวัดและควบคุมอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีสิ่งทอ
เทคนิคการท�ำต้นแบบ ส�ำหรับสาขาวิชาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�ำหลักสูตร
		 2.2.3 รับผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพือ่ ศึกษาปริญญา
ที่ ส อง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.3 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรี ย นและเป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนตามพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2545 ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของสภาวิ ช าชี พ และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

3. หลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
109 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
		 2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
		 2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
8 หน่วยกิต
		 2.1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี
4 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
34 หน่วยกิต
		 2.2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
		 2.2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 22 หน่วยกิต
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (วิชาเอกบังคับ) 45 หน่วยกิต
2.4)กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (วิชาเอกเลือก)
9 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.3 รายวิชา
- รหัสวิชา ใช้เลขอาระบิก 6 หลัก น�ำหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
60xxxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
xx0xxx หมายถึง วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
xx2xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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xx3xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
xx4xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
xx5xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
xx6xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
xx7xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
xx9xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชา
			
ภาษาต่างประเทศ
xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมพลังงานและ
			
ความร้อนประยุกต์
xxx4xx หมายถึง กลุม่ วิชาเลือกวิศวกรรมเครือ่ งกลและการผลิต
xxx5xx หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมยานยนต์
ตั ว เลขหลั ก สิ บ และหลั ก หน่ ว ย หมายถึ ง ล� ำ ดั บ วิ ช าที่ มี อ ยู ่ ใ น
แต่ละกลุ่ม
รายชื่อวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่วยกิต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
(1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์จำ� นวน 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600101 ดนตรีีกัับชีีวิิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุุษย์์กัับคุุณค่่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรััชญาและศาสนาเพื่่�อคุุณค่่าชีีวิิต
3(3-0-6)
(Philosophy , Religion and Value of Life)
600104 	สุุนทรีียภาพของชีีวิิต
3(3-0-6)
(Aesthetics of Life)
600105 มนุุษย์์กัับการใช้้เหตุุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106 	จิิตสำำ�นึึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
(1.2) กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
ให้้เลืือกจากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600201 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202 	วิิถีีของสัังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203 การเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่่าแห่่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205 ความเป็็นพลเมืืองในกระแสโลกาภิิวััตน์์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
600206 กฎหมายในการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
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600207 เศรษฐกิิจพอเพีียงและการประยุุกต์์ใช้้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
600208 จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
(1.3) กลุ่มวิชาภาษาจ�ำนวน 12 หน่วยกิต
ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�ำนวน 6 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
และให้เลือกศึกษาจ�ำนวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
( French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)

600312 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
600313 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
(1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จำ� นวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
และให้เลือกศึกษาจ�ำนวน 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
สร้างประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
(Computer and Applications Benefits for
Everyday Life)
600402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
600404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
600405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสาร
3(2-2-5)
และการน�ำเสนอ
(Information Technology for Documentation
and Presentation)
600406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
600408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
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(Statistics for Management and Decision)
(2) หมวดวิิชาเฉพาะจำำ�นวน 106 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยกลุ่่�มวิิชา ดัังต่่อไปนี้้�
(2.1) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์จำำ�นวน 21 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยกลุ่่�มวิิชา ดัังต่่อไปนี้้�
(2.1.1) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์จำำ�นวน 9 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
610101 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
610102 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
610103 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 3)
(2.1.2) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางฟิิสิิกส์์จำำ�นวน 8 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�	
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
610104 	ฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics 1)
610105 ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป 1
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 1)
610106	ฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics 2)
610107 ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป 2
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 2)

(2.1.3) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางเคมีีจำำ�นวน 4 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610108 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
(General Chemistry Laboratory)
(2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมจ�ำนวน 34 หน่วยกิต
(2.2.1) กลุ ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ จ� ำ นวน 12
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
610203 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
(2.2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล จ�ำนวน 22
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
614101 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics, Dynamic)
614102 กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
614103 กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
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614104 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory 1)
614105 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory 2)
614106 กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
614107 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
2(1-3-5)
(Mechanical Engineering Drawing)
614108 การฝึกฝีมือช่าง
2(0-6-6)
(Workshop Practices)
614109 การฝึกงานทางวิศวกรรม
1(0-240-0)
(Engineering Practice)
614110 เธอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
2.3) กลุม่ วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (วิชาเอกบังคับ) จ�ำนวน 45
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
614201 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
614202 คอมพิวเตอร์ช่วยงานส�ำหรับการออกแบบ
3(3-0-6)
ทางวิศวกรรมเครื่องกล			
(Computer Aided Mechanical Engineering Design)
614203 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
614204 การท�ำความเย็น
3(3-0-6)
(Refrigeration)
614205 วิศวกรรมโรงจักรต้นก�ำลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
614206 การปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Air Conditioning)

614207 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
614208 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
614209 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
(Design of Machine Element 1)
614210 การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
(Measurement and Instrument)
614211 การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
614212 การบริหารทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
614213 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Project 1)
614214 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-6-6)
(Mechanical Engineering Project 2)
614215 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2
3(3-0-6)
(Design of Machine Element 2)
614216 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Methods)
2.4) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (วิชาเอกเลือก) จ�ำนวน
9 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษาจากสายวิชาใดวิชาหนึ่งในสายวิชาทั้ง 3
สาย ประกอบด้วย
1) สายวิชาวิศวกรรมพลังงาน
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
614301 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน
3(3-0-6)
(Special Topics in Energy Engineering)
614302 การออกแบบระบบความร้อน
3(3-0-6)
(Thermal System Design)
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614303 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Exchanger Design)
614304 พลังงานหมุนเวียนเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Renewable Energy)
614305 ทฤษฎีกังหันก๊าซ
3(3-0-6)
(Gas Turbine Theory)
614306 การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Management)
2) สายวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
614401 กลศาสตร์การเปลี่ยนรูปวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Material Deformation)
614402 กลศาสตร์วัสดุขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Mechanics of Materials)
614403 สมบัติทางกลและความเสียหายของวัสดุ
3(3-0-6)
(Mechanical Properties and Damage of Materials)
614404 การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
3(2-3-5)
(Hydraulics and Pneumatic Control)
3) สายวิชาวิศวกรรมยานยนต์
614501 วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
3(2-3-5)
(Modern Automotive Engineering)
614502 เทคโนโลยียานยนต์และการบ�ำรุงรักษา
3(2-3-5)
(Automotive Technology and Maintenance)
614503 พลศาสตร์และอากาศพลศาสตร์ของยานยนต์
3(3-0-6)
(Dynamics and Aerodynamics of Automobile)
614504 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมยานยนต์
3(3-0-6)
(Special Topics in Automotive Engineering)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชา
ที่่�สนใจและเปิิดสอนในคณะต่่างๆ ในระดัับปริิญญาตรีี ภายในมหาวิิทยาลััย
เอเชีียอาคเนย์์

องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ภาคสนาม (การฝึึกงาน)
เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท�ำงานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี
รายวิชา 614109 การฝึกงานวิศวกรรม (240ชั่วโมง) และบังคับให้
นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ โดยผลการศึกษาของรายวิชา
จะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ S (ผลการศึกษาผ่าน) และ U (ผลการศึกษาไม่
ผ่าน) ซึ่งไม่มีค่าระดับคะแนน
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการฝึกงานของนักศึกษา มีดังนี้
		 1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี
ความเข้าใจในหลักการ ความจ�ำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
		 2) บูรณาการองค์ความรูท้ เี่ รียนมาเพือ่ น�ำไปแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้
จริง
		 3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
		 4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
2. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำโครงงานหรืองานวิจัย
โครงงานวิ ศ วกรรมเป็ น รายวิ ช า ที่ ก� ำ หนดให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ( 614213 โครงงานวิศวกรรมเครือ่ งกล
1) และภาคการศึกษาที่ 2 (614214 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2) ของ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 นักศึกษาแต่ละกลุม่ โครงงาน (จ�ำนวนนักศึกษาต่อกลุม่
ขึ้นกับระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์) จะต้องสรรหาหัวข้อโครงงาน
และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอหัวข้อโครงงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงงาน ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสืบค้นภูมิหลังของงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงงาน พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ท�ำการศึกษา
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ทดลองและพัั ฒ นาโครงงานตามหัั ว ข้้ อ ที่่�ได้้ เ สนอ เพื่่�อให้้ สำำ� เร็็ จ ตาม
วััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้ นำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานโครงการ พร้้อมจััดทำำ�
ปริิญญานิิพนธ์์ตามรููปแบบและระยะเวลาที่่�กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
1. คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
	นัักศึึกษานำำ�เสนอโครงงานวิิศวกรรมเพื่่�อให้้อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาโครง
งานและกรรมการสอบ ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มอาจารย์์ผู้้�สอนในหลัักสููตร พิิจารณา
เห็็นชอบให้้ดำำ�เนิินการ โดยหััวข้้อโครงงานที่่�เสนออาจเป็็นแนวการศึึกษา
แก้้ไข และออกแบบทางวิิศวกรรม หรืือเป็็นหััวข้้อวิิจััยที่่�น่่าสนใจทาง
วิิศวกรรมเครื่่�องกล หรืือเครื่่�องจัักรเกษตร ที่่�ซึ่่�งสามารถขยายผลเป็็น
วิิทยานิิพนธ์์ในระดัับปริิญญามหาบััณฑิิตต่่อไปได้้ นัักศึึกษาจะต้้องนำำ�เสนอ
ผลการศึึกษาและตอบคำำ�ถามต่่อหน้้ากลุ่่�มอาจารย์์ผู้้�สอนและผู้้�สนใจ พร้้อม
ทั้้�งจััดทำำ�ปริิญญานิิพนธ์์ตามรููปแบบส่่งตามกำำ�หนดเวลา
2. มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�
	นัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนรายวิิชาโครงงานวิิศวกรรม จะได้้รับั การ
ฝึึกปฏิิบััติิในการแก้้ไขปััญหาทางวิิศวกรรม และมีีผลการเรีียนรู้้�ดัังนี้้�
		 2.1 สามารถบููรณาการองค์์ความรู้้�ทางทฤษฎีีเพื่่�อประยุุกต์์ได้้
จริิงในงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล
		 2.2 สามารถวิิเคราะห์์ และแก้้ปััญหาทางวิิศวกรรมอย่่างเป็็น
ระบบ
		 2.3 สามารถสืืบค้้นและแสวงหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมด้้วยตนเอง
		 2.4 มีีทัักษะในการออกแบบ หรืือทัักษะการวิิจััย
		 2.5 สามารถสื่่�อสารและนำำ�เสนอความคิิด พร้้อมทั้้�งตอบคำำ�ถาม

5. การเตรีียมการ
นักศึกษาทีเ่ สนอโครงงานจะได้รบั มอบหมายให้รายงานและขอค�ำ
ปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำโครงงานที่จะได้รับการ
พิจารณาในภาคการศึกษานัน้ และด�ำเนินงานตามข้อก�ำหนดของรายวิชา
6. กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาน�ำเสนอโครงงานต่อกรรมการสอบซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้
สอนในหลักสูตรและผู้สนใจ เพื่อประเมินผลการน�ำเสนอ เนื้อหารายงาน
การตรงต่อเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหา และมาตรฐานความถูก
ต้องของการศึกษาวิชาการที่นักศึกษาได้รับจากการท�ำโครงงาน คะแนน
ที่อาจารย์พิจารณาจะน�ำมาเฉลี่ยและให้ผลการศึกษา เป็นเกรด A ถึง F

3. ช่่วงเวลา
	กำำ�หนดให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาที่่� 1 และ 2
ของปีีการศึึกษาที่่� 4
4. จำำ�นวนหน่่วยกิิต
รายวิิชา 614213 โครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1 จำำ�นวน 1 หน่่วยกิิต
และ 614214 โครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล 2 จำำ�นวน 2 หน่่วยกิิต รวม
ทั้้�งสิ้้�น 3 หน่่วยกิิต
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รหัสวิชา
600301
6004XX
600407
610104
610105
614108
610201

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
6002XX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
610101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-1)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
การฝึกฝีมือช่าง
2(0-6-6)
610108 เคมีทั่วไป
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
รวม 18(X-X-X)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา
6003XX กลุ่มวิชาภาษา
610102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
610203 วัสดุวิศวกรรม
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
614101 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์
614107 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
614110 เธอร์โมไดนามิกส์
		

หน่วยกิต
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(3-0-6)
รวม 20(18-6-38)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(1-3-5)
3(3-0-6)
รวม 20(x-x-x)

รหัสวิชา
6001XX
6003XX
610103
614102
614103
614106

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
กลศาสตร์วัสดุ
กลศาสตร์ของไหล
กรรมวิธีการผลิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18(18-0-36)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
6002XX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
6001XX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
614104 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-3)
614105 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
614201 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
614202 คอมพิวเตอร์ช่วยงานส�ำหรับการออกแบบ
614209 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
614210 การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
614203 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
614216 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
614204 การท�ำความเย็น
614XXX กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(x-x-x)
614208 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
		
รวม 19(x-x-x)
XXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม 19(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
614109 การฝึกงานทางวิศวกรรม

หน่วยกิต
1(0-240-0.)
รวม 1(0-240-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
614205
614206
614207
614213
614215
614XXX

ชื่อวิชา
วิศวกรรมโรงจักรต้นก�ำลัง
การปรับอากาศ
การสั่นสะเทือนทางกล
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-3)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม 16(x-x-x)

รหัสวิชา
614211
614212
614214
614XXX
XXXXXX

ชื่อวิชา
การควบคุมอัตโนมัติ
การบริหารทางวิศวกรรม
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 14(X-X-X)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil
Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
B. Eng. (Civil Engineering)

3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

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

4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง
4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำ� เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
5.1 วิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
โยธา เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานส�ำรวจ และงานสถาปัตยกรรม
เป็นต้น
5.2 เป็นผู้ประกอบการอิสระ เช่น รับเหมางานก่อสร้าง และงานที่
ปรึกษาด้านการก่อสร้าง เป็นต้น
5.3 วิศวกรโยธาในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�ำ้ กรมทางหลวง ส�ำนักการโยธา
เทศบาล
5.4 วิศวกรส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
5.5 อาจารย์ผสู้ อนด้านวิศวกรรมโยธาหรือเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
โยธาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา หรือเป็น
อาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านวิศวกรรมโยธาหรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโยธา
ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
5.6 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา
5.7 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.8 สามารถประกอบอาชีพอื่นๆได้

6. ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6.1 ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความ
เชี่ ย วชาญทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ต ่ อ งานด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา
สามารถสื่อสารและท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นใน
การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มี
ความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ
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การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองได้ตลอดชีวิต
6.2 ความส�ำคัญ
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพทีม่ งุ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรูท้ งั้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพ
ตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะ และทักษะด้านการ
ปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์ด้านวิศวกรรมและประยุกต์ศาสตร์ทางด้าน
วิศวกรรมโยธา ในการท�ำงาน และน�ำองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และออกแบบอย่างเป็นระบบ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบ
การ หรือสหกิจศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์ในการพิจารณารายวิชาทีก่ ำ� หนดตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธาหรือเทียบเท่าตาม
ข้อก�ำหนดของสภาวิศวกร
6.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ปริ ญ ญาตรี ให้ มี ค วามรู ้ คู ่
คุณธรรมและจริยธรรมที่จะประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา ในสาขา
ต่างๆ เช่น วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรม
ส�ำรวจ วิศวกรรมแหล่งน�้ำ วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรม
สุขาภิบาล และวิศวกรรมโยธาทัว่ ไป โดยสามารถน�ำความรูไ้ ปพัฒนาสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลตาม แผนพัฒนาประเทศ
และความต้ อ งการก� ำ ลั ง คนของตลาดแรงงานและสั ง คม ทั้ ง ในภาค
อุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ
2) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และ
สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา
3) เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม จริธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปประกอบอาชีพทัง้ ลูกจ้างและนายจ้าง
ได้อย่างมีความสุข

ระบบการจัดการศึกษา การด�ำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการรับทราบการ
ให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด อาทิ ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558,
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558,
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒบิ ตั ร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทางด้านวิศวกรรมโยธา
พ.ศ. 2558, ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่
สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒบิ ตั ร ในการ
ประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม พ.ศ. 2558, ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก�ำหนด
ชื่อปริญญา พ.ศ. 2549, แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552, และแนวปฏิบัติในการน�ำเสนอ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม
ทั้งข้อก�ำหนดและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ โดยมีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
1.1 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ก�ำหนดระยะเวลา และจ�ำนวน
หน่วยกิตโดยมีสดั ส่วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาปกติ ข้อก�ำหนดต่างๆ
ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีภาคฤดูรอ้ น จ�ำนวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
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2. การด�ำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน – เวลาในการด�ำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษาเป็นไปตามข้อก�ำหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ พ.ศ. 2559 และเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญาตรี
สาขาวิศวกรรมโยธาดังนี้
1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์หรือมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างเพียงพอ หรือส�ำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม และช่างเขียน
แบบโยธาหรือเทียบเท่า ส�ำหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�ำหลักสูตร
2) ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าโดยใช้หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ในสาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม และช่างเขียนแบบโยธาหรือ
เทียบเท่า ส�ำหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�ำหลักสูตร
3) ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาปริญญาที่สอง
ระดับปริญญาตรี โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีร่ ะบุไว้ในข้อก�ำหนดมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์การศึกษาปริญญาทีส่ องระดับปริญญาตรี
4) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อก�ำหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์
2.3 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรี ย นและเป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัยฯ
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนตามพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2545 ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของสภาวิ ช าชี พ และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
3. หลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
108 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม จ�ำนวน
49 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
28 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา จ�ำนวน
59 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา
44 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1 รายวิชา
- รหัสวิชา ใช้เลขอาระบิก 6 หลัก น�ำหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
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60xxxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
xx0xxx หมายถึง วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
xx2xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
xx3xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
xx4xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
xx5xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
xx6xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
xx7xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
xx9xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวเลขหลักร้อยแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชา
			
ภาษาต่างประเทศ
xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขึ้นต้นด้วย 613xxx
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาทั่วไปทางวิศวกรรมโยธา
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมฐานรากและธรณีเทคนิค
xxx5xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทางและส�ำรวจ

xxx6xx หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
xxx7xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน�้ำและสิ่งแวดล้อม
ตัวเลขหลักสิบแสดงถึงกลุ่มวิชา ดังนี้
xxxx0x หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับหลักทางวิศวกรรมโยธา
xxxx1x หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
ตัวเลขหลักหน่วยแสดงถึง ล�ำดับวิชาที่มีอยู่ในแต่ละกลุ่ม
รายชื่อวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
(1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy , Religion and Value of Life)
600104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetic of Life)
600105 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106 จิตส�ำนึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
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(1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201 จิตวิทยาเพื่อการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202 วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
600206 กฎหมายในการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
600207 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
600208 จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
(1.3) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้ โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)

600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)
600312 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
600313 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
(1.4) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
สร้างประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
600402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
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600404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
600405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสาร
3(2-2-5)
และการน�ำเสนอ
(Information Technology for Documentation
and Presentation)
600406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
600408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
(2) หมวดวิชาเฉพาะจ�ำนวน 108 หน่วยกิต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน 49 หน่วยกิต
ให้ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
			 1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
610102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
610103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 3)
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics 1)
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 1)

610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics 2)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 2)
610108 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
(General Chemistry Laboratory)
1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 28 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
610203 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
613201 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Mathematics)
613202 ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Strength of Materials)
613203 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulics)
613204 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-2)
(Hydraulics Laboratory
613205 ส�ำรวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
280

613206 ปฏิิบััติิงานสำำ�รวจ
1(0-3-2)
(Surveying Laboratory)
613207 การฝึึกสำำ�รวจภาคสนาม
1(0-0-80 ชั่่�วโมง)
(Surveying Field Camp)
613103 การฝึึกงานวิิศวกรรมโยธา
1(0-0-240ชั่่�วโมง)
(Civil Engineering Practice)
2) วิิชาเฉพาะด้้านวิิศวกรรมโยธา จำำ�นวน 59 หน่่วยกิิต
2.1) กลุ่่�มวิิชาบัังคัับทางวิิศวกรรมโยธา 44 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
613301 ทฤษฎีีโครงสร้้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
613302 การวิิเคราะห์์โครงสร้้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
613303 การออกแบบคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก
4(3-3-8)
(Reinforced Concrete Design)
613304 การออกแบบโครงสร้้างไม้้และเหล็็ก
4(3-3-8)
(Timber and Steel Design)
613305	วััสดุุวิิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
2(1-3-4)
(Construction Materials Laboratory)
613306 เทคโนโลยีีคอนกรีีต
3(2-3-6)
(Concrete Technology)
613401 ปฐพีีกลศาสตร์์
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
613402 ปฏิิบััติิการปฐพีีกลศาสตร์์
1(0-3-2)
(Soil Mechanics Laboratory)
613403	วิิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Engineering)
613501	วิิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)

613601	วิิศวกรรมก่่อสร้้างและการจััดการ
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
613602 การประมาณและวิเคราะห์ราคา
3(3-0-6)
(Cost Estimation and Analysis)
613701 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
613702 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
613101 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-1)
(Civil Engineering Project I)
613102 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2
2(0-6-2)
(Civil Engineering Project II)
2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 15 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
2.2.1) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมโครงสร้าง
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613311 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Structural Analysis)
613312 การออกแบบอาคาร
3(3-0-6)
(Building Design)
613313 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
613314 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
613315 พลศาสตร์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Dynamics)
613316 การออกแบบโครงสร้างเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว
3(3-0-6)
(Seismic Design of Structures)
613317 ความแข็งแรงของวัสดุขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Strength of Materials)
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613318 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง 3(3-0-6)
(Computer Application in Structural Engineering)
613319 เทคโนโลยีแบบจ�ำลองสารสนเทศอาคาร
3(3-0-6)
(Building Information Modeling Technology)
613320 เทคโนโลยีชิ้นส่วนคอนกรีตส�ำเร็จรูป
3(3-0-6)
(Precast Concrete Technology)
613321 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีมาตรฐานยูโร 3(3-0-6)
(Reinforced Concrete Design by EURO Code)
		 2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมฐานรากและธรณีเทคนิค
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613411 ธรณีวิทยา
3(3-0-6)
(Geology)
613412 การปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพดิน
3(3-0-6)
(Soil Improvement)
613413 วัสดุการทาง
3(3-0-6)
(Highway Materials)
613414 วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Geo-environmental Engineering)
613415 การแก้ไขการพิบัติของลาดดิน
3(3-0-6)
(Stabilization of soil slope)
		 2.2.3) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการทางและส�ำรวจ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613511 วิศวกรรมการขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
613512 การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Design)
613513 วิศวกรรมการจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Engineering)

613514 การส�ำรวจเพื่อการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Survey)
613515 การส�ำรวจเส้นทาง
3(2-3-6)
(Route Survey)
2.2.4) กลุ่มวิชาเลือกการบริหารงานก่อสร้าง
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613611 เทคนิคการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Techniques)
613612 วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Building Material Engineering)
613613 การจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
613614 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Safety Management)
613615 กฎหมายที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Laws in Construction)
613616 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส�ำหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
(Economics for Civil Engineering)
2.2.5) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมแหล่งน�ำ้ และสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613711 ชลศาสตร์ของทางน�้ำเปิด
3(3-0-6)
(Hydraulics of Open Channels)
613712 วิศวกรรมการระบายน�้ำ	
3(3-0-6)
(Drainage Engineering)
613713 วิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ	
3(3-0-6)
(Water Resources Engineering)
613714 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
(Water Supply and Sanitary Engineering)
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รายวิิชายกเว้้น
รายวิิชาที่่�ได้้รัับการยกเว้้นให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิการ
ศึึ ก ษาแห่่ ง ชาติิ พ.ศ. 2542 โดยยึึ ด หลัั ก เกณฑ์์ ต ามประกาศทบวง
มหาวิิทยาลััยหรืือสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.)

		 รายละเอีียดการเทีียบโอนผลการเรีียน
2) การเทีียบโอนประสบการณ์์จากการศึึกษานอกระบบ การฝึึก
อบรม หรือในการท�ำงานเพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชา

การเทีียบโอนผลการเรีียนรู้้�ที่่�มีีมาก่่อน
	ผู้้�เข้้าศึึกษาที่่�เคยศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นมาก่่อน หรืือหรืือมีี
ประสบการณ์์ในการทำำ�งาน เมื่่�อเข้้าศึึกษาในหลัักสููตรนี้้�สามารถเทีียบโอน
ผลการเรีียนรู้้�ได้้ ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามประกาศทบวงมหาวิิทยาลััย เรื่่�อง หลััก
เกณฑ์์การเทีียบโอนผลการเรีียนระดัับปริิญญาเข้้าสู่่�การศึึกษาในระบบ
พ.ศ. 2545 และข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษา
ระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2559 โดยผู้้�เข้้าศึึกษาสามารถขอเทีียบโอนผลการ
เรีียนรู้้�ที่่�สะสมไว้้จากการศึึกษาในระบบ การศึึกษานอกระบบ การศึึกษา
ตามอััธยาศััย การฝึึกอาชีีพ หรืือจากประสบการณ์์ทำำ�งาน เข้้าสู่่�การศึึกษา
ในระบบ ซึ่่�งสามารถสรุุปสาระสำำ�คััญของหลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนผลการ
เรีียนได้้ดัังนี้้�
	คุุณสมบััติิของผู้้�ขอเทีียบโอนผลการเรีียนระดัับปริิญญาตรีี
		 (1) ผู้้�ขอเทีียบโอนผลการเรีียนต้้องเป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับ
มััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป
		 (2) ผู้้�ขอเทีียบโอนผลการเรีียนต้้องเป็็นหรืือเคยเป็็นนัักศึึกษา
ของสถาบัันการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาหรืือเทีียบเท่่าในหลัักสููตรที่่�ทบวง
มหาวิิทยาลััย หรืือหน่่วยงานของรััฐที่่�มีีอำำ�นาจตามกฎหมายรัับรอง
	รููปแบบและหลัักเกณฑ์์การเทีียบวิิชาเรีียนและโอนหน่่วยกิิต
ระดัับปริิญญาตรีี
การเทีียบโอนผลการเรีียน ผู้้�เข้้าศึึกษาสามารถเทีียบโอนผลการเรีียน
ได้้ทั้้�งการศึึกษาในระบบ การศึึกษานอกระบบหรืือการศึึกษาตามอััธยาศััย
โดยมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์มีีรููปแบบการเทีียบวิิชาเรีียนและโอน
หน่่วยกิิต 2 รููปแบบ ได้้แก่่
1) การเทีียบโอนผลการเรีียน
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
6001xx วิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
6002xx วิชาสังคมศาสตร์
6002xx วิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
6003xx วิชาภาษา
6004xx วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
610101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-1)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
610108 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
610201 เขียนแบบวิศวกรรม
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม
		
รวม 17 (x-x-x)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
6003xx วิชาภาษา
6004xx วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
610102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
613202 ความแข็งแรงของวัสดุ
613203 ชลศาสตร์
613305 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
613701 อุทกวิทยา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
รวม 19(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
3(3-0-6)
รวม 20(x-x-x)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
6003xx วิชาภาษา
610103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
610203 วัสดุวศิ วกรรม
613204 ปฏิบัตกิ ารชลศาสตร์
613205 ส�ำรวจ
613206 ปฏิบัตงิ านส�ำรวจ
613301 ทฤษฎีโครงสร้าง

หน่วยกิต
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)
รวม 17(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
613207 การฝึกส�ำรวจภาคสนาม
		

หน่วยกิต
1(0-0-80 ชั่วโมง)
รวม 1(0-0-80 ชั่วโมง)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รหัสวิชา
610204
613201
613302
613306
613401
613402
613702

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
6001xx วิชามนุษยศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
6003xx วิชาภาษา
การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
613303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-6)
613403 วิศวกรรมฐานราก
ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
613xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-2)
613xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
รวม 19(16-9-37)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(x-x-x)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 19(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
613103 การฝึกงานวิศวกรรมโยธา
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
613304 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
613501 วิศวกรรมการทาง
613101 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1
613xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
613xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
1(0-0-240ชั่วโมง)
รวม 1(0-0-240ชั่วโมง)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต
4(3-3-8)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 17(x-x-x)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
613601 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
613602 การประมาณและวิเคราะห์ราคา
613102 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2
613xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 14(x-x-x)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
Bachelor of Engineering Program in Industrial
Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
B.Eng. (Industrial Engineering)

3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต

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

4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง
4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำ� เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
5.1 วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
5.2 วิศวกรความปลอดภัยและควบคุมกระบวนการผลิต
5.3 วิศวกรออกแบบและประเมินโครงการ
5.4 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
5.5 นักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

6. ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6.1 ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น�ำ
ทัง้ ด้านจริยธรรมและเป็นมืออาชีพชัน้ แนวหน้าของประเทศด้านวิศวกรรม
อุตสาหการ
6.2 ความส�ำคัญ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห
การ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับแผน
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6.3 วัตถุประสงค์
		 6.3.1 เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ มี าตรฐานเพือ่ ให้เป็นก�ำลังส�ำคัญของ
ชาติในการพัฒนาด้านวิศวกรรมอุตสาหการทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
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		 6.3.2 เพือ่ ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
		 6.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณ เคารพกฎเกณฑ์ทาง
วิศวกรรม และสามารถน�ำความรู้ด้านวิศวกรรมพื้นฐานและวิศวกรรม
เฉพาะสาขาไปประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 6.3.4 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของ สกอ. เพื่อให้บัณฑิต ท�ำนุบำ� รุง
ศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรม และ จริยธรรม สามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นอยู่อย่างเพียงพอ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ระบบการจัดการศึกษา การด�ำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
การศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้ น ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การพิจารณา
ของคณะกรรมการประจ� ำ หลั ก สู ต ร แต่ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า จ� ำ นวน 1 ภาค
การศึกษา ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การด�ำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการด�ำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
		 2.2.1 รับผู้ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างอุตสาหกรรม
ได้แก่ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่าง
โลหะแผ่นเทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิค
การหล่อ ช่างเครือ่ งมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์
เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคนิคการท�ำต้นแบบ ส�ำหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจาก
ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�ำหลักสูตร
		 2.2.2 รับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง
(ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการเทียบโอนหน่วยกิตในสาขาช่างอุตสาหกรรม
ได้แก่ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่าง
โลหะแผ่นเทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิค
การหล่อ ช่างเครือ่ งมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์
เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคนิคการท�ำต้นแบบ
		 2.2.3 รับผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพือ่ ศึกษาปริญญา
ทีส่ อง ระดับปริญญาตรี โดยมีคณ
ุ สมบัตทิ รี่ ะบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
		 2.2.4 เป็นผูไ้ ม่มโี รคติดต่อร้ายแรง โรคทีส่ งั คมรังเกียจ หรือโรค
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
		 2.2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และจะปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
2.3 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรี ย นและเป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนตามพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2545 ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของสภาวิ ช าชี พ และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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3. หลักสูตร
3.1 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
105 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมศาสตร์
36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์
12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาในหลักสูตร
(1) ความหมายของรหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจ�ำวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการประกอบด้วยเลขอาราบิค 6 หลัก
น�ำหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตรโดยมีรายละเอียดดังนี้
- รหัสวิชา ใช้เลขอาระบิก 6 หลัก น�ำหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
60xxxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
xx0xxx หมายถึง วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
xx1xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

xx2xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
xx3xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
xx4xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
xx5xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
xx6xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
xx7xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
xx9xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เลขหลักร้อย หมายถึงกลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชาภาษา
			
ต่างประเทศ
xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เลขหลักร้อย หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงาน
เลขหลักร้อย หมายถึงสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
xxx2xx หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
xxx3xx หมายถึง กลุม่ ความรูด้ า้ นระบบงานและความปลอดภัย
xxx4xx หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ
xxx5xx หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
xxx6xx หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและ
			
การด�ำเนินงาน
xxx7xx หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการ
			
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ตั ว เลขหลั ก สิ บ และหลั ก หน่ ว ย หมายถึ ง ล� ำ ดั บ วิ ช าที่ มี อ ยู ่ ใ น
แต่ละกลุ่ม
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รายวิิชาโครงสร้้างหลัักสููตร
(1) หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 30 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยกลุ่่�มวิิชา ดัังต่่อไปนี้้�
(ก) กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต ให้้เลืือกศึึกษา
จากรายวิิชาต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600101 ดนตรีีกัับชีีวิิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุุษย์์กัับคุุณค่่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรััชญาและศาสนาเพื่่�อคุุณค่่าชีีวิิต
3(3-0-6)
(Philosophy , Religion and Value of Life)
600104 	สุุนทรีียภาพของชีีวิิต
3(3-0-6)
(Aesthetic of Life)
600105 มนุุษย์์กัับการใช้้เหตุุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106 	จิิตสำำ�นึึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
(ข) กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์ จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต ให้้เลืือกศึึกษา
จากรายวิิชาต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600201 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202 	วิิถีีของสัังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203 การเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่่าแห่่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205 ความเป็็นพลเมืืองในกระแสโลกาภิิวััตน์์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)

600206 กฎหมายในการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
600207 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
600208 จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
(ค) กลุ่มวิชาภาษา จ�ำนวน 12 หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้จำ� นวน 6 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
( French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�ำวัน
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)
(ง) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้จำ� นวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
สร้างประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
(Computer and Applications Benefits for
Everyday Life)
600402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
600404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
600405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสาร
3(2-2-5)
และการน�ำเสนอ
(Information Technology for Documentation
and Presentation)
600406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
600408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)

(2) หมวดวิิชาเฉพาะจำำ�นวน 105 หน่่วยกิิต
(ก) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ จำำ�นวน
21 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
610102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
610103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 3)
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics 1)
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 1)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics 2)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 2)
(2.1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมีจ�ำนวน 4 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
610108 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
(General Chemistry Laboratory)
(ข) กลุม่ วิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ จ�ำนวน 36 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610201 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
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610203 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
615105 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำ� หรับวิศวกร 3(3-0-6)
(Applied Probability and Statistics for Engineers)
615106 กระบวนการผลิตส�ำหรับวิศวกรอุตสาหการ
3(2-3-5)
(Manufacturing Process for Industrial Engineers)
614110 เธอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
612225 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Principle of Electrical Engineering)
612226 ปฏิบัติการหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Principle of Electrical Engineering Laboratory)
615107 หลักการพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Principle of Engineering Profession)
615108 กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3(3-0-6)
(Industrial and Commercial Laws)
615109 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-1)
(Industrial Engineering Laboratory)
615110 การฝึกฝีมือช่าง
2(0-6-2)
(Workshop Practices)
614104 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory 1)
610205 การฝึกงานวิศวกรรม
1(0-240-0)
(Engineering Practice)
(ค) กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมศาสตร์ จ�ำนวน 36 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615201 วิศวกรรมซ่อมบ�ำรุง
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
615202 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
3(3-0-6)
(Computer Aided Manufacturing)

615301 การศึึกษางานอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Work Study)
615302	วิิศวกรรมความปลอดภััย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
615401 การควบคุุมคุุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
615402 การออกแบบแผนการทดลองสำำ�หรัับวิิศวกร
3(3-0-6)
(Experimental Design for Engineers)
615501 เศรษฐศาสตร์์วิิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
615502 การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Cost Analysis)
615601 การวิิจััยดำำ�เนิินงาน
3(3-0-6)
(Operations Research)
615602 การวางแผนและควบคุุมการผลิิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
615701 โครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 1
1(0-3-1)
(Industrial Engineering Project 1)
615702 โครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 2
2(0-6-2)
(Industrial Engineering Project 2)
615703 การวางผัังโรงงานอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Layout)
(ง) กลุ่่�มวิิชาเลืือกทางวิิศวกรรมศาสตร์์ จำำ�นวน 12 หน่่วยกิิต
โดยเลืือกจากกลุ่่�มความรู้้�ดัังต่่อไปนี้้�
(ง.1) กลุ่่�มความรู้้�ด้้านวััสดุุและกระบวนการผลิิต
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
615203 การควบคุุมไฮดรอลิิกส์์และนิิวเมติิกส์์
3(2-3-5)
(Hydraulics and Pneumatics Control)
615204 กระบวนการทางวิิศวกรรมการขึ้้�นรููปวััสดุุ
3(3-0-6)
(Forming Materials Process Engineering)
615205 กรรมวิิธีีการผลิิตขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Manufacturing Process)
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615206 คอมพิิวเตอร์์ช่่วยในการออกแบบและการผลิิต 1 3(2-3-5)
(Computer Aided Design and Manufacturing 1)
615207 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 2 3(2-3-5)
(Computer Aided Design and Manufacturing 2)
615208 การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ3(2-3-5)
(Analysis for Product Design and Process)
(ง.2) กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615303 การยศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Ergonomics for Industrial Engineers)
615304 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
615305 การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
(Risk Management)
615306 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
615307 วิศวกรรมระบบ
3(3-0-6)
(System Engineering)
615308 คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3(2-3-5)
(Computer in Industrial Engineering)
(ง.3) กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพและผลิตภาพ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615403 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Quality Assurance)
615404 การจัดการคุณภาพโดยรวม
3(3-0-6)
(Total Quality Management)
615405 การวัดและการบริหารผลิตภาพ
3(3-0-6)
(Productivity Measurement and Management)

(ง.4) กลุ่่�มความรู้้�ด้้านเศรษฐศาสตร์์และการเงิิน
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615503 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3(3-0-6)
(Industrial Project Feasibility Study)
615504 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Applied Industrial Economics)
(ง.5) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด�ำเนินการ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615603 การควบคุมวัสดุคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory Control)
615604 เทคนิคการพยากรณ์
3(3-0-6)
(Forecasting Techniques)
615605 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ�ำลองสถานการณ์
3(3-0-6)
(Computer Application in Simulation)
615606 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
615607 การจัดการการผลิต
3(3-0-6)
(Operation Management)
(ง.6) กลุม่ ความรูด้ า้ นการบูรณาการวิธกี ารทางวิศวกรรมอุตสาหการ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615704 วิศวกรรมคุณค่า
3(3-0-6)
(Value Engineering)
615705 หัวข้อพิเศษในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Industrial Engineering)
(2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาใดๆ ทีม่ หาวิทยาลัยประกาศให้เป็น
รายวิชาเลือกเสรี
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องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ภาคสนาม การฝึึกงาน
หรือสหกิจศึกษา

เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท�ำงานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี
รายวิชา 610205 การฝึกงานวิศวกรรม และบังคับให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์ S (ผลการศึกษาผ่าน) และ U (ผลการศึกษาไม่ผ่าน) ซึ่งไม่มีค่า
ระดับคะแนน
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ภ าคสนามของ
นักศึกษา มีดังนี้
		 1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี
ความเข้าใจในหลักการ ความจ�ำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
		 2) บูรณาการองค์ความรูท้ เี่ รียนมาเพือ่ น�ำไปแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้
จริง
		 3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
		 4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
2. ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
2. ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำโครงงาน
2.1 มาตรฐานการท�ำโครงงาน
การท�ำโครงงานคือการที่นักศึกษาท�ำงานภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ์ เป็นโครงงานวิจยั ทีใ่ ช้เวลาไม่เกิน 2 ภาค
การศึกษา โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคของวิศวกรรมอุตสาหการเป็นหลัก
ในการด�ำเนินงานดังกล่าว เช่น การศึกษาเวลามาตรฐานในการท�ำงาน
การลดเวลาในการท�ำงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ ระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบการบ�ำรุงรักษาต่าง ๆ
และการออกแบบการทดลอง (DOE) วัตถุประสงค์ของการท�ำโครงงาน

ก็ เ พื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสได้ เ รี ย นรู ้ ก ารท� ำ งานจริ ง ในโรงงาน
อุ ต สาหกรรม พร้ อ มทั้ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางด้ า นวิ ศ วกรรม
อุตสาหการ ในสถานการณ์จริงซึ่งนักศึกษาจะได้มีความรู้ ความคุ้นเคย
กั บ การท� ำ งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมก่ อ นออกไปท� ำ งานจริ ง หลั ง
จบการศึกษา
2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
การท�ำโครงงานดังกล่าวข้างต้นจะมีประโยชน์กับนักศึกษา เช่น
		 (1) มีองค์ความรู้จากการท�ำโครงงาน
		 (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย
		 (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
		 (4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิตขิ อ้ มูล
และอภิปรายผล
		 (5) สามารถปรับตัวในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
		 (6) สามารถน�ำเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
3.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปีที่ 4
3.4 จ�ำนวนหน่วยกิต
โครงงานหรือปริญญานิพนธ์มีค่า 3 หน่วยกิต ลงทะเบียนในภาค
การศึกษาที่ 1 จ�ำนวน 1 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาที่ 2 อีก 2
หน่วยกิต ในการเรียนชั้นปีที่ 4
3.5 การเตรียมการ
การเตรียมการให้คำ� แนะน�ำช่วยเหลือทางวิชาการแก่นกั ศึกษา เช่น
		 (1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำนักศึกษา โดยให้นักศึกษา
เป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
		 (2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค�ำปรึกษาและการ
ติดตามการท�ำงานของนักศึกษา
		 (3) จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงาน
โครงงานวิจัยเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออุปกรณ์และสารเคมี เป็นต้น
3.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น
		 (1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ�ำวิชาและ
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
6001xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
6002xx กลุ่มสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
610101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-1)
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-1)
615110 การฝึกฝีมือช่าง
2(0-6-2)
610108 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
610201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
		
รวม 17(15-6-32)
รวม 18(14-12-32)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
610102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
610203 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
612225 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
612226 ปฏิบัติการหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1)
614110 เธอร์โมไดนามิกส์
3(3-0-6)
615107 หลักการพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม
3(3-0-6)
		
รวม 19(18-3-37)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
6001xx
6002xx
610103
610204
615105
615501

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
กลุ่มสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ส�ำหรับวิศวกร 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
รวม 18(17-3-35)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
615106 กระบวนการผลิตส�ำหรับวิศวกรอุตสาหการ
3(2-3-5)
6003xx กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา
3(x-x-x)
615109 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-1)
614104 ปฏิบัติวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-1)
615202 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
3(3-0-6)
615108 กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3(3-0-6)
615302 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
615301 การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
615401 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
615601 การวิจัยด�ำเนินงาน
3(3-0-6)
615602 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
615703 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
615xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3(x-x-x)
615xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3(x-x-x)
		
รวม 19(x-x-x)
รวม 19(x-x-x)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
610205 การฝึกงานวิศวกรรม
		
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
6004xx กลุ่มวิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
615201 วิศวกรรมซ่อมบ�ำรุง
3(3-0-6)
615402 การออกแบบแผนการทดลองส�ำหรับวิศวกร 3(3-0-6)
615502 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
615701 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1(0-3-1)
615xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3(x-x-x)
		
รวม 16(x-x-x)

หน่วยกิต
1(0-240-0)
รวม 1(0-240-0)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
6003xx กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา
615702 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
615xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
		

หน่วยกิต
3(x-x-x)
2(0-6-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 14(x-x-x)
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หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมความปลอดภััย
1. ชื่่�อหลัักสููตร
ภาษาไทย หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมความ
ปลอดภััย
ภาษาอัังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Safety
Engineering
2. ชื่่�อปริิญญาและสาขาวิิชา
ชื่่�อเต็็ม (ไทย)
วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมความปลอดภััย
)
ชื่่�อย่่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิิศวกรรมความปลอดภััย)
ชื่่�อเต็็ม (อัังกฤษ) Bachelor of Engineering (Safety Engineering)
ชื่่�อย่่อ (อัังกฤษ) B. Eng. (Safety Engineering)
3. วิิชาเอกหรืือความเชี่่�ยวชาญเฉพาะของหลัักสููตร
วิิศวกรรมความปลอดภััย
4. จำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�เรีียนตลอดหลัักสููตร
จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร 145 หน่่วยกิิต
5. รููปแบบของหลัักสููตร
5.1 รููปแบบ	
หลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี 4 ปีี
5.2 ภาษาที่่�ใช้้
	ภาษาไทย
5.3 การรัับเข้้าศึึกษา
	รัับเฉพาะนัักศึึกษาไทย
5.4 ความร่่วมมืือกัับสถาบัันอื่่�น

เป็็นหลัักสููตรของมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์โดยเฉพาะ
5.5 การให้้ปริิญญาแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ให้้ปริิญญาเพีียงสาขาวิิชาเดีียว
6. อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา
1) วิิศวกรความปลอดภััย (Safety Engineer)
2) เจ้้ า หน้้ า ที่่� ค วามปลอดภัั ย ในการทำำ� งานระดัั บ วิิ ช าชีี พ
(Safety Officer, Professional Level) หรืือ จป.วิิชาชีีพ
3) นัักสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม (Industrial Hygienist)
4) นัักอาชีีวอนามััย (Occupational Health Officer)
5) พนัักงานตรวจความปลอดภััย (Safety Auditor)
6) ผู้้�ชำำ�นาญการด้้านความปลอดภััย (Safety Officer, Senior
Professional Level)
7 ) เจ้้ า ห น้้ า ที่่� ใ ห้้ บริิ ก า ร ต ร วจวัั ด สภ า พ แว ด ล้้ อ ม
(Environmental Sampling Officer)
8) นัั ก วิิ ช าการหรืื อ นัั ก วิิ จัั ย (Academic Scholar or
Researcher)
สามารถประกอบอาชีีพตามที่่�ระบุุและอาชีีพอื่่น� ๆได้้ ยกเว้้นอาชีีพที่่�ต้อ้ ง
ขอใบประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม (ก.ว.)
7. ความสััมพัันธ์์กัับหลัักสููตรอื่่�นที่่�เปิิดสอนในคณะ/ภาควิิชาอื่่�นของ
สถาบััน
หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมความ
ปลอดภััย ได้้กำำ�หนดให้้นัักศึึกษาที่่�เข้้าเรีียนจะต้้องได้้เรีียนรู้้�ในกลุ่่�มวิิชา
ปรัับเพิ่่�มพื้้�นฐานทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ ให้้ครบ 22
หน่่วยกิิต และ 12 หน่่วยกิิต ตามลำำ�ดับั เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้มีีการเพิ่่�มพููน
ความรู้้�และปรัับกระบวนการความคิิดให้้สอดคล้้องกัับหลัักการทาง
วิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรรมศาสตร์์ ในขณะเดีียวกัันจะต้้องได้้เรีียนรู้้�ใน
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ เพื่่�อเพิ่่�มพููนทัักษะความเป็็น
มนุุษย์์และการปรัับตััวให้้อยู่่�รอดในสัังคมยุุคปััจจุุบััน โดยสาขาวิิชาได้้มีี
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การประสานงานร่่วมกัับคณะและสาขาวิิชาอื่่�นๆ ซึ่่�งนัักศึึกษาจะต้้องเข้้า
เรีียนในรายวิิชาพื้้�นฐานดัังกล่่าว ดัังนี้้�
7.1 กลุ่่�มวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที่่�เปิิดสอนโดยคณะ/ภาควิิชา
/หลัักสููตรอื่่�น
1) หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป เปิิดสอนโดยคณะศิิลปศาสตร์์และ
วิิทยาศาสตร์์ ได้้แก่่
(1) กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
(2) กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
(3) กลุ่่�มวิิชาภาษา
(4) กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
2) กลุ่่ม� วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีีพ เปิิดสอนโดยคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้แก่่
(1) กลุ่่�มวิิชาฟิิสิิกส์์
(2) กลุ่่�มวิิชาเคมีี
(3) กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม
3) หมวดวิิชาเลืือกเสรีี ได้้แก่่ รายวิิชาที่่�เปิิดสอนในระดัับ
ปริิญญาตรีีของสาขาวิิชาต่่างๆ ภายในมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
7.2 กลุ่่�มวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที่่�เปิิดสอนให้้ภาควิิชา/
หลัักสููตรอื่่�นต้้องมาเรีียน
	สาขาวิิ ช าวิิ ศ วกรรมความปลอดภัั ย ได้้ เ ปิิ ด สอนรายวิิ ช าใน
หลัักสููตรให้้กัับสาขาวิิชาหรืือคณะอื่่�น เพื่่�อเรีียนในหมวดวิิชาเฉพาะหรืือ
หมวดวิิชาเลืือกเสรีีของมหาวิิทยาลััย
7.3 การบริิหารจััดการ
	ดำำ�เนิินการโดยคณะกรรมการบริิหารหลัักสููตร ซึ่่ง� มีีหัวั หน้้าสาขา
วิิชา (ประธานหลัักสููตร) เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลััก และการดำำ�เนิินงานทาง
วิิชาการจะอยู่่�ภายใต้้ข้้อกำำ�หนดและระเบีียบของมหาวิิทยาลััย เอเชีีย
อาคเนย์์ พ.ศ.2548
8. ปรััชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
8.1 ปรััชญา
	มุ่่�งเน้้นการพััฒนาบััณฑิิตให้้มีีความรู้้� ทัักษะ ความสามารถ
ความเชี่่�ยวชาญทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติั ิต่่องานด้้านวิิศวกรรมความ

ปลอดภััย และงานด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน ที่่�พร้้อมปฏิิบัติั งิ าน มีีความรัับผิดิ ชอบ มีีคุณ
ุ ธรรม จริิยธรรม
สอดคล้้องกัับการพััฒนาอุุตสาหกรรมและเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ สามารถ
เรีียนรู้้�และพััฒนาตนเองได้้ตลอดชีีวิิต
8.2 ความสำำ�คััญ
เป็็นหลัักสููตรปริิญญาตรีีทางวิิชาชีีพหรืือปฏิิบััติิการที่่�มุ่่�งผลิิต
บััณฑิิตให้้มีีความรู้้�ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ เน้้นความรู้้� สมรรถนะ
และทัั ก ษะด้้ า นวิิ ช าชีี พ ตามข้้ อ กำำ� หนดของมาตรฐานวิิ ช าชีี พ หรืื อ มีี
สมรรถนะและทัักษะด้้านการปฏิิบััติิเชิิงเทคนิิคในศาสตร์์ด้้านวิิศวกรรม
และประยุุกต์์ศาสตร์์ทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์ ทางด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน และองค์์ความรู้้�ต่่างๆ มา
ใช้้ในการวิิเคราะห์์ ประเมิิน ตรวจสอบ และออกแบบอย่่างเป็็นระบบ ตอบ
สนองต่่อความต้้องการของตลาดแรงงาน โดยผ่่านการฝึึกงานในสถาน
ประกอบการ หรืือสหกิิจศึึกษา ตามเกณฑ์์มาตรฐานการศึึกษาสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการการอุุดมศึึกษา และเกณฑ์์ในการพิิจารณาวุุฒิิการศึึกษา
ปริิญญาตรีีสาขาอาชีีวอนามััยหรืือเทีียบเท่่า ของสำำ�นัักความปลอดภััย
แรงงาน กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน
8.3 วััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
1) เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีคี วามรู้้�ความสามารถด้้านวิิศวกรรมความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน และสุุขศาสตร์์
อุุตสาหกรรม โดยสามารถปฏิิบัติั งิ านในตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย
ในการทำำ�งานระดัับวิิชาชีีพ(จป.วิิชาชีีพ)ตามกฎหมาย ตำำ�แหน่่งวิิศวกร
หรืือตำำ�แหน่่งอื่่�นๆได้้ ตามนโยบายของรััฐบาล แผนพััฒนาประเทศ และ
ความต้้องการกำำ�ลัังคนของตลาดแรงงานและสัังคมทั้้�งในภาคอุุตสาหกรรม
ภาครััฐ และอุุตสาหกรรมการบริิการต่่างๆ
2) เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้� เชี่่�ยวชาญทั้้�งภาคทฤษฎีีและ
ภาคปฏิิ บัั ติิ เ พื่่� อ ประยุุ ก ต์์ ศ าสตร์์ ท างด้้ า น วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ และ
วิิทยาศาสตร์์ด้า้ นความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งาน รวมทั้้�งด้้านภาษาตามมาตรฐานสากล ในการประยุุกต์์ความรู้้�ไป
ใช้้ในการตระหนััก ประเมิิน และควบคุุมอัันตรายและปััจจััยเสี่่�ยงต่่างๆใน
สิ่่ง� แวดล้้อมการทำำ�งาน รวมทั้้�งบริิหารจััดการและสื่่อ� สาร เพื่่�อให้้เกิิดสภาพ
การทำำ�งานที่่�ปลอดภััย
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3) เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีคี วามรู้้�คู่่�คุณ
ุ ธรรม จริิยธรรม และจรรยา
บรรณในวิิชาชีีพ สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่ไ� ด้้ไปประกอบอาชีีพทั้้�งลููกจ้้างและ
นายจ้้างได้้อย่่างมีีความสุุข
ระบบการจััดการศึึกษา การดำำ�เนิินการ และโครงสร้้างของหลัักสููตร
1. ระบบการจััดการศึึกษา
ระบบการจััดการศึึกษาเป็็นไปตามแนวปฏิิบัติั ใิ นการรัับทราบ
การให้้ความเห็็นชอบหรืืออนุุมััติิหลัักสููตรของสถาบัันอุุดมศึึกษา ตามที่่�
สำำ�นักั งานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษากำำ�หนด อาทิิ ประกาศกระทรวง
ศึึกษาธิิการ เรื่่อ� ง เกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2558,
เกณฑ์์ในการพิิจารณาวุุฒิกิ ารศึึกษาปริิญญาตรีีสาขาอาชีีวอนามััย หรืือ
เทีียบเท่่า ตามกฎกระทรวงกำำ�หนดมาตรฐานในการบริิหารและการ
จััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งาน พ.ศ. 2549, แนวทางการบริิหารเกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับ
อุุดมศึึกษา พ.ศ. 2558, ข้้อบัังคัับสภาวิิศวกรว่่าด้้วยการรัับรองปริิญญา
ประกาศนีียบััตร หรืือวุุฒิิบััตร ในการประกอบวิิชาชีีพควบคุุม พ.ศ.
2554, ระเบีี ย บคณะกรรมการสภาวิิ ศ วกรว่่ า ด้้ ว ยวิิ ช าพื้้� น ฐานทาง
วิิทยาศาสตร์์ วิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม และวิิชาเฉพาะทางวิิศวกรรม
ที่่�สภาวิิศวกรจะให้้การรัับรองปริิญญา ประกาศนีียบััตร และวุุฒิบัิ ตั ร ใน
การประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม พ.ศ. 2558, ประกาศกระทรวง
ศึึ ก ษาธิิ ก าร เรื่่� อ ง มาตรฐานคุุ ณ วุุ ฒิิ ร ะดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี สาขา
วิิศวกรรมศาสตร์์ พ.ศ. 2553, ประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการ เรื่่�อง
หลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดชื่่อ� ปริิญญา พ.ศ. 2549, แนวทางการปฏิิบัติั ติ าม
กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2552, และแนว
ปฏิิบััติิในการนำำ�เสนอหลัั กสูู ตรระดัับอุุดมศึึกษาต่่อสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการการอุุดมศึึกษา รวมทั้้�งข้้อกำำ�หนดและกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ
ต่่างๆของมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ โดยมีีสาระสำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
1.1 ระบบ
ใช้้ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดย 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออก

เป็็น 2 ภาคการศึึกษาปกติิ 1 ภาคการศึึกษาปกติิมีีระยะเวลาศึึกษาไม่่
น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์ และภาคการศึึกษาฤดููร้้อนที่่�กำำ�หนดระยะเวลา
และจำำ�นวนหน่่วยกิิตโดยมีีสัดั ส่่วนเทีียบเคีียงกัันได้้กับั การศึึกษาปกติิ ข้้อ
กำำ�หนดต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
1.2 การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน
	มีีภาคฤดููร้้อน จำำ�นวน 1 ภาคการศึึกษา ภาคการศึึกษาละ 8
สััปดาห์์
1.3 การเทีียบเคีียงหน่่วยกิิตในระบบทวิิภาค
ไม่่มีี
2. การดำำ�เนิินการหลัักสููตร
2.1 วััน - เวลาในการดำำ�เนิินการเรีียนการสอน
	ภาคเรีียนที่่� 1 เดืือนสิิงหาคม - เดืือนธัันวาคม
	ภาคเรีียนที่่� 2 เดืือนมกราคม - เดืือนพฤษภาคม
	ภาคฤดููร้้อน เดืือนมิิถุุนายน - เดืือนกรกฎาคม
2.2 คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา
	คุุณสมบััติิของผู้เ้� ข้้าศึึกษาเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััย
เอเชีียอาคเนย์์ พ.ศ. 2548 และเกณฑ์์ในการพิิจารณาวุุฒิิการศึึกษา
ปริิญญาตรีีสาขาอาชีีวอนามััย หรืือเทีียบเท่่า ที่่�กรมสวััสดิิการและ
คุ้้�มครองแรงงานกำำ�หนดดัังนี้้�
1) สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6)
สายวิิทยาศาสตร์์ - คณิิตศาสตร์์หรืือมีีพื้้�นฐานความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์
-คณิิตศาสตร์์อย่่างเพีียงพอ
2) สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6)
ไม่่ ใ ช่่ ส ายวิิ ท ยาศาสตร์์ - คณิิ ต ศาสตร์์ ห รืื อ มีี พื้้� น ฐานความรู้้�ด้้ า น
วิิทยาศาสตร์์-คณิิตศาสตร์์ ไม่่เพีียงพอ โดยจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนวิิชา
ปรัับเพิ่่�มพื้้�นฐานกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ให้้ครบจำำ�นวน 22
หน่่วยกิิต คณิิตศาสตร์์ให้้ครบจำำ�นวน 12 หน่่วยกิิต ซึ่ง่� สถาบัันการศึึกษา
จะเป็็นผู้้�จััดการเรีียนการสอนปรัับพื้้�นให้้
3) สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) ใน
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สาขาวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม หรืือระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (
ปวส.) ในสาขาวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม โดยการเทีียบโอนหน่่วยกิิต โดยจะ
ต้้องลงทะเบีียนเรีียนวิิชาปรัับเพิ่่�มพื้้�นฐานกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ทาง
วิิทยาศาสตร์์ให้้ครบจำำ�นวน 22 หน่่วยกิิต ,คณิิตศาสตร์์ให้้ครบจำำ�นวน
12 หน่่วยกิิต ซึ่่ง� สถาบัันการศึึกษาจะเป็็นผู้้�จัดั การเรีียนการสอนปรัับพื้้น�
ให้้ สำำ�หรัับสาขาวิิชาอื่่น� ๆ นอกจากที่่�กล่่าวข้้างต้้นให้้อยู่่�ในดุุลยพิินิจิ ของ
คณะกรรมการประจำำ�หลัักสููตร
4) สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีทางด้้าน วิิทยาศาสตร์์
วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ อุุ ต สาหกรรมศาสตร์์ ครุุ ศ าสตร์์ อุุ ต สาหกรรม
สาธารณสุุขศาสตร์์ พยาบาลศาสตร์์ แพทย์์ศาสตร์์ นัับว่า่ มีีพื้้น� ฐานความ
รู้้�ด้า้ นวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์อย่่างเพีียงพอ หากเป็็นคุุณวุุฒิกิ ารศึึกษา
ในศาสตร์์ด้้านอื่่�นๆจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนวิิชาปรัับเพิ่่�มพื้้�นฐานกลุ่่�ม
สาระการเรีี ย นรู้้�ทางวิิ ท ยาศาสตร์์ ใ ห้้ ค รบจำำ� นวน 22 หน่่ ว ยกิิ ต ,
คณิิตศาสตร์์ให้้ครบจำำ�นวน 12 หน่่วยกิิต ซึ่่�งสถาบัันการศึึกษาจะเป็็นผู้้�
จััดการเรีียนการสอนปรัับพื้้�นให้้
5) มีีคุณ
ุ สมบััติอื่่ิ น� ครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์
3. ระบบการศึึกษา
ระบบการศึึกษาเป็็นแบบชั้้�นเรีียนและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
4. การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียนข้้าม
มหาวิิทยาลััยฯ
การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียนข้้าม
มหาวิิทยาลััย ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนตามพระราช
บััญญััติกิ ารศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการการ
อุุ ด มศึึ ก ษา กฎเกณฑ์์ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งของสภาวิิ ช าชีี พ และระเบีี ย บ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการเทีียบโอนผลการเรีียนระดัับ
ปริิญญาเข้้าสู่่�การศึึกษาในระบบ พ.ศ. 2547, ประกาศมหาวิิทยาลััย
เอเชีียอาคเนย์์ เรื่่�อง การลงทะเบีียนรายวิิชาข้้ามสถาบััน

5. หลัักสููตร
5.1 หลัักสููตร มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
5.1.1 จำำ�นวนหน่่วยกิิต หน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร 145
หน่่วยกิิต
5.1.2 โครงสร้้างหลัักสููตร
	นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนศึึกษารายวิิชารวมไม่่น้้อยกว่่า
145 หน่่วยกิิต โดยให้้ศึกึ ษาในรายวิิชาต่่างๆ จนครบตามโครงสร้้างองค์์
ประกอบและข้้อกำำ�หนดของหลัักสููตร ดัังนี้้�
1) หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 30 หน่่วยกิิต
(1) กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ 3 หน่่วยกิิต
		 (2) กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
6 หน่่วยกิิต
		 (3) กลุ่่�มวิิชาภาษา
12 หน่่วยกิิต
		 (4) กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
9 หน่่วยกิิต
2) หมวดวิิชาเฉพาะ
จำำ�นวน 109 หน่่วยกิิต
2.1 วิิชาเฉพาะพื้้�นฐาน จำำ�นวน 49 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย
(1) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
25 หน่่วยกิิต
		 และคณิิตศาสตร์์
(2) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
24 หน่่วยกิิต
2.2 วิิชาเฉพาะด้้าน จำำ�นวน 60 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย
2.2.1 กลุ่่�มวิิชาบัังคัับทางวิิศวกรรมหรืือวิิชาชีีพเฉพาะสาขา
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย จำำ�นวน 54 หน่่วยกิิต ประกอบ
ด้้วย
		 (1)กลุ่่�มวิิชาด้้านวิิศวกรรมและการควบคุุม
25 หน่่วยกิิต
		สิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน
(2) กลุ่่�มวิิชาด้้านความปลอดภััยและ
11 หน่่วยกิิต
		 การบริิหารความปลอดภััย
(3) กลุ่่�มวิิชาด้้านอาชีีวอนามััยและ
18 หน่่วยกิิต
		สุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม				
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2.2.2 วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต โดยเลืือกจาก
กลุ่่�มวิิชาดัังนี้้�
(1) กลุ่่�มวิิชาด้้านวิิศวกรรมและ
- หน่่วยกิิต
		 การควบคุุมสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน
(2) กลุ่่�มวิิชาด้้านความปลอดภััยและ
- หน่่วยกิิต
		 การบริิหารความปลอดภััย
(3) กลุ่่�มวิิชาด้้านอาชีีวอนามััยและ
- หน่่วยกิิต
		สุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม
3) หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
6 หน่่วยกิิต
หลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดรหััสวิิชา
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์มีหี ลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดรหััสวิิชาของสาขา
วิิชาวิิศวกรรมความปลอดภััย โดยใช้้รหััสวิิชาใช้้เลขอารบิิก 6 หลััก
นำำ�หน้้าชื่่�อทุุกวิิชาในหลัักสููตร
เลขหลัักแสน หลัักหมื่่�น หมายถึึง คณะ หรืือ หมวดวิิชาศึึกษา
ทั่่�วไป ดัังนี้้�
50xxxx หมายถึึง หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
51xxxx หมายถึึง คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
52xxxx หมายถึึง คณะบริิหารธุุรกิิจ
53xxxx หมายถึึง คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
54xxxx หมายถึึง คณะนิิติิศาสตร์์
เลขหลัักพััน หมายถึึง สาขาวิิชาหรืือวิิชาแกนร่่วม ดัังนี้้�
xx0xxx หมายถึึง วิิชาแกนร่่วมของคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
xx2xxx หมายถึึง 	สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
xx3xxx หมายถึึง 	สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา
xx4xxx หมายถึึง 	สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
xx5xxx หมายถึึง 	สาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
xx6xxx หมายถึึง 	สาขาวิิชาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
xx7xxx หมายถึึง 	สาขาวิิชาวิิศวกรรมความปลอดภััย

xx9xxx หมายถึึง 	สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
	ตััวเลขหลัักร้้อยแสดงถึึงกลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาภาษา
xxx4xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมศาสตร์์
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาโครงงานวิิศวกรรม
	สาขาวิิ ช าวิิ ศ วกรรมไฟฟ้้ า และสาขาวิิ ช าวิิ ศ วกรรม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้าและ
			อิิเล็็กทรอนิิกส์์
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้ากำำ�ลััง/กลุ่่�มวิิชา
			
วิิศวกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมระบบควบคุุม/กลุ่่�ม
			
วิิชาวิิศวกรรมสื่่�อสาร
xxx4xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
xxx5xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมความปลอดภััย
	สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา
xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมโครงสร้้าง
xxx4xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมฐานรากและธรณีี
			
เทคนิิค
xxx5xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมการทางและสำำ�รวจ
xxx6xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาการบริิหารงานก่่อสร้้าง
xxx7xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมแหล่่งน้ำำ��และสิ่่�ง
			
แวดล้้อม
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xxx8xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาโครงงานวิิศวกรรม
	สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล	
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาเฉพาะสาขาวิิศวกรรมเครื่่�องกล	
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมพลัังงาน
xxx4xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมการผลิิต
xxx5xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาเลืือกวิิศวกรรมการวััด
			
และการควบคุุม
xxx6xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาเลืือกวิิศวกรรมเครื่่�องกลทั่่�วไป
	สาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมอุุตสาห
			
การ
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาเฉพาะสาขาวิิศวกรรมอุุตสาห
			
การ
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาเลืือกวิิศวกรรมเครื่่�องกล
xxx4xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาเลืือกวิิศวกรรมการผลิิต
	สาขาวิิชาวิิศวกรรมความปลอดภััย
5171xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์
			
และวิิทยาศาสตร์์
5172xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
5173xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาด้้านวิิศวกรรมและการควบคุุม
		สิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน
5174xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาชีีพด้้านความปลอดภััย
			
และการบริิหารความปลอดภััย
5175xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาชีีพด้้านอาชีีวอนามััยและ
			สุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม
	ตััวเลขหลัักสิิบและหลัักหน่่วย หมายถึึง ลำำ�ดัับวิิชาที่่�มีีอยู่่�ใน
แต่่ละกลุ่่�ม
รายวิิชาในหลัักสููตร
(1) หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 30 หน่่วยกิิต
นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษารายวิิชาในหลัักสููตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
รวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 30 หน่่วยกิิต ตามโครงสร้้างและองค์์ประกอบ

ของหลัักสููตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป ดัังนี้้�
(1.1) กลุ่่�มวิิชามนุุษศาสตร์์ ไม่่น้้อยกว่่า 3 หน่่วยกิิต
ให้้เลืือกศึึกษาจากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
( ท ฤ ษ ฎีี ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
500101 ดนตรีีกัับชีีวิิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
500102 มนุุษย์์กัับอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Civilization)
500103 ปรััชญาและศาสนากัับการดำำ�รงชีีวิิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Religion for Living)
500104	สุุนทรีียภาพของชีีวิิต
3(3-0-6)
(Aesthetic of Life)
500105 มนุุษย์์กัับการใช้้เหตุุผลและจริิยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Ethical and Logical Application)
500106 ตรรกวิิทยาและการใช้้
3(3-0-6)
(Logic and Usage)
500107	จริิยธรรมสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Environmental Ethics)
(1.2) กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์ ไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต
ให้้เลืือกศึึกษาจากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ		 หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
500201	จิิตวิิทยาทั่่�วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
500202 มนุุษย์์กัับสัังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
500203 การเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
3(3-0-6)
(Quality of Life Promotion)
500204 มนุุษยสััมพัันธ์์และการพััฒนาบุุคลิิกภาพ
3(3-0-6)
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(Human Relations and Personality Development)
500205	สัังคม การเมืืองและการปกครอง
3(3-0-6)
(Society, Politics and Government)
500206	สัังคม เศรษฐกิิจและการจััดการ
3(3-0-6)
(Society, Economy and Management)
500207 พลเมืืองในกระแสโลกาภิิวััตน์์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
500208 กฎหมายในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Law for Daily Life)
(1.3) กลุ่่�มวิิชาภาษา ไม่่น้้อยกว่่า 12 หน่่วยกิิต
ให้้ศึึกษารายวิิชาต่่อไปนี้้�จำ�ำ นวน 12 หน่่วยกิิต ได้้แก่่
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
500301	ภาษาอัังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English 1)
500302	ภาษาอัังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English 2)
500303	ภาษาอัังกฤษ 3
3(3-0-6)
(English 3)
500305	ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
(1.4) กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ ไม่่น้้อยกว่่า
9 หน่่วยกิิต
ให้้ศึึกษารายวิิชาต่่อไปนี้้�จำ�ำ นวน 3 หน่่วยกิิต ได้้แก่่
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
500407 คณิิตศาสตร์์พื้้�นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics)
และให้้เลืือกศึึกษาอีีกไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต จากรายวิิชา
ดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต

		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
500401 คอมพิิวเตอร์์ในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Computer in Daily Life)
500402 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเพื่่�อชีีวิิต
3(3-0-6)
(Science and Technology for Life)
500403	ชีีวิิตกัับสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
500404 การจััดการสารสนเทศยุุคใหม่่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
500405 เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�องานเอกสารและการนำำ�เสนอ
3(3-0-6)
(Information Technology for Documentation
and Presentation)
500406 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิเบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics and Statistics)
500408	สถิิติิพื้้�นฐานเพื่่�อการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเบื้้�องต้้น 3(3-0-6)
(Fundamental Statistics for Basic Data Analysis)
(2) หมวดวิิชาเฉพาะ 109 หน่่วยกิิต
(2.1) วิิชาเฉพาะพื้้�นฐาน 49 หน่่วยกิิต
ให้้ศึึกษารายวิิชาต่่างๆ ในกลุ่่�มวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
(2.1.1) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
25 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
510101 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
510102 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
510103 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 3)
510104 ฟิิสิิกส์์ 1		 3(3-0-6)
(Physics 1)
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510105 ปฏิิบัติั ิการฟิิสิิกส์์ 1
1(0-3-1)
(Physics Laboratory 1)
510106 ฟิิสิิกส์์ 2		 3(3-0-6)
(Physics 2)
510107 ปฏิิบัติั ิการฟิิสิิกส์์ 2
1(0-3-1)
(Physics Laboratory 2)
510108 เคมีี		 3(3-0-6)
(Chemistry)
510109 ปฏิิบัติั ิการเคมีี
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory)
517101	ชีีววิิทยาและจุุลชีีววิิทยา
2(2-0-4)
(Biology and Microbiology)
517102	พื้้�นฐานกายวิิภาคศาสตร์์และสรีีรวิิทยาของมนุุษย์์ 2(2-0-4)
(Basic Human Anatomy and Physiology)
(2.1.2) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม 24 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
510201 เขีียนแบบวิิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
510202 กลศาสตร์์วิิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
510203	วััสดุุวิิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
510204 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
3(2-3-5)
(Computer Programmings)
517211	สถิิติิสำำ�หรัับงานวิิจััยทางวิิศวกรรมความปลอดภััย 3(3-0-6)
(Statistics for Safety Engineering Research)
517212 กระบวนการผลิิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
517213 เทอร์์โมฟลููอิิดส์์
3(3-0-6)
(Thermofluids)

517214 หลัักการพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
3(2-3-5)
(Fundamental of Electrical Engineering)
(3) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะด้้านหรืือกลุ่่�มวิิชาชีีพเฉพาะสาขาวิิชา
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย (กรมสวััสดิกิ ารและคุ้้�มครองแรงงาน
กำำ�หนด > 44 หน่่วยกิิต) 60 หน่่วยกิิตให้้ศึึกษารายวิิชาต่่างๆ ในกลุ่่�ม
วิิชาดัังต่่อไปนี้้�
(3.1) กลุ่่�มวิิชาบัังคัับทางวิิศวกรรม 54 หน่่วยกิิต
ให้้ศึึกษารายวิิชาต่่างๆ ในกลุ่่�มวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
(3.1.1) กลุ่่�มวิิชาด้้านวิิศวกรรมและการควบคุุมสิ่่ง� แวดล้้อมใน
การทำำ�งาน จำำ�นวน 25 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
517311 หลัักการทางวิิศวกรรมสำำ�หรัับงานความปลอดภััย 2(2-0-4)
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
(Principles of Engineering for Occupational Health,
Safety and Environment)
517312 วิิศวกรรมความปลอดภััยในงานอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Safety Engineering)
517313 ปฏิิบัติั ิการวิิศวกรรมความปลอดภััยในงานอุุตสาหกรรม
		
1(0-3-1)
(Industrial Safety Engineering Laboratory)
517314 การวางผัังโรงงานอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Layout Design)
517315 วิิศวกรรมป้้องกัันเหตุุฉุุกเฉิินจากสารเคมีีและอััคคีีภััย
3(3-0-6)
(Chemical and Fire Emergency Protection Engineering)
517316 ปฏิิบัติั ิการการป้้องกัันเหตุุฉุุกเฉิินจากสารเคมีี 1(0-3-1)
และอััคคีีภััย
(Chemical and Fire Emergency Protection
Engineering laboratory)
517317 วิิศวกรรมการออกแบบการระบายอากาศ
3(3-0-6)
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ในงานอุุตสาหกรรม
(Industrial Ventilation Engineering Design)
517318 วิิศวกรรมการควบคุุมมลพิิษทางอากาศและเสีียง 3(3-0-6)
(Air and Noise Pollution Control Engineering)
517319 การยศาสตร์์
3(3-0-6)
(Ergonomics)
517320 โครงงานวิิศวกรรม 1
1(0-3-1)
(Engineering Project 1)
517321 โครงงานวิิศวกรรม 2
2(0-6-2)
(Engineering Project 2)
(3.1.2) กลุ่่�มวิิชาด้้านความปลอดภััยและการบริิหารความ
ปลอดภััย 11 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
517415 กระบวนการผลิิตทางอุุตสาหกรรมและอัันตราย			
2(2-0-4)
(Industrial Processes and Hazards)
517416 กฎหมายอาชีีวอนามััย ความปลอดภััย
3(3-0-6)
และสิ่่�งแวดล้้อม
(Occupational Health, Safety and Environmental
Laws)
517417 การประเมิินและการจััดการความเสี่่�ยงในงาน 3(3-0-6)
	อุุตสาหกรรม
(Industrial Risk Assessment and Management)
517418 การฝึึกงานภาคสนาม
1(0-0-320ชม.)
(Field Training)
517419	จิิตวิิทยาอุุตสาหกรรมและองค์์การ
2(2-0-4)
(Industrial Psychology and Organization )

(3.1.3) กลุ่่�มวิิชาด้้านอาชีีวอนามััยและสุุขศาสตร์์
อุุตสาหกรรม 18 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
517511 หลัักสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Principles of Industrial Hygiene)
517512 การเก็็บและวิิเคราะห์์ตััวอย่่างด้้านสุุขศาสตร์์ 3(3-0-6)
	อุุตสาหกรรม
(Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
517513	พิิษวิิทยาด้้านอาชีีวอนามััย
3(3-0-6)
(Occupational Toxicology)
517514 อาชีีวเวชศาสตร์์และวิิทยาการระบาด
2(2-0-4)
(Occupational Medicine and Epidemiology
517515 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ
2(2-0-4)
(First Aid in Workplaces)
517516 ปฏิิบััติิการสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรมและ
1(0-3-1)
ความปลอดภััย 1
(Industrial Hygiene and Safety Practice 1)
517517 ปฏิิบััติิการสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรมและ
1(0-3-1)
ความปลอดภััย 2
(Industrial Hygiene and Safety Practice 2)
517518 การบริิหารงานอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 3(3-0-6)
(Occupational Health and Safety Management )
(3.1.4) กลุ่่�มวิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม 6 หน่่วยกิิต
ให้้ เ ลืือกเรีียนรายวิิ ช าจากกลุ่่� ม ต่่ า งๆดัั ง นี้้� เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้
หน่่วยกิิตรวม 6 หน่่วยกิิต
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(3.1.4.1) กลุ่่�มวิิชาด้้านวิิศวกรรมและการควบคุุมสิ่่ง� แวดล้้อม
ในการทำำ�งาน
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
517323 วิิศวกรรมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation Engineering)
517324	หััวข้้อพิิเศษในสาขาวิิชาวิิศวกรรมความปลอดภััย 3(3-0-6)
(Special Topics in Safety Engineering)
517325 วิิศวกรรมความปลอดภััยในงานก่่อสร้้าง
3(3-0-6)
(Safety Engineering in Construction)
(3.1.4.2) กลุ่่�มวิิชาด้้านความปลอดภััยและการบริิหารความ
ปลอดภััย
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
517420 การจััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Waste Management)
517421 วิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อมอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrialized Environmental Engineering)
517422 วิิศวกรรมการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
3(3-0-6)
(Wastewater Treatment Engineering)
517423 การประเมิินและวิิเคราะห์์ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
ในอุุตสาหกรรม		
(Assessement and Analysis of Industrial
Environmental Impact)
517424 การจััดการสารเคมีีและวััตถุุอัันตราย
3(3-0-6)
(Management of Chemicals and Hazardous
Materials)

(3.1.4.3) กลุ่่�มวิิชาด้้านอาชีีวอนามััยและสุุขศาสตร์์อุตุ สาหกรรม
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
517520 ระบบมาตรฐานการจััดการความปลอดภััย
3(3-0-6)
อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม
(International Standard for Occupational Health,
Safety and Environmental Management System)
517521 วิิทยาการฝึึกอบรมและสััมมนาด้้าน
3(3-0-6)
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
(Occupational Health, Safety and Seminar Training)
3) หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่วยกิิต
ให้้นักั ศึึกษาเลืือกเรีียนรายวิิชาที่่�เปิิดสอนระดัับปริิญญาตรีีใน
สาขาวิิชาของคณะวิิชาต่่างๆ ในมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ จำำ�นวน 6
หน่่วยกิิต
3.1 รายวิิชายกเว้้น
รายวิิชาที่่�ได้้รัับการยกเว้้นให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิการ
ศึึ ก ษาแห่่ ง ชาติิ พ.ศ. 2542 โดยยึึ ด หลัั ก เกณฑ์์ ต ามประกาศทบวง
มหาวิิทยาลััยหรืือสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.)
3.2 การเทีียบโอนผลการเรีียนรู้้�ที่่�มีีมาก่่อน
ผู้้�เข้้าศึึกษาที่่�เคยศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นมาก่่อน หรืือ
หรืือมีีประสบการณ์์ในการทำำ�งาน เมื่่�อเข้้าศึึกษาในหลัักสููตรนี้้�สามารถ
เทีียบโอนผลการเรีียนรู้้�ได้้ ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามประกาศทบวงมหาวิิทยาลััย
เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนผลการเรีียนระดัับปริิญญาเข้้าสู่่�การศึึกษา
ในระบบ พ.ศ. 2545 และระเบีียบมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วย
หลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนผลการเรีียนระดัับปริิญญาเข้้าสู่่�การศึึกษาใน
ระบบ พ.ศ. 2547 โดยผู้้�เข้้าศึึกษาสามารถขอเทีียบโอนผลการเรีียนรู้้�ที่่�
สะสมไว้้จากการศึึกษาในระบบ การศึึกษานอกระบบ การศึึกษาตาม
อััธยาศััย การฝึึกอาชีีพ หรืือจากประสบการณ์์ทำำ�งาน เข้้าสู่่�การศึึกษาใน
ระบบ ซึ่่�งสามารถสรุุปสาระสำำ�คััญของหลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนผลการ
เรีียนได้้ดัังนี้้�
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ตรีี

3.2.1 คุุณสมบััติขิ องผู้้�ขอเทีียบโอนผลการเรีียนระดัับปริิญญา

(1) ผู้้�ขอเทีียบโอนผลการเรีียนต้้องเป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย หรืือเทีียบเท่่าขึ้้�นไป
(2) ผู้ข้� อเทีียบโอนผลการเรีียนต้้องเป็็นหรืือเคยเป็็นนัักศึึกษา
ของสถาบัันการศึึกษา ระดัับอุดุ มศึึกษาหรืือเทีียบเท่่าในหลัักสููตรที่่�ทบวง
มหาวิิทยาลััย หรืือหน่่วยงานของรััฐที่่�มีีอำำ�นาจตามกฎหมายรัับรอง
3.2.2 รููปแบบและหลัักเกณฑ์์การเทีียบวิิชาเรีียนและโอน
หน่่วยกิิต ระดัับปริิญญาตรีี
การเทีียบโอนผลการเรีียน ผู้้�เข้้าศึึกษาสามารถเทีียบโอนผล
การเรีียนได้้ทั้้�งการศึึกษาในระบบ การศึึกษานอกระบบ และการศึึกษา
ตามอััธยาศััย โดยมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์มีีรููปแบบการเทีียบวิิชา
เรีียนและโอนหน่่วยกิิต 2 รููปแบบ ได้้แก่่
1) การเทีียบโอนผลการเรีียน
การเทีียบโอนหน่่วยกิิตของรายวิิชาในระดัับอุดุ มศึึกษาที่่�ผู้เ้� ข้้า
ศึึกษาเคยได้้ศึึกษามาแล้้วจากสถาบัันการอุุดมศึึกษาอื่่�น เพื่่�อใช้้นัับเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการศึึกษาในมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ จะใช้้หลัักเกณฑ์์
การเทีียบวิิชาเรีียนและโอนหน่่วยกิิตระหว่่างการศึึกษาในระบบ ดัังนี้้�
(1) เป็็นรายวิิชาหรืือกลุ่่�มรายวิิชาในหลัักสููตรระดัับอุดุ มศึึกษา
หรืือเทีียบเท่่าที่่�ทบวง มหาวิิทยาลััยหรืือหน่่วยงานของรััฐที่่�มีอำี ำ�นาจตาม
กฎหมายรัับรอง
(2) เป็็นรายวิิชาหรืือกลุ่่�มรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาสาระครอบคลุุม
ไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของรายวิิชาหรืือกลุ่่�มรายวิิชาที่่�ขอเทีียบ
(3) เป็็นรายวิิชาหรืือกลุ่่�มรายวิิชาที่่�สอบไล่่ได้้ไม่่ต่ำำ��กว่่าระดัับ
คะแนนตััวอัักษร C หรืือแต้้มระดัับคะแนน 2.00 หรืือเทีียบเท่่า
(4) เทีียบรายวิิชาเรีียนและโอนหน่่วยกิิตได้้ไม่่เกิินสามในสี่่ข� อง
จำำ�นวน หน่่วยกิิตรวมของหลัักสููตรที่่�รัับโอน
(5) รายวิิชาหรืือกลุ่่�มรายวิิชาที่่�เทีียบโอนจากต่่างสถาบััน
อุุดมศึึกษาจะไม่่นำำ�มาคำำ�นวณแต้้มระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสม
(6) นัักศึึกษาจะต้้องใช้้เวลาศึึกษาอยู่่�ในสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�
รัับโอนอย่่างน้้อยหนึ่่�งปีีการศึึกษา

(7) ในกรณีีที่่ส� ถาบัันอุุดมศึึกษาเปิิดหลัักสููตรใหม่่จะเทีียบโอน
นัักศึึกษาเข้้าศึึกษาได้้ไม่่เกิินกว่่าชั้้น� ปีีและภาคการศึึกษาที่่�ได้้รับั อนุุญาต
ให้้มีีนัักศึึกษาเรีียนอยู่่�ตามหลัักสููตรที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบแล้้ว
2) การเทีียบโอนประสบการณ์์จากการศึึกษานอกระบบ
การฝึึกอบรม หรืือในการทำำ�งานเพื่่�อขอยกเว้้นการเรีียนรายวิิชา
การขอเทีียบโอนความรู้้� ทัักษะ และประสบการณ์์ จากการ
ศึึกษานอกระบบ และ/หรืือการศึึกษาตามอััธยาศััยของผู้้�เข้้าศึึกษา เพื่่�อ
นัั บ เป็็ น หน่่ ว ยกิิ ต เทีี ย บเท่่ า รายวิิ ช าตามหลัั ก สูู ต รการศึึ ก ษาใน
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ จะใช้้หลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนความรู้้�และ
การให้้หน่่วยกิิตจากการศึึกษานอกระบบ และ/หรืือการศึึกษาตาม
อััธยาศััยเข้้าสู่่�การศึึกษาในระบบ ดัังนี้้�
(1) การเทีียบความรู้้�จะเทีียบเป็็นรายวิิชาหรืือกลุ่่�มรายวิิชา
ตามหลัักสููตรและระดัับการศึึกษาที่่�เปิิดสอนในสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�ผู้ข้� อ
เทีียบต้้องการ
(2) การเทีียบประสบการณ์์จากการทำำ�งานต้้องคำำ�นึงึ ถึึงความ
รู้้�ที่่�ได้้จากประสบการณ์์เป็็นหลััก
(3) วิิธีกี ารประเมิินเพื่่�อการเทีียบความรู้้�ในแต่่ละรายวิิชา หรืือ
กลุ่่�มรายวิิชาและเกณฑ์์การตััดสิินของการประเมิินในแต่่ละวิิธีใี ห้้เป็็นไป
ตามที่่�สถาบัันอุุดมศึึกษากำำ�หนดโดยความเห็็นชอบของสภาสถาบััน
อุุดมศึึกษา
(4) ผลการประเมิินจะต้้องเทีียบได้้ไม่่ต่ำำ��กว่่าระดัับคะแนนตััว
อัักษร C หรืือ
(5) แต้้มระดัับคะแนน 2.00 หรืือเทีียบเท่่าสำำ�หรัับรายวิิชา
หรืือกลุ่่�มรายวิิชาระดัับปริิญญาตรีี และไม่่ต่ำำ��กว่่าระดัับคะแนนตััวอักั ษร
B หรืือแต้้มระดัับคะแนน 3.00 หรืือเทีียบเท่่าสำำ�หรัับรายวิิชาหรืือกลุ่่�ม
รายวิิชาระดัับบััณฑิิตศึึกษา จึึงจะให้้จำำ�นวนหน่่วยกิิตของรายวิิชาหรืือ
กลุ่่�มรายวิิชานั้้�น แต่่จะไม่่ให้้ระดัับคะแนนตััวอักั ษรและไม่่มีกี ารนำำ�มาคิิด
คะแนนผลการเรีียนหรืือคำำ�นวณแต้้มระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสม
(6) การบัันทึึกผลการเรีียนให้้บัันทึึกตามวิิธีีการประเมิิน เช่่น
ถ้้าได้้หน่่วยกิิต จากการทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) ให้้
บัันทึึก “CS” (credits from standardized test) ถ้้าได้้หน่่วยกิิตจาก
การทดสอบที่่�ไม่่ใช่่การทดสอบมาตรฐาน (non-standardized tests)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
5001xx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
3(3-0-6)
5002xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1)
3(3-0-6)
500301	ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1)
500407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
510104	ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
510105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
510108 เคมี		
3(3-0-6)
510109 ปฏิบัติการเคมี
1(0-3-1)
รวม 20(17-8-37)

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
500302	ภาษาอัังกฤษ 2
3(2-2-5)
510101 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
3(3-0-6)
510106 ฟิิสิิกส์์ 2
3(3-0-6)
510107 ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์ 2
1(0-3-1)
510201 เขีียนแบบวิิศวกรรม
3(2-3-5)
517101	ชีีววิิทยาและจุุลชีีววิิทยา
2(2-0-4)
517311 หลัักการทางวิิศวกรรมสำำ�หรัับงานความปลอดภััย 2(2-0-4)
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2

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

รวม 17(14-8-31)
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
500305	ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(3-0-6)
510103 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม3
3(3-0-6)
510203	วััสดุุวิิศวกรรม
3(3-0-6)
517212 กระบวนการผลิิต
3(3-0-6)
517213 เทอร์์โมฟลููอิิดส์์
3(3-0-6)
517214 หลัักการพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
3(2-3-5)
517512 การเก็็บและวิิเคราะห์์ตััวอย่่างด้้านสุุขศาสตร์์ 3(3-0-6)
		อุุตสาหกรรม
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

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

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
517418
การฝึกงานภาคสนาม
			

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

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

หน่วยกิต
1(0-0-320ชม.)
รวม 1(0-0-320ชม.)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

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

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in
Environmental Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering
(Environmental Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Eng. (Environmental Engineering)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไมมี
4. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี)
เป็นหลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่่�ใช้้
การจั ด การเรี ย นการสอนใช้ ภ าษาไทยเป็ น หลั ก โดยในบาง

รายวิชามีการใช้เอกสารและต�ำราเป็นภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติทสี่ ามารถใช้ภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ทจี่ ดั การเรียน
การสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำ� เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
6.1 วิศวกรสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานผลิตน�ำ้ ประปา
งานบ�ำบัดน�้ำเสีย งานก�ำจัดขยะชุมชนและกากอุตสาหกรรม และการ
ประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม เป็นต้น เป็นผูป้ ระกอบการอิสระ เช่น
รับเหมางานก่อสร้างระบบบ�ำบัด และงานที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
6.2 วิศวกรสิง่ แวดล้อมในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมควบคุม
มลพิษ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�้ำ ส�ำนักสิ่งแวดล้อม เทศบาล
6.3 วิศวกรส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
6.4 อาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
อนุปริญญา หรือเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมสิง่ แวดล้อมในสถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
6.5 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7. ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุง่ เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มคี วามรู้ ทักษะ ความสามารถ ความ
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เชีย่ วชาญทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ติ อ่ งานด้านวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
สามารถสือ่ สารและท�ำงานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุง่ เน้นใน
การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มี
ความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต
	
7.2 ความส�ำคัญ
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้าน
วิชาชีพตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะ และทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์ด้านวิศวกรรมและประยุกต์ศาสตร์
ทางด้านวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม ในการท�ำงาน และน�ำองค์ความรูต้ า่ งๆ มา
ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และออกแบบอย่างเป็นระบบ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผ่านการฝึกงานใน
สถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์ในการพิจารณา
รายวิชาที่ก�ำหนดตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่าตามข้อก�ำหนดของสภาวิศวกร
7.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 7.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิชาการและปฏิบัติการ ระดับ
ปริญญาตรี ให้มคี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรมและจริยธรรมทีจ่ ะประกอบวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในสาขาต่างๆ เช่น การออกแบบและด�ำเนินการ
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย วิศวกรรมประปา วิศวกรรมขยะมูลฝอย การประเมิน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เป็นต้น โดยสามารถน�ำ
ความรู้ไปพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล
ตามแผนพัฒนาประเทศ และความต้องการก�ำลังคนของตลาดแรงงาน
และสังคม ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการบริการ
ต่างๆ
		 7.3.2 เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของวิศวกรสิง่ แวดล้อม

และสอดคล้้องกัับวิิวััฒนาการทางเทคโนโลยีีด้้านวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
		 7.3.3 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้�คู่่�คุุณธรรม จริิยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิิชาชีีพ สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปประกอบอาชีีพทั้้�งลููกจ้้าง
และนายจ้้างได้้อย่่างมีีความสุุข

ระบบการจััดการศึึกษา การดำำ�เนิินการ และโครงสร้้างของหลัักสููตร

1. ระบบการจััดการศึึกษา
ระบบการจััดการศึึกษาเป็็นไปตามแนวปฏิิบัติั ใิ นการรัับทราบการ
ให้้ความเห็็นชอบหรืืออนุุมััติิหลัักสููตรของสถาบัันอุุดมศึึกษา ตามที่่�
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษากำำ�หนด อาทิิ ประกาศกระทรวง
ศึึกษาธิิการ เรื่่�อง เกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2558,
แนวทางการบริิหารเกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับอุุดมศึึกษา พ.ศ. 2558,
ข้้อบัังคัับสภาวิิศวกรว่่าด้้วยการรัับรองปริิญญา ประกาศนีียบััตร หรืือ
วุุฒิิบััตร ในการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม ทางด้้านวิิศวกรรม
สิ่่�งแวดล้้อม พ.ศ. 2558, ระเบีียบคณะกรรมการสภาวิิศวกรว่่าด้้วยวิิชา
พื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ วิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม และวิิชาเฉพาะทาง
วิิศวกรรม ที่่�สภาวิิศวกรจะให้้การรัับรองปริิญญา ประกาศนีียบััตร และ
วุุฒิิบััตร ในการประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม พ.ศ. 2558, ประกาศ
กระทรวงศึึกษาธิิการ เรื่่�อง มาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับปริิญญาตรีี สาขา
วิิศวกรรมศาสตร์์ พ.ศ. 2553, ประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการ เรื่่�อง หลััก
เกณฑ์์การกำำ�หนดชื่่�อปริิญญา พ.ศ. 2549, แนวทางการปฏิิบัติั ติ ามกรอบ
มาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2552, และแนวปฏิิบััติิ
ในการนำำ�เสนอหลัักสููตรระดัับอุุดมศึึกษาต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการการ
อุุ ด มศึึ ก ษา รวมทั้้�งข้้ อ กำำ�หนดและกฎระเบีี ย บข้้ อ บัั ง คัั บ ต่่ า งๆ ของ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ โดยมีีสาระสำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
1.1 ระบบการจััดการศึึกษาในหลัักสููตร
ใช้้ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดย 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออกเป็็น
2 ภาคการศึึกษาปกติิ 1 ภาคการศึึกษาปกติิมีรี ะยะเวลาศึึกษาไม่่น้อ้ ยกว่่า
15 สััปดาห์์ โดย ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่า
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ด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2559
1.2 การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน
	มีี ก ารจัั ด การเรีี ย นการสอนภาคฤดูู ร้้ อ น ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัั บ การ
พิิจารณาของคณะกรรมการประจำำ�หลัักสููตร แต่่ไม่่น้อ้ ยกว่่าจำำ�นวน 1 ภาค
การศึึกษา ภาคการศึึกษาละ 8 สััปดาห์์
1.3 การเทีียบเคีียงหน่่วยกิิตในระบบทวิิภาค
ไม่่มีี
2. การดำำ�เนิินการหลัักสููตร
2.1. วััน-เวลาในการดำำ�เนิินการเรีียนการสอน
ภาคการศึึกษาที่่� 1 เดืือนสิิงหาคม - เดืือนธัันวาคม
ภาคการศึึกษาที่่� 2 เดืือนมกราคม - เดืือนพฤษภาคม
ภาคฤดููร้้อน
เดืือนมิิถุุนายน - เดืือนกรกฎาคม
ภาคปกติิ และภาคสมทบ จะมีีเวลาเรีียน ดัังนี้้�
ภาคปกติิ	วัันอัังคาร - วัันเสาร์์ เวลาเรีียน 08.30 - 16.30 น.
ภาคสมทบ	วัันอัังคาร - วัันเสาร์์ เวลาเรีียน 17.45 - 20.45 น.
		วัันอาทิิตย์์
เวลาเรีียน 08.30 - 20.45 น.
2.2. คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา
	คุุณสมบััติขิ องผู้้�เข้้าศึึกษาเป็็นไปตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2559 และเกณฑ์์ในการ
พิิจารณาวุุฒิิการศึึกษาปริิญาตรีีสาขาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อมดัังนี้้�
		 2.2.1 รัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือ
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่าในสาขาช่่างอุุตสาหกรรม
ได้้แก่่ ช่่างโยธา ช่่างก่่อสร้้าง ช่่างยนต์์ ช่่างเทคนิิคยานยนต์์ ช่่างกลโรงงาน
ช่่างเชื่่�อมและประสาน ช่่างเทคนิิคการผลิิต ช่่างโลหะแผ่่น เทคโนโลยีี
เครื่่�องจัักรกลการเกษตร ช่่างจัักรกลหนััก ช่่างเทคนิิคการหล่่อ ช่่างเครื่่�อง
มืือวััดและควบคุุมในอุุตสาหกรรม ช่่างเมคคาทรอนิิกส์์ เทคโนโลยีีสิ่่�งทอ
เทคนิิคการทำำ�ต้้นแบบ สำำ�หรัับสาขาวิิชาอื่่�น ๆ นอกจากข้้างต้้น ให้้อยู่่�ใน
ดุุลยพิินิิจของคณะกรรมการประจำำ�หลัักสููตร

		 2.2.2 รัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชั้้�นสููง
(ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าโดยการเทีียบโอนหน่่วยกิิตในสาขาช่่างอุุตสาหกรรม
ได้้แก่่ ช่่างโยธา ช่่างก่่อสร้้าง ช่่างยนต์์ ช่่างเทคนิิคยานยนต์์ ช่่างกล
โรงงาน ช่่างเชื่่�อมและประสาน ช่่างเทคนิิคการผลิิต ช่่างโลหะแผ่่น
เทคโนโลยีีเครื่่�องจัักรกลการเกษตร ช่่างจัักรกลหนััก ช่่างเทคนิิคการหล่่อ
ช่่างเครื่่�องมืือวััดและควบคุุมในอุุตสาหกรรม ช่่างเมคคาทรอนิิกส์์
เทคโนโลยีีสิ่่�งทอ เทคนิิคการทำำ�ต้้นแบบ สำำ�หรัับสาขาวิิชาอื่่�น ๆ นอกจาก
ข้้างต้้น ให้้อยู่่�ในดุุลยพิินิิจของคณะกรรมการประจำำ�หลัักสููตร
		 2.2.3 ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี เพื่่�อศึึกษาปริิญญา
ที่่�สอง ระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี โดยมีี คุุ ณ สมบัั ติิ ต ามที่่�ระบุุ ไว้้ ใ นข้้ อ บัั ง คัั บ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2559
		 2.2.4 มีีคุุณสมบััติิอื่่�นครบถ้้วนตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััย
เอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2559
2.3 ระบบการจััดการศึึกษา
ระบบการศึึกษาเป็็นแบบชั้้�นเรีียนและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ.2529
2.4 การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียน
ข้้ามมหาวิิทยาลััยฯ
การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียนข้้าม
มหาวิิทยาลััย ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนตามพระราชบััญญััติิ
การศึึ ก ษาแห่่ ง ชาติิ พ.ศ. 2545 ของสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการการ
อุุ ด มศึึ ก ษา กฎเกณฑ์์ ที่่� เกี่่�ยวข้้ อ งของสภาวิิ ช าชีี พ และข้้ อ บัั ง คัั บ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2559
3. หลัักสููตร
3.1 จำำ�นวนหน่่ ว ยกิิ ต หน่่ ว ยกิิ ต รวมตลอดหลัั ก สูู ต ร 145
หน่่วยกิิต
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3.2 โครงสร้้างหลัักสููตร
1) หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 30หน่่วยกิิต ประกอบด้้วยกลุ่่�มวิิชา
ดัังต่่อไปนี้้�
		 (1.1) กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
6 หน่่วยกิิต
		 (1.2) กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
6 หน่่วยกิิต
		 (1.3) กลุ่่�มวิิชาภาษา
12 หน่่วยกิิต
		 (1.4) กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ 6 หน่่วยกิิต
2) หมวดวิิชาเฉพาะ 109
หน่่วยกิิต
2.1) วิิชาเฉพาะพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
61 หน่่วยกิิต
		 - กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์
21 หน่่วยกิิต
		 และวิิทยาศาสตร์์
		 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 หน่วยกิต
		 2.2 วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
48 หน่วยกิต
		 - กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
30 หน่วยกิต
		 - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.3 ความหมายของรหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจ�ำวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเลขอารบิก 6 หลัก น�ำหน้า
ชื่อทุกวิชาในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
600xxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
xx0xxx หมายถึง วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
xx1xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

xx2xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
xx3xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา
xx4xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
xx5xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
xx6xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้อม
xx7xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมความปลอดภััย
xx8xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
เลขหลัักร้้อยแสดงถึึง กลุ่่�มวิิชาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป ดัังนี้้�
xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาภาษาไทยและกลุ่่�มวิิชา
					
ภาษาต่่างประเทศ
xxx4xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
เลขหลัักร้้อย หมายถึึง คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมศาสตร์์
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาโครงงาน
เลขหลัักร้้อย หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมน้ำำ��เสีีย/ประปา
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมมลพิิษทางอากาศ
					
เสีียง แรงสั่่�นสะเทืือน
xxx4xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมขยะมููลฝอย และ
					
ขยะอัันตราย
xxx5xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาการบริิหารจััดการทางด้้าน
					สิ่่�งแวดล้้อม
xxx6xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมสุุขาภิิบาลและสุุขภาพ
xxx7xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาบููรณาการความรู้้�ด้้านวิิศวกรรม
					สิ่่�งแวดล้้อม
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กลุ่่�ม

เลขหลัักสิิบและหลัักหน่่วย หมายถึึง ลำำ�ดัับวิิชาที่่�มีีอยู่่�ในแต่่ละ

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

600204 ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
600206 กฎหมายในการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
600207 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
600208 จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
(ค) กลุ่มวิชาภาษา จ�ำนวน 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)
และให้เลือกศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่่�งเศสในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
313

600308 ภาษาเวีียดนามในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่่าในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)		
(Thai Language Skills)
600312 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
600313 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
(ง) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
และให้เลือกศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์
3(3-0-6)
ในชีวิตประจ�ำวัน			
(Computer and Applications Benefits for Everyday Life)
600402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
600404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)

600405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการ
3(2-2-5)
น�ำเสนอ
(Information Technology for Documentation and
Presentation)
600406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
600408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�ำนวน 109 หน่วยกิต
(ก) กลุม่ วิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน
21 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
610102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
610103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 3)
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics 1)
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 1)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics 2)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 2)
610108 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
(General Chemistry Laboratory)
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(ข) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
610203 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
610205 การฝึกงานวิศวกรรม
1(0-240-0)
(Engineering Practice)
613202 ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Strength of Materials)
613203 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulics)
613204 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-2)
(Hydraulics Laboratory)
613205 ส�ำรวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
613206 ปฏิบัติงานส�ำรวจ
1(0-3-2)
(Surveying Laboratory)
613207 การฝึกส�ำรวจภาคสนาม
1(0-0-80 ชั่วโมง)
(Surveying Field Camp)
613701 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
616101 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
(Chemistry for Environmental Engineering)
616102 ชีววิทยาส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Biology for Environmental Engineering)

616201 ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยส�ำหรับ 3(3-0-6)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1		
(Unit Operations and Processes for Environmental
Engineering 1)
616202 ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยส�ำหรับ 3(3-0-6)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2			
(Unit Operations and Processes for Environmental
Engineering 2)
(ค) กลุม่ วิชาหลักด้านวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
616701 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
1(0-3-1)
(Environmental Engineering Project I)
616702 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
2(0-6-2)
(Environmental Engineering Project II)
616103 หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Fundamental of Environmental Engineering)
616203 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา
3(3-0-6)
(Water Supply Engineering Design)
616204 การออกแบบทางวิศวกรรมน�ำ้ เสีย
3(3-0-6)
(Wastewater Engineering Design)
616301 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
3(3-0-6)
(Air Pollution and Control)
616401 วิศวกรรมขยะมูลฝอย
3(3-0-6)
(Solid Waste Engineering)
616402 การจัดการขยะอันตราย
3(3-0-6)
(Hazardous Waste Management)
616501 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
616502 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Law)
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616601 สุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
(Building Sanitation)
(ง) กลุม่ วิชาเลือกทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้อมและวิศวกรรมโยธา
จ�ำนวน 18 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
(ง.1) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
616104 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
(Computer Application for Environmental Engineering)
616105 วิศวกรรมนิเวศวิทยา
3(3-0-6)
(Ecological Engineering)
616205 การควบคุมมลพิษน�้ำเสียอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Water Pollution Control)
616302 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน
3(3-0-6)
(Noise and Vibration Control)
616503 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
616504 ระบบและการจัดการทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental System Management)
616505 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Safety Management)
616506 การป้องกันมลพิษ
3(3-0-6)
(Pollution Prevention)
616602 วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Health Engineering)
(ง.2) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง ฐานราก และ
ธรณีเทคนิค)
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613301 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structure)

613302 การวิเคราะห์โครงสร้าง
(Structural Analysis)
613303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
613304 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
(Timber and Steel Design)
613401 ปฐพีกลศาสตร์
(Soil Mechanics)
613402 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
(Soil Mechanics Laboratory)

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีม่ หาวิทยาลัยประกาศ
ให้เป็นรายวิชาเลือกเสรี
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท�ำงานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี
รายวิชา 610205 การฝึกงานวิศวกรรม 1(0-240-0) หน่วยกิต และบังคับ
ให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีทกุ คนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ โดยผลการ
ศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ S (ผลการศึกษาผ่าน)
และ U (ผลการศึกษาไม่ผ่าน)
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการฝึกงานของนักศึกษา เพื่อให้มีทักษะใน
การปฏิบตั งิ านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจ�ำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
1) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อน�ำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง
2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
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2. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำโครงงานหรืองานวิจัย
รายวิชาโครงงานวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม ทีก่ ำ� หนดให้นกั ศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 (616701 โครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 1) และภาคการศึกษาที่ 2 (616702 โครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 2) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน
(จ�ำนวนนักศึกษาต่อกลุ่มขึ้นกับระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์) จะ
ต้องสรรหาหัวข้อโครงงานและอาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ เสนอหัวข้อโครงงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสืบค้นภูมิหลังของงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางแผนด�ำเนินโครงงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ท�ำการศึกษา
ทดลองและพัฒนาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อที่ได้เสนอ
เพือ่ ให้สำ� เร็จตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานโครงการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดท�ำปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบและระยะ
เวลาที่กำ� หนดอย่างเคร่งครัด
1. ค�ำอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาน�ำเสนอโครงงานวิศวกรรมเพือ่ ให้อาจารย์ทปี่ รึกษาโครง
งานและกรรมการสอบ ซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร พิจารณา
เห็นชอบให้ด�ำเนินการ โดยหัวข้อโครงงานที่เสนออาจเป็นแนวการศึกษา
แก้ไข และออกแบบทางวิศวกรรม หรือเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ซึ่งสามารถขยายผลเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตต่อไปได้ นักศึกษาจะต้องน�ำเสนอผลการศึกษาและ
ตอบค�ำถามต่อหน้ากลุม่ อาจารย์ผสู้ อนและผูส้ นใจ พร้อมทัง้ จัดท�ำปริญญา
นิพนธ์ตามรูปแบบส่งตามก�ำหนดเวลา

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรม จะได้รับ
การฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม และมีผลการเรียนรู้ดังนี้
2.1 สามารถบูรณาการองค์ความรูท้ างทฤษฎีเพือ่ ประยุกต์ได้จริง
ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2.2 สามารถวิเคราะห์ และแก้ปญ
ั หาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ
2.3 สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
2.4 มีทักษะในการออกแบบ หรือทักษะการวิจัย
2.5 สามารถสื่อสารและน�ำเสนอความคิด พร้อมทั้งตอบค�ำถาม
3. ช่วงเวลา
ก�ำหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
ของปีการศึกษาที่ 4
4. จ�ำนวนหน่วยกิต
รายวิชา 616701 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 จ�ำนวน 1
หน่วยกิต และภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา 616702 โครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 2 จ�ำนวน 2 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 3 หน่วยกิต
5. การเตรียมการ
นักศึกษาที่เสนอโครงงานจะได้รับมอบหมายให้รายงานและขอ
ค�ำปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำโครงงานที่จะได้รับ
การพิจารณาในภาคการศึกษานั้น และด�ำเนินงานตามข้อก�ำหนดของ
รายวิชา
6. กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาน�ำเสนอโครงงานต่อกรรมการสอบซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์
ผูส้ อนในหลักสูตรและผูส้ นใจ เพือ่ ประเมินผลการน�ำเสนอ เนือ้ หารายงาน
การตรงต่ อ เวลา ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หา และมาตรฐาน
ความถูกต้องของการศึกษาวิชาการที่นักศึกษาได้รับจากการท�ำโครงงาน
คะแนนที่อาจารย์พิจารณาจะน�ำมาเฉลี่ยและให้ผลการศึกษา เป็นเกรด
A ถึง F

317

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
6001xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
6002xx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
610101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
610106 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
6004xx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-1)
610104 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
610105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-1)
610201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
610108 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
610202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
610109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
รวม 19(17-6-35)
			
รวม 20(18-6-38)
รหัสวิชา
600304
610102
610203
613202
613701
616101
616103

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
อุทกวิทยา
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(2-3-5)
**หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
รวม 21(20-3-41)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
6003xx กลุ่่�มวิิชาเลืือกทางภาษา
3(x-x-x)
610103 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 3
3(3-0-6)
613203 ชลศาสตร์์
3(3-0-6)
613204 ปฏิิบััติิการชลศาสตร์์
1(0-3-2)
613205	สำำ�รวจ
3(3-0-6)
613206 ปฏิิบััติิงานสำำ�รวจ
1(0-3-2)
616102	ชีีววิิทยาสำำ�หรัับวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
616201 ปฏิิบััติิการและกระบวนการเฉพาะหน่่วยสำำ�หรัั 3(3-0-6)
	วิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม 1
			
รวม 20(x-x-x)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
613207
การฝึกสำ�รวจภาคสนาม
1(0-0-80 ชม.)
			
รวม 1(0-0-80 ชม.)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
6001xx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
616203 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา
3(3-0-6)
6003xx กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา
3(x-x-x)
616501 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
616401 วิศวกรรมขยะมูลฝอย
3(3-0-6)
616xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(x-x-x)
616301 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
3(3-0-6)
616xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(x-x-x)
616202 ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยส�ำหรับ 3(3-0-6)
616xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(x-x-x)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
616xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(x-x-x)
			
รวม 18(x-x-x)
				
รวม 18(x-x-x)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
510205
การฝึกงานวิศวกรรม
1(0-240-0 ชม.)
			
รวม 1(0-240-0 ชม.)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
616402 การจัดการขยะอันตราย
3(3-0-6)
616502 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
616xxx กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(x-x-x)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
616702 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
2(0-6-2)
			
รวม 14(x-x-x)
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หลัั ก สูู ต รวิิ ศ วกรรมศาสตรบัั ณ ฑิิ ต สาขาวิิ ช าวิิ ศ วกรรม
คอมพิิวเตอร์์
(หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563)
1. รหััสและชื่่�อหลัักสููตร

รหััสหลัักสููตร : 25581111101109
ภาษาไทย : วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
ภาษาอัังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer
Engineering
2. ชื่่�อปริิญญาและสาขาวิิชา
ชื่่�อเต็็ม (ไทย) : วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์)
(อัังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื่่�อย่่อ (ไทย) : 	วศ.บ. (วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์)
(อัังกฤษ) : B.Eng. (Computer Engineering)
3. วิิชาเอกหรืือความเชี่่�ยวชาญเฉพาะของหลัักสููตร
Internet of Things (IoT)
4. จำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�เรีียนตลอดหลัักสููตร
137 หน่่วยกิิต
5. รููปแบบของหลัักสููตร
5.1. รููปแบบ
หลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี 4 ปีี
5.2 ประเภทของหลัักสููตร
เป็็นหลัักสููตรปริิญญาตรีีทางวิิชาการ
5.3. ภาษาที่่�ใช้้
หลัักสููตรจััดการศึึกษาเป็็นภาษาไทย
5.4. การรัับเข้้าศึึกษา
		รัับทั้้�งนัักศึึกษาไทยและนัักศึึกษาต่่างชาติิที่่�สามารถเข้้าใจและ
ใช้้ภาษาไทยได้้ดีี
5.5. ความร่่วมมืือกัับสถาบัันอื่่�น
		 เป็็นหลัักสููตรของสถาบัันโดยเฉพาะ
5.6. การให้้ปริิญญาแก่่ผู้้�สํําเร็็จการศึึกษา
ให้้ปริิญญาเพีียงสาขาวิิชาเดีียว

6. ความพร้้อมในการเผยแพร่่หลัักสููตรที่่�มีีคุุณภาพและมาตรฐาน
หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
มีีความพร้้อมในการเผยแพร่่หลัักสููตรที่่�มีีคุุณภาพและมาตรฐานตาม
มาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับปริิญญาตรีี สาขาคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2552 ในปีี
การศึึกษา 2565
7.

อาชีีพที่่ส� ามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา
1) วิิศวกรคอมพิิวเตอร์์
2) 	นัักวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสาขาคอมพิิวเตอร์์
3) 	นัักวิิชาการคอมพิิวเตอร์์
4) 	นัักวิิเคราะห์์และออกแบบระบบคอมพิิวเตอร์์
5) 	นัักพััฒนาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
6) 	นัักออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ IoT
7) 	ผู้้�ประกอบการอิิสระ
8) วิิศวกรข้้อมููล (Data Engineer)
9) วิิศวกรศููนย์์ข้้อมููล (Data Center Engineer)
10) วิิศวกรระบบสมองกลฝัังตััว (Embeded System Engineer)
11) วิิศวกรคลาวด์์ (Cloud Engineer)
12) วิิศวกรโครงสร้้างพื้้�นฐานทางคอมพิิวเตอร์์ (Infrastructure
Engineer)
สามารถประกอบอาชีีพได้้ตามที่่�ระบุุ หรืืออื่่�นๆ ยกเว้้นอาชีีพที่่�ต้้อง
ขอใบประกอบวิิชาชีีพ
8. กลุ่่�มวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี้้�ที่่�เปิิดสอนโดยคณะ/สาขาวิิชา/
หลัักสููตรอื่่�น
หลัักสููตรวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์เป็็นหลัักสููตรที่่�ต้้องอาศััยหลัักการ
พื้้�นฐานทางวิิศวกรรม และหลัักการคำำ�นวณเชิิงตััวเลข จึึงต้้องมีีความ
สััมพัันธ์์กัับวิิศวกรรมสาขาอื่่�นๆ ในคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ และหมวด
ศึึกษาทั่่�วไป
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1) หมวดวิิ ช าศึึ ก ษาทั่่� ว ไป เปิิ ด สอนโดยคณะศิิ ล ปศาสตร์์ แ ละ
วิิทยาศาสตร์์ ได้้แก่่
- กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
- กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
- กลุ่่�มวิิชาภาษา
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		 - กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
		 - กลุ่่�มวิิชาพลศึึกษาและนัันทนาการ
		 2) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีีพ เปิิดสอนโดยคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
ได้้แก่่
		 - กลุ่่�มวิิชาฟิิสิิกส์์
		 - กลุ่่�มวิิชาเคมีี
		 - กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์วิิศวกรรมและสถิิติิ
		 - กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์
		
3) หมวดวิิ ช าเลืือกเสรีี ได้้ แก่่ รายวิิ ชาที่่� เปิิ ดสอนในระดัั บ
ปริิญญาตรีีของสาขาวิิชาต่่างๆ ภายในมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
8.1 กลุ่่�มวิิ ช า/รายวิิ ช าในหลัั ก สูู ต รที่่� เ ปิิ ด สอนให้้ ส าขาวิิ ช า/
หลัักสููตรอื่่�นต้้อง/สามารถมาเรีียน
		 สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ เปิิดสอนรายวิิชาในหลัักสููตร
ให้้กัับสาขาวิิชาหรืือคณะอื่่�น เพื่่�อเรีียนในหมวดวิิชาเฉพาะหรืือหมวดวิิชา
เลืือกเสรีีของมหาวิิทยาลััย
8.2 การบริิหารจััดการ
		ดำำ�เนิินการโดยคณะกรรมการบริิหารหลัักสููตร ซึ่่ง� มีีหัวั หน้้าสาขา
วิิชา (ประธานหลัักสููตร) เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลััก และการดำำ�เนิินงานทาง
วิิชาการอยู่่�ภายใต้้ข้อ้ กำำ�หนดและเป็็นไปตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีีย
อาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
และ ข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญา
ตรีี (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข)
		 สาขาวิิชามีีการประสานงานกัับคณะและสาขาวิิชาต่่าง ๆ เพื่่�อ
จััดรายวิิชาให้้นัักศึึกษาสามารถเรีียนรู้้�ร่่วมกััน โดยมีีการวางแผนร่่วมกััน
ระหว่่างผู้้�บริิหาร อาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบหลัักสููตร และอาจารย์์ผู้้�สอน เพื่่�อ
กำำ�หนดเนื้้�อหา และกลยุุทธการเรีียนการสอน รวมถึึงการวััดและประเมิิน
ผล เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถบรรลุุผลการเรีียนตามหลัักสููตร ดัังนี้้�
		 1)	ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ ประสานงานเพื่่�อจััดสิ่่�งสนัับสนุุน
การเรีียนการสอน อาทิิ เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ อุุปกรณ์์เครืือข่่าย และ
ซอฟต์์แวร์์
		 2)	สำำ�นัักวิิจััย ประสานงานสิ่่�งสนัับสนุุนทั้้�งทางด้้านความรู้้�และ
บริิการต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมงานวิิจัยั ทั้้�งแก่่คณาจารย์์และนัักศึึกษาของสาขา
วิิชาฯ
		 3)	สำำ�นัักทะเบีียนและประมวลผล ประสานงานสิ่่�งสนัับสนุุน
ทางด้้านระบบทะเบีียนของนัักศึึกษา รวมถึึงการบริิหารจััดการรายวิิชา

ต่่าง ๆ ในการเรีียนการสอน
4)	สำำ�นัักกิิจการนัักศึึกษา ประสานงานสิ่่�งสนัับสนุุ นทางด้้านวััสดุุ
อุุปกรณ์์และงานบริิการสำำ�หรัับกิิจกรรม และโครงการต่่าง ๆ สำำ�หรัับ
นัักศึึกษาที่่�จััดให้้มีีขึ้้�นในแต่่ละปีีการศึึกษา
สำำ�นักั นโยบายและแผน ประสานงานการกำำ�หนดแนวนโยบาย การดำำ�เนิิน
งานและติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�งการปรัับปรุุงแผนงาน

ข้้อมููลเฉพาะของหลัักสููตร
1.ปรััชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร

1.1 ปรััชญา
		มุ่่�งเน้้นการพััฒนาบััณฑิิตให้้มีีความรู้้�และทัักษะ ด้้านวิิศวกรรม
คอมพิิวเตอร์์ Internet of Things (IoT) สามารถพััฒนาต่่อยอดผลงาน
นวััตกรรม IoT และพร้้อมปฏิิบััติิงาน มีีความรัับผิิดชอบ บนพื้้�นฐานของ
คุุณธรรมจริิยธรรม สามารถเรีียนรู้้�และพััฒนาด้้วยตนเองตลอดชีีวิิต
1.2 ความสำำ�คััญ
		มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตที่่�มีคี วามรู้้�เชี่่ย� วชาญปฏิิบัติั ิ ในสาขาวิิชาวิิศวกรรม
คอมพิิวเตอร์์ Internet of Things ตอบสนองความต้้องการบุุคลากรทั้้�ง
ของภาครััฐและเอกชน ตามเกณฑ์์มาตรฐานการอุุดมศึึกษา สอดคล้้องตาม
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ และนโยบายเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
1.3	วััตถุุประสงค์์
		 1) เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้�ความสามารถด้้านวิิศวกรรม
คอมพิิวเตอร์์ Internet of Things สามารถนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้และ
แก้้ไขปััญหาในการปฏิิบััติิงานได้้อย่่างเหมาะสม
		 2) เพื่่�อผลิิตทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีความรู้้�คู่่�คุุณธรรม จริิยธรรม
สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่ไ� ด้้ไปประกอบอาชีีพ ทั้้�งลููกจ้้างและผู้้�ประกอบการ ได้้
อย่่างมีีความสุุข
		 3) เพื่่�อพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ความสามารถ ในการเรีียนรู้้�
วิิจัยั และพััฒนานวััตกรรมด้้านวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ Internet of Things
เพื่่�อการพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม และประเทศชาติิ
1.4 อััตลัักษณ์์ มีีคุุณธรรม เชี่่�ยวชาญปฏิิบัติั ิ สามารถเทคโนโลยีี
		 เรีียนรู้้�รอบด้้าน สร้้างสรรค์์นวััตกรรม IoT
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ระบบการจััดการศึึกษา การดำำ�เนิินการ และโครงสร้้างของหลัักสููตร
1. ระบบการจััดการศึึกษา
1.1 ระบบ
		 ระบบการศึึกษาใช้้ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดย 1 ปีีการ
ศึึกษาแบ่่งออกเป็็น 2 ภาคการศึึกษา ซึ่่ง� 1 ภาคการศึึกษาปกติิมีรี ะยะเวลา
ศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์ และภาคฤดููร้้อนให้้กำำ�หนดระยะเวลาโดย
สััดส่่วนเทีียบเคีียงได้้กัับการศึึกษาภาคปกติิ ข้้อกํําหนดต่่าง ๆ เป็็นไปตาม
ข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
พ.ศ. 2559 และข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษา
ระดัับปริิญญาตรีี (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2560
1.2 การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน
มีีการจััดการเรีียนการสอนการศึึกษาภาคฤดููร้้อน ทั้้�งนี้้�ให้้ขึ้้�นอยู่่�กัับคณะ
กรรมการประจำำ�หลัักสููตร และคณะกรรมการบริิหารคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ โดยการศึึกษาภาคฤดููร้อ้ น กำำ�หนดให้้มีรี ะยะ
เวลาศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 8 สััปดาห์์ และจำำ�นวนหน่่วยกิิตเทีียบเคีียงกัันได้้
กัับการศึึกษาปกติิ
1.3 การเทีียบเคีียงหน่่วยกิิตในระบบทวิิภาค
		 - ไม่่มีี –
2.

การดำำ�เนิินการหลัักสููตร
2.1 การเรีียนการสอน การลงทะเบีียน และการวััดผล
2.1.1 วััน–เวลาในการดำำ�เนิินการเรีียนการสอน
		วััน–เวลาราชการปกติิ
		 ภาคการศึึกษาที่่� 1 เดืือนสิิงหาคม – เดืือนธัันวาคม ไม่่น้้อย
กว่่า 15 สััปดาห์์
		 ภาคการศึึกษาที่่� 2 เดืือนมกราคม – เดืือนพฤษภาคม ไม่่น้้อย
กว่่า 15 สััปดาห์์
		 ภาคฤดููร้้อน เดืือนมิิถุุนายน – เดืือนกรกฎาคม ไม่่น้้อยกว่่า 8
สััปดาห์์
		 ให้้ใช้้เวลาการศึึกษาไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
2.1.2 การลงทะเบีียนเรีียน
			ในภาคการศึึกษาปกติิ นัักศึึกษาหลัักสููตรปริิญญาตรีีภาคปกติิ
จะต้้องลงทะเบีียน ไม่่น้้อยกว่่า 9 หน่่วยกิิต และไม่่เกิิน 22 หน่่วยกิิต
สำำ�หรัับในภาคการศึึกษาฤดููร้้อน ลงทะเบีียนเรีียนได้้ไม่่เกิิน 9 หน่่วยกิิต

หากมีีความจำำ�เป็็นในการลงทะเบีียนเรีียนที่่�มีจำี ำ�นวนหน่่วยกิิตแตกต่่างไป
จากเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดข้้างต้้น อาจทำำ�ได้้โดยการได้้รัับอนุุมััติิจากคณบดีี แต่่
ทั้้�งนี้้�ต้้องไม่่กระทบกระเทืือนต่่อมาตรฐานการศึึกษา
		 2.1.3 การวััดผลและการสำำ�เร็็จการศึึกษา
		 การวััดผลการศึึกษา ให้้เป็็นไปตามระเบีียบการวััดผลของ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
		 การสำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษา นัั ก ศึึ ก ษาที่่� จ ะสำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาตาม
หลัักสููตรจะต้้องสอบได้้รายวิิชาครบถ้้วนภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด และ
ได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสมตลอดหลัักสููตรไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00 โดยระดัับ
คะแนนเฉลี่่�ยวิิชาเอกบัังคัับรวมกัับวิิชาเอกเลืือกจะต้้องไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00
2.2 คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา
		สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า หรืือ
เทีียบโอนมาจากสถาบัันการศึึกษาแห่่งอื่่น� ผ่่านการสอบคััดเลืือกเข้้าศึึกษา
ตามเกณฑ์์ของ สกอ. หรืือผ่่านการคััดเลืือก (รัับตรง) ตามข้้อบัังคัับของ
มหาวิิทยาลััย คุุณสมบััติผู้้�ที่่
ิ เ� ข้้าศึึกษาให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััย
เอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ.2559 และผู้้�ที่่�เข้้า
ศึึกษาหลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
ต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังต่่อไปนี้้�
		 1) สำำ�เร็็จการศึึกษาไม่่ต่ำำ��กว่่าชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรืือเทีียบเท่่า
		 2) สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้นสู
� งู หรืือเทีียบเท่่า
หรืืออนุุปริิญญา
		 3) ผ่่านการคััดเลืือกตามเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
อุุดมศึึกษา และ/หรืือ เป็็นไปตามระเบีียบข้้อบัังคัับ การคััดเลืือกของ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
		 4) มีีความประพฤติิเรีียบร้้อยไม่่เป็็นผู้้�บกพร่่องในศีีลธรรมและ
มารยาทอัันดีี
		 5) มีีร่่างกายแข็็งแรง ไม่่เป็็นโรคที่่�สัังคมรัังเกีียจ
2.3 ระบบการศึึกษา
ระบบการศึึ ก ษาเป็็ น แบบชั้้� น เรีี ย น และเป็็ น ไปตามระเบีี ย บ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
2.4 การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียน
ข้้ามมหาวิิทยาลััย
การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียนข้้าม
มหาวิิทยาลััย ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนตามพระราชบััญญััติิ
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การศึึ ก ษาแห่่ ง ชาติิ พ.ศ. 2562 ของสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการการ
อุุดมศึึกษา และระเบีียบมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการเทีียบโอน
ผลการเรีียนระดัับปริิญญาเข้้าสู่่�การศึึกษาในระบบ พ.ศ. 2559 และ
ประกาศมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ เรื่่�องการลงทะเบีียนรายวิิชา ข้้าม
สถาบััน
3. หลัักสููตร
3.1 หลัักสููตร
3.1.1 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร
		 หน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า
137 หน่่วยกิิต
3.1.2โครงสร้้างหลัักสููตร
		นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนศึึกษารายวิิชารวมไม่่น้อ้ ยกว่่า 137
หน่่วยกิิต โดยได้้ศึึกษารายวิิชาต่่าง ๆ
ครบตามโครงสร้้างองค์์ประกอบและข้้อกำำ�หนดของหลัักสููตร ดัังนี้้�
1) หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
30
หน่่วยกิิต
1.1 กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
6
หน่่วยกิิต
1.2 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
6
หน่่วยกิิต
1.3 กลุ่่�มวิิชาภาษา
12
หน่่วยกิิต
1.4 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์
6
หน่่วยกิิต
และคณิิตศาสตร์์
2) หมวดวิิชาเฉพาะ
101
หน่่วยกิิต
2.1 วิิชาแกน
30
หน่่วยกิิต
2.1.1) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์ 6
หน่่วยกิิต
2.1.2) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางฟิิสิิกส์์
3
หน่่วยกิิต
2.1.3) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางเคมีี
3
หน่่วยกิิต
2.1.4) กลุ่่�มวิิชาแกนทางวิิศวกรรมศาสตร์์ 18
หน่่วยกิิต
2.2 วิิชาเฉพาะด้้าน (เอกบัังคัับ)
62
หน่่วยกิิต
2.2.1)กลุ่่�มประเด็็นด้้านองค์์การ
3
หน่่วยกิิต
		 และระบบสารสนเทศ		
2.2.2) กลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�องานประยุุกต์์ 12
หน่่วยกิิต
2.2.3) กลุ่่�มเทคโนโลยีีและ
15
หน่่วยกิิต
วิิธีีการทางซอฟต์์แวร์์
2.2.4) กลุ่่�มโครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบ	 18
หน่่วยกิิต
2.2.5) กลุ่่�มฮาร์์ดแวร์์และ
14
หน่่วยกิิต
สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์

2.3 วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ 9

หน่่วยกิิต

3)หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
6
หน่่วยกิิต
3.1.3 หลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดรหััสวิิชา
		 คณะวิิศวกรรมศาสตร์์มีีหลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดรหััสวิิชาของ
สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ โดยใช้้รหััสวิิชาใช้้เลขอารบิิกและตััวอักั ษร
ภาษาอัังกฤษจำำ�นวน 6 หลััก นำำ�หน้้าชื่่�อทุุกวิิชาในหลัักสููตร
1) ตััวเลขหลัักแสน หลัักหมื่่�น หมายถึึง คณะ หรืือ หมวดวิิชาศึึกษา
ทั่่�วไป ดัังนี้้�
60xxxx หมายถึึง หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
61xxxx หมายถึึง คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
62xxxx หมายถึึง คณะบริิหารธุุรกิิจ
63xxxx หมายถึึง คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
64xxxx หมายถึึง คณะนิิติิศาสตร์์
2) ตััวเลขหลัักพััน หมายถึึงสาขาวิิชาหรืือวิิชาแกนร่่วม ดัังนี้้�
xx0xxx หมายถึึง วิิชาแกนร่่วมของคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
xx2xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
xx3xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา
xx4xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
xx5xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหกรรม
xx6xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
xx7xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมการจััดการความ		
			
ปลอดภััย
xx9xxx หมายถึึง สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
3) ตััวเลขหลัักร้้อยแสดงถึึงกลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาภาษา
xxx4xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมศาสตร์์
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาโครงงานวิิศวกรรม
	สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
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xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาแกน
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาเฉพาะด้้าน
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาเลืือก
3.1.4 รายวิิชาในหลัักสููตร
		1) หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
30 หน่่วยกิิต
			นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษารายวิิชาในหลัักสููตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป รวม
แล้้วไม่่น้้อยกว่่า 30 หน่่วยกิิต
ตามโครงสร้้างและองค์์ประกอบของหลัักสููตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป ดัังนี้้�คืือ
1.1) กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
6 หน่่วยกิิต
ให้้เลืือกศึึกษา 2 วิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600101	ดนตรีีกัับชีีวิิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุุษย์์กัับคุุณค่่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรััชญาและ ศาสนาเพื่่�อคุุณค่่าชีีวิิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104	สุุนทรีียภาพของชีีวิิต
3(3-0-6)
(Aesthetic for Life)
600105 มนุุษย์์กัับการใช้้เหตุุผล	
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106	จิิตสำำ�นึึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
1.2)กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
6 หน่่วยกิิต
ให้้เลืือกศึึกษา 2 วิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600201	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202 วิิถีีของสัังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203 การเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่่าแห่่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)

600205 ความเป็็นพลเมืืองในกระแสโลกาภิิวััตน์์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization )
600206 กฎหมายในการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
600207 เศรษฐกิิจพอเพีียงและการประยุุกต์์ใช้้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
600208	จิิตวิิทยาเชิิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
600209 ความรู้้�และทัักษะการจััดการทางการเงิิน	
3(3-0-6)
(Financial Literacy)		
600208	จิิตวิิทยาเชิิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
600209 ความรู้้�และทัักษะการจััดการทางการเงิิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)
1.3) กลุ่่�มวิิชาภาษา
12 หน่่วยกิิต
	กำำ�หนดให้้ศึึกษา 2 วิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600301 ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
และให้้เลืือกศึึกษา 2 วิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
600303 ภาษาอัังกฤษแบบบููรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
600304 การฟััง การพููด ภาษาอัังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
600305 ภาษาญี่่�ปุ่่�นในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีีนในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่่�งเศสในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308 ภาษาเวีียดนามในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
324

600309 ภาษาพม่่าในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
600311	ทัักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)
600312 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
600313	วรรณศิิลป์์เพื่่�อชีีวิิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
1.4) กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
6 หน่่วยกิิต
ให้้เลืือกศึึกษา 2 วิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600401 คอมพิิวเตอร์์และการประยุุกต์์สร้้าง
3(3-0-6)
		 ประโยชน์์ในชีีวิิตประจำำ�วััน
		 (Computer and Applications Benefits for
		 Everyday Life)
600402 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเพื่่�อชีีวิิตสมััยใหม่่
3(3-0-6)
		 (Science and Technology for Modern Life)
600403	ชีีวิิตกัับสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
		 (Life and Environment)
600404 การจััดการสารสนเทศยุุคใหม่่
3(3-0-6)
		 (Modern Information Management)
600405 เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�องานเอกสาร
3(2-2-5)
		 และการนำำ�เสนอ
		 (Information Technology for
		 Documentation and Presentation)
600406 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิทั่่�วไป
3(3-0-6)
		
(General Mathematics and Statistics)
600407 คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
		 (General Mathematics)
600408 สถิิติิเพื่่�อการจััดการและการตััดสิินใจ
		
(Statistics for Management and Decision)

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

600409 ระบบสารสนเทศสำำ�หรัับธุุรกิิจยุุคดิิจิิทััล
3(2-2-6)
		 (IT for Digitial Business)
2) หมวดวิิชาเฉพาะ จำำ�นวน 101 หน่่วยกิิต
2.1) วิิชาแกน จำำ�นวน 30 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วยกลุ่่�มวิิชาดััง
ต่่อไปนี้้�
2.1.1) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์ จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
	จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619101 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
619102 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
2.1.2)
กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางฟิิสิิกส์์ จำำ�นวน 3 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย
รายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619104 ฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป
3(2-2-6)
		 (General Physics)
2.1.3) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางเคมีี จำำ�นวน 3 หน่่วยกิิต ประกอบ
ด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619105 เคมีีทั่่�วไป
3(2-2-6)
		 (General Chemistry)
2.1.4)
กลุ่่�มวิิชาแกนทางวิิศวกรรมศาสตร์์ จำำ�นวน 18
หน่่วยกิิต ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619106 คอมพิิวเตอร์์และ IoT เบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer and IoT)
619107	พื้้น� ฐานวงจรไฟฟ้้า และอิิเล็็กทรอนิิกส์์
3(3-0-6)
		 (Fundamental of Electrical and
		 Electronic Circuit)
619108 ปฏิิบััติิการพื้้�นฐานวงจรไฟฟ้้า และอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 1(0-3-1)
		
(Fundamental of Electrical and
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		 Electronic Circuit Laboratory)
619109 การวััดและเครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้า
3(3-0-6)
		 (Electrical Instruments and Measurements)
619110 ปฏิิบััติิการการวััดและเครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้า
1(0-3-1)
		 (Electrical Instruments and Measurements
		 Laboratory)
619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์์
3(3-0-6)
		 (Microcontroller)
619112 ปฏิิบััติิการไมโครคอนโทรลเลอร์์
1(0-3-1)
		 (Microcontroller Laboratory)
619113 เขีียนแบบวิิศวกรรม ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทอนิิกส์์
3(2-3-5)
		
(Electrical and Electronic Engineering
		 Drawing)
2.2) หมวดวิิชาเฉพาะด้้าน จำำ�นวน 62 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย
กลุ่่�มวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
2.2.1) กลุ่่�มประเด็็นด้้านองค์์การและระบบสารสนเทศ จำำ�นวน
3 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619201 การจััดการเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเชิิงธุุรกิิจ
3(3-0-6)
		 (Digital Technology Management for Business)
2.2.2) กลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�องานประยุุกต์์ จำำ�นวน 12 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619202 ระบบฐานข้้อมููล
3(2-2-6)
		 (Database Systems)
619203 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่และคลาวด์์คอมพิิวติ้้�ง 3(3-0-6)
		 (Big Data Analytics and Cloud Computing)
619204	หััวข้้อพิิเศษทางวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ IoT
3(3-0-6)
		 (Special Topics in IoT Computer Engineering )
619401 โครงงานวิิศวกรรม 1
1(0-3-1)
		 (Engineering Project I)
619402 โครงงานวิิศวกรรม 2
2(0-6-2)
		 (Engineering Project II)

619403 การฝึึกงานวิิศวกรรม
0(0-1-200 ชม.)
		
(Engineering Practice )
2.2.3) กลุ่่�มเทคโนโลยีีและวิิธีีการทางซอฟต์์แวร์์ จำำ�นวน 15
หน่่วยกิิต ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619205 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
3(2-2-6)
		 (Principles of Computer Programming)
619206 ระบบปฏิิบัติั ิการ และระบบปฏิิบัติั ิการเวลาจริิง 3(2-2-6)
		 (Operating Systems)
619207 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม
3(2-2-6)
		 (Data Structures and Algorithms)
619208 การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์สำำ�หรัับอุปุ กรณ์์เคลื่่อ� นที่่�3(2-2-6)
		 (Mobile Application Programming)
619309	ปััญญาประดิิษฐ์์
3(2-2-6)
		 (Artificial Intelligence)
2.2.4) กลุ่่�มโครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบ จำำ�นวน 18 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ 	จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619209 คณิิตศาสตร์์แบบไม่่ต่่อเนื่่�อง
3(3-0-6)
		
(Discrete Mathematics)
619210 การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
3(2-2-6)
		 (Data Communications and Computer Networks)
619211 ทฤษฎีีการคำำ�นวณ
3(3-0-6)
		 (Theory of Computation )
619212 การวิิเคราะห์์ ออกแบบ และพััฒนา ระบบ
3(3-0-6)
		 และผลิิตภััณฑ์์ IoT
		 IoT products and system analysis, design, and 		
		 development
619213 วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์
3(3-0-6)
		 (Software Engineering)
619214 การสื่่�อสารระบบอะนาล็็อกและดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		 (Analog and Digital Communication Systems)
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2.2.5) กลุ่่�มฮาร์์ดแวร์์และสถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์ จำำ�นวน 14
หน่่วยกิิต ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ 	จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619215 การออกแบบวงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
3(3-0-6)
		 (Digital Circuits and Logic Design )
619216 ปฏิิบัติั ิการวงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
1(0-3-1)
		 (Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
619217 โครงสร้้างและสถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
3(3-0-6)
		 (Computer Organization and Architecture)
619218 การออกแบบและการติิดตั้้�งเครืือข่่าย
3(2-3-6)
		 การสื่่�อสารไร้้สาย		
		 (Wireless LAN Communication Network
		 Installation and Design)
619219 การโปรแกรมสมองกลฝัังตััว และ IoT
3(3-0-6)
		 (Embedded Systems and IoT Programming)
619220 ปฏิิบัติั ิการโปรแกรมสมองกลฝัังตััว และ IoT
1(0-3-1)
		 (Embedded Systems and IoT
		 Programming Laboratory)
2.3)
กลุ่่�มวิิชาเลืือกทางวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ จำำ�นวน 9
หน่่วยกิิต โดยเลืือกจากวิิชาใดวิิชาหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619301	บล็็อกเชน
3(3-0-6)
		 (Blockchain)
619302 วิิทยาการข้้อมููลและข้้อมููลอััจฉริิยะ
3(2-2-6)
		 (Data Science and Data Intelligence)
3(3-0-6)
619303 การจััดการความคิิดสร้้างสรรค์์
		 และนวััตกรรมเชิิงธุุรกิิจ		
		 (Creativity Management and Business
		 Innovation)
619304	สััญญาณและระบบ
3(3-0-6)
		 (Signal and System)
619305 การประมวลผลสััญญาณดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		 (Digital Signal Processing)

619306 ความมั่่�นคงของระบบคอมพิิวเตอร์์
3(3-0-6)
		 (Computer Security)
619307 การพััฒนาซอฟต์์แวร์์เชิิงวััตถุุ
3(2-2-6)
		 (Object-Oriented Software Development)
619308 การตลาดยุุคดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		 (Digital Marketing Management)
619309	ปััญญาประดิิษฐ์์
3(2-2-6)
		 (Artificial Intelligence)
619310 การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์บนเว็็บ
3(2-2-6)
		 (Web Application Programming)
619311 การบริิหารเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
3(2-2-6)
		 (Computer Network Administration)
619312 ระบบควบคุุมแบบดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		 (Digital Control Systems)
619313 เซนเซอร์์และทรานส์์ดิิวเซอร์์
3(2-3-5)
		 (Sensors and Transducers )
619314 การอิินเทอร์์เฟซไมโครคอมพิิวเตอร์์
3(2-3-5)
		 (Microcomputer Interfacing)
619315 การประยุุกต์์และใช้้งานไมโครโพรเซสเซอร์์
3(2-3-5)
		 (Microprocessor Applications)
619316 ระบบควบคุุมอััตโนมััติิ
3(3-0-6)
		 (Automatic Control Systems)
619317 การประยุุกต์์ IoT การประมวลผลคลาวด์์
3(3-0-6)
		 และปััญญาประดิิษฐ์์ กัับงานวิิศวกรรม
		 (The Application of IoT, Cloud Processing
		 and Artificial Intelligence for Engineering)
619318 การประมวลผลภาพดิิจิิทััลและคอมพิิวเตอร์์วิิชั่่�น 3(2-2-6)
		
(Digital Image Processing and Computer Vision)
3) หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
ให้้นักั ศึึกษาเลืือกเรีียนรายวิิชาที่่�เปิิดสอนระดัับปริิญญาตรีีในสาขา
วิิชาของคณะฯ ในวิิชาต่่าง ๆ
ของมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ จำำ�นวนหน่่วยกิิตไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์

แผนการศึึกษา หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์

สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

รหััสวิิชา
6001xx
600301
6004xx
619113

รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
6002xx กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
6004xx กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
600302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
(English for Communication)
619101 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics 1)
619105 เคมีีทั่่�วไป(General Chemistry)
619107 พื้้�นฐานวงจรไฟฟ้้า และอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(Fundamental of Electrical and
Electronic Circuit)
619108 ปฏิิ บัั ติิ ก ารพื้้� น ฐานวงจรไฟฟ้้ า และ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
(Fundamental of Electrical and
Electronic Circuit Laboratory)
เคยเรีียน หรืือเรีียนควบกัับ
วิิชา 619107 พื้้�นฐานวงจรไฟฟ้้า และอิิ
เล็็กฯ
รวมหน่่วยกิิต

ชั้้�นปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1

ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
หน่่วยกิิต
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
3(3-0-6)
ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(2-2-5)
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
3(3-0-6)
เขีียนแบบวิิศวกรรม ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทอนิิ
3(2-3-5)
กส์์ (Electrical and Electronic
Engineering Drawing)
3(2-2-6)
619104 ฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป(General Physics)
619106 คอมพิิวเตอร์์และ IoT เบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer and
IoT)
รวมหน่่วยกิิต 18(15-7-34)

ชั้้�นปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

หน่่วยกิิต
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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แผนการศึึกษา หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์

สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

ชั้้�นปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1

รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
6001xx กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
619102 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม2
(Engineering Mathematics 2)

หน่่วยกิิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เคยเรีียน 619101 คณิิตศาสตร์์วิศิ วกรรม 1

619211
619109

619110

619215
619216

619205

ทฤษฎีีการคำำ�นวณ
(Theory of Computation )
การวััดและเครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้า
(Electrical Instruments and
Measurements)
เคยเรีียน 619107 พื้้�นฐานวงจรไฟฟ้้า ฯ
ปฏิิบัติั กิ ารการวััดและเครื่่อ� งมืือวััดทางไฟฟ้้า
(Electrical Instruments and
Measurements Laboratory)
เคยเรีียน หรืือเรีียนควบกัับวิิชา 619109
การวััดและเครื่่�องมืือวััดฯ
การออกแบบวงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
(Digital Circuits and Logic Design )
ปฏิิบัติั ิการวงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
(Digital Circuits and Logic Design
Laboratory) เคยเรีียนหรืือเรีียนควบกัับ
วิิชา 619215 การออกแบบวงจรดิิจิิทััลฯ
หลัั ก การเขีี ย นโปรแกรมคอมพิิ ว เตอร์์
(Principles of Computer Programming)
รวมหน่่วยกิิต

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

1(0-3-1)

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

แผนการศึึกษา หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า
ชั้้�นปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
หน่่วยกิิต
6002xx กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
3(3-0-6)
619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์์(Microcontroller) 3(3-0-6)
619112 ปฏิิ บัั ติิ การไมโครคอน โทรลเ ลอร์์ 1(0-3-1)
(Microcontroller Laboratory)
เคยเรีียนหรืือเรีียนควบกัับวิิชา 619111
ไมโครคอนโทรลเลอร์์
3(3-0-6)
619209 คณิิตศาสตร์์แบบไม่่ต่่อเนื่่�อง
(Discrete Mathematics)
619210 ก า ร สื่่� อ ส า ร ข้้ อ มูู ล แ ล ะ เ ค รืื อ ข่่ า ย 3(2-2-6)
คอมพิิวเตอร์์
(Data Communications and
Computer Networks)
619207 โครงสร้้ า งข้้ อ มูู ล และอัั ล กอริิ ธึึ ม (Data 3(2-2-6)
Structures and Algorithms)
619217 โครงสร้้างและสถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์ 3(3-0-6)
(Computer Organization and
Architecture)
รวมหน่่วยกิิต 19(16-7-37)

3(2-2-6)
20(17-8-38)
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า
ชั้้�นปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
หน่่วยกิิต
619214 การสื่่� อ สารระบบอะนาล็็ อ กและดิิ จิิ ทัั ล 3(3-0-6)
(Analog and Digital Communication
Systems)
619206 ระบบปฏิิ บัั ติิ ก าร และระบบปฏิิ บััติิ ก าร 3(2-2-6)
เวลาจริิง(Operating Systems)
619202 ระบบฐานข้้อมููล(Database Systems) 3 (2-2-6)
เคยเรีียน 619207 โครงสร้้างข้้อมููลและอััล
กอริิธึึม
619201 การจัั ด การเทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล เชิิ ง ธุุ ร กิิ จ 3(3-0-6)
(Digital Technology Management for
Business)
619212 การวิิเคราะห์์ ออกแบบ และพััฒนา ระบบ 3(3-0-6)
และผลิิตภััณฑ์์ IoT (IoT products and
system analysis, design, and
development)
619219 การโปรแกรมสมองกลฝัั ง ตัั ว และ 3(3-0-6)
IoT(Embedded Systems and IoT
Programming)
เคยเรีียน 619111 ไมโครคอนโทรลเลอร
619220 ปฏิิบััติิการโปรแกรมสมองกลฝัังตััว และ 1(0-3-1)
IoT(Embedded Systems and IoT
Programming Laboratory)
เคยเรีียนหรืือเรีียนควบกัับวิิชา 619219
การโปรแกรมสมองกลฝัังตััว
รวมหน่่วยกิิต
19(16-7-37)

แผนการศึึกษา หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์

สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

ชั้้�นปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
หน่่วยกิิต
619208 การพัั ฒน าโปรแกรมประยุุ ก ต์์ สำำ� หรัั บ 3(2-2-6)
อุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�(Mobile Application
Programming
เคยเรีี ย น 619205 หลัั ก การเขีี ย น
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์)
619218 การออกแบบและการติิดตั้้ง� เครืือข่่ายการ 3(2-3-6)
สื่่�อสารไร้้สาย
(Wireless LAN Communication
Network Installation and Design)
เคยเรีียน 619210 การสื่่อ� สารข้้อมููลและ
เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์)
619203 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่และคลา 3(3-0-6)
วด์์คอมพิิวติ้้�ง
(Big Data Analytics and Cloud
Computing )
เคยเรีียน 619205 หลัักการเขีียนโปรแก
รมฯ และ 619207 โครงสร้้างข้้อมููลฯ
619213 วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์(Software
3(3-0-6)
Engineering)
เคยเรีี ย น 619212 การวิิ เ คราะห์์
ออกแบบและพััฒนาฯ
6193xx กลุ่่�มวิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม
3(3-0-6)
คอมพิิวเตอร์์
6003xx กลุ่่�มวิิชาภาษา
3(3-0-6)
รวมหน่่วยกิิต 18(16-5-36)
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์

สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

ชั้้�นปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน

รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
หน่่วยกิิต
0(0-1-200 ชม.)
619403 การฝึึกงานวิิศวกรรม
(Engineering Practice )
รวมหน่่วยกิิ 0(0-1-200)

ชั้้�นปีีที่่� 4 ภาคการศึึกษาที่่� 1

ชั้้�นปีีที่่� 4 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
หน่่วยกิิต
619401 โครงงานวิิศวกรรม 1
1(0-3-1)
(Engineering Project I)
เคยเรีียน 619212 การวิิเคราะห์์ ออกแบบ
และพััฒนา ระบบและผลิิตภััณฑ์์ IoT
3(2-2-6)
619309 ปััญญาประดิิษฐ์์
(Artificial Intelligence)
619204 หััวข้้อพิิเศษทางวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ 3(3-0-6)
IoT(Special Topics in IoT Computer
Engineering )
6193xx ก ลุ่่� ม วิิ ช า เ ลืื อ ก ท า ง วิิ ศ ว ก ร ร ม 3(3-0-6)
คอมพิิวเตอร์์
หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
3(3-0-6)
รวมหน่่วยกิิต 13(11-5-25)

รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
หน่่วยกิิต
619402 โครงงานวิิศวกรรม 2
2(0-6-2)
(Engineering Project II)
ผ่่านราย
วิิชา 619401 โครงงานวิิศวกรรม 1
6003xx กลุ่่�มวิิชาภาษา
3(3-0-6)
6193xx ก ลุ่่� ม วิิ ช า เ ลืื อ ก ท า ง วิิ ศ ว ก ร ร ม 3(3-0-6)
คอมพิิวเตอร์์
หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
3(3-0-6)
รวมหน่่วยกิิต 11(9-6-20))
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4. องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ภาคสนาม (การฝึึกงาน)
เนื่่�องจากสถานประกอบการต่่างๆ มีีความต้้องการให้้บััณฑิิตมีี
ประสบการณ์์ในวิิชาชีีพก่่อนเข้้าสู่่�การทำำ�งานจริิง ดัังนั้้�น ในหลัักสููตรจึึงมีี
รายวิิชา 619403 การฝึึกงานวิิศวกรรม (200 ชั่่ว� โมง) ไม่่นับั หน่่วยกิิต และ
บัังคัับให้้นัักศึึกษาทุุกคนลงทะเบีียนรายวิิชานี้้� โดยผลการศึึกษาของ
รายวิิชาจะแสดงได้้ด้้วยสััญลัักษณ์์ S (ผลการศึึกษาผ่่าน) หรืือ U (ผลการ
ศึึกษาไม่่ผ่่าน) ซึ่่�งไม่่มีีค่่าระดัับคะแนน
4.1	ผลการเรีียนรู้้�ของประสบการณ์์ภาคสนาม
		 ความคาดหวัังในผลการฝึึกงานของนัักศึึกษา มีีดัังนี้้�
		ทัักษะในการปฏิิบััติิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีี
ความเข้้าใจในหลัักการ ความจำำ�เป็็นในการเรีียนรู้้�ทฤษฎีีมากยิ่่�งขึ้้�น
1)	บููรณาการองค์์ความรู้้�ที่่�เรีียนมาเพื่่�อนำำ�ไปแก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
จริิง
2)	มีีมนุุษยสััมพัันธ์์และสามารถทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้ดีี
3)	มีีระเบีียบวิินัยั ตรงเวลา และเข้้าใจวััฒนธรรมขององค์์กร ตลอด
จนสามารถปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานประกอบการได้้
4.2	ช่่วงเวลา
ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน ของชั้้�นปีีที่่� 3
4.3 การจััดเวลาและตารางสอน
จััดเต็็มเวลาใน 1 ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
5. ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการทำำ�โครงงานหรืืองานวิิจััย
โครงงานวิิศวกรรมเป็็นรายวิิชาที่่�กำำ�หนดให้้นักั ศึึกษาต้้องลงทะเบีียน
เรีียนในภาคการศึึกษาที่่� 1 (โครงงานวิิศวกรรม 1) และภาคการศึึกษาที่่�
2 (โครงงานวิิศวกรรม 2) ของปีีการศึึกษาที่่� 4 นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มโครง
งาน (จำำ�นวนนัักศึึกษาต่่อกลุ่่�มขึ้้�นกัับระเบีียบของคณะวิิศวกรรมศาสตร์์)
จะต้้องสรรหาหััวข้้อโครงงานและอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาเพื่่�อเสนอหััวข้้อโครง
งาน ศึึกษาความเป็็นไปได้้ของโครงงาน ความรู้้�พื้น้� ฐานที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมทั้้�ง
สืืบค้้นภููมิิหลัังของงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงงาน วางแผนดำำ�เนิินโครงงาน
พิิจารณาประโยชน์์ที่่ค� าดว่่าจะได้้รับั ทำำ�การศึึกษาทดลองและพััฒนาโครง
งานตามหััวข้้อที่่�ได้้เสนอ เพื่่�อให้้สำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้ นำำ�เสนอ
ผลการดำำ�เนิินโครงการ พร้้อมจััดทำำ�ปริิญญานิิพนธ์์ตามรููปแบบและระยะ
เวลาที่่�กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด

5.1	คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
	นัักศึึกษานำำ�เสนอโครงงานวิิศวกรรมเพื่่�อให้้อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาโครง
งานและกรรมการสอบ ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มอาจารย์์ผู้้�สอนในหลัักสููตร พิิจารณา
เห็็นชอบให้้ดำำ�เนิินการ โดยหััวข้้อโครงงานที่่�เสนออาจเป็็นแนวการศึึกษา
แก้้ไข และออกแบบทางวิิศวกรรม หรืือเป็็นหััวข้้อวิิจััยที่่�น่่าสนใจทาง
วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ ที่่�ซึ่่�งสามารถขยายผลเป็็นวิิทยานิิพนธ์์ในระดัับ
ปริิญญามหาบััณฑิิตต่่อไปได้้ นัักศึึกษาจะต้้องนำำ�เสนอผลการศึึกษาและ
ตอบคำำ�ถามต่่อหน้้ากลุ่่�มอาจารย์์ผู้้�สอนและผู้้�สนใจ พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�ปริิญญา
นิิพนธ์์ตามรููปแบบส่่งตามกำำ�หนดเวลา
5.2 มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�
	นัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนรายวิิชาโครงงานวิิศวกรรม จะได้้รับั การ
ฝึึกปฏิิบััติิในการแก้้ไขปััญหาทางวิิศวกรรม และมีีผลการเรีียนรู้้�ดัังนี้้�
1) สามารถบููรณาการองค์์ความรู้้�ทางทฤษฎีีเพื่่�อประยุุกต์์ได้้จริิงใน
งานวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
2) สามารถวิิเคราะห์์ และแก้้ปััญหาทางวิิศวกรรมอย่่างเป็็นระบบ	
3) สามารถสืืบค้้นและแสวงหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมด้้วยตนเอง
4) มีีทัักษะในการออกแบบ หรืือทัักษะการวิิจััย
5) สามารถสื่่�อสารและนำำ�เสนอความคิิด พร้้อมทั้้�งตอบคำำ�ถาม
5.3	ช่่วงเวลา
	กำำ�หนดให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาที่่� 1 และ 2
ของปีีการศึึกษาที่่� 4
5.4 จำำ�นวนหน่่วยกิิต
รายวิิชาโครงงานวิิศวกรรม 1 จำำ�นวน 1 หน่่วยกิิต และรายวิิชาโครง
งานวิิศวกรรม 2 จำำ�นวน 2 หน่่วยกิิต รวมทั้้�งสิ้้�น 3 หน่่วยกิิต
5.5 การเตรีียมการ
	นัักศึึกษาที่่�เสนอโครงงานจะได้้รัับมอบหมายให้้รายงานและขอคำำ�
ปรึึกษาทางวิิชาการจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาประจำำ�โครงงานที่่�จะได้้รัับการ
พิิจารณาในภาคการศึึกษานั้้�น และดำำ�เนิินงานตามข้้อกำำ�หนดของรายวิิชา
5.6 กระบวนการประเมิินผล
	นัักศึึกษานำำ�เสนอโครงงานต่่อกรรมการสอบซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มอาจารย์์ผู้้�
สอนในหลัักสููตรและผู้้�สนใจ เพื่่�อประเมิินผลการนำำ�เสนอ เนื้้�อหารายงาน
การตรงต่่อเวลา ความสามารถในการแก้้ปััญหา และมาตรฐานความถููก
ต้้องของการศึึกษาวิิชาการที่่�นัักศึึกษาได้้รัับจากการทำำ�โครงงาน คะแนน
ที่่�อาจารย์์พิจิ ารณาจะนำำ�มาเฉลี่่�ยและให้้ผลการศึึกษา เป็็นเกรด A – F
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คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ

Faculty of Business Administration
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

BACHELOR OF ACCOUNTANCY

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
BACHELOR OF ACCOUNTANCY
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงิน

นายศราวุธ เอีย่ มสอาด
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผูชวยอธิการบดี ฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูอํานวยการศูนยประชาสัมพันธฯ

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท บธ.ม.บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริิหารธุุรกิิจ
Business Administration Faculty
หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน มีีดัังนี้้�
1. บััญชีีบััณฑิิต
(Bachelor of Accountancy)
2.	บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (Bachelor of Business
Administration)
ชื่่�อหลัักสููตร
1. หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต
Bachelor of Accountancy Program in Accountancy
2.	บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in
Marketing
3.	บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการบริิหารทรััพยากรมนุุษย
Bachelor of Business Administration Program in
สาขาวิิชา/ชื่่�อปริิญญา
สาขาวิิชา

ชื่่�อเต็็ม (ไทย)

บััญชีีบััณฑิิต
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
(การตลาด)
การบริิหาร
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
ทรััพยากรมนุุษย์์ (การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์)

ชื่่�อย่่อ (ไทย)

การบััญชีี
การตลาด

บช.บ.
บธ.บ. (การตลาด)

ระบบสารสนเทศ บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
เพื่่�อธุุรกิิจดิิจิิทััล (ระบบสารสนเทศ
เพื่่�อธุุรกิิจดิิจิิทััล)

บธ.บ.
(การบริิหาร
ทรััพยากรมนุุษย์์)
บธ.บ.
(ระบบสารสนเทศ
เพื่่�อธุุรกิิจดิิจิิทััล)

การจััดการ

บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
(การจััดการ)

บธ.บ.
(การจััดการ)

Human Resource Management
4.	บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาระบบสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
		ดิิจิิทััล
Bachelor of Business Administration Program in
Information Systems for Digital Business
5.	บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการ
Bachelor of Business Administration Program in
Management
6.	บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการนวััตกรรมการค้้า
Bachelor of Business Administration Program in
Trading Innovation Management

ชื่่�อเต็็ม (อัังกฤษ)
Bachelor of Accountancy
Bachelor of Business Administration (Marketing)
Bachelor of Business Administration (Human Resource
Management)

Bachelor of Business
Administration Program in
Information Systems for
Digital Business

ชื่่�อย่่อ (อัังกฤษ)
B.Acc. (Accountancy)
B.B.A. (Marketing)
B.B.A.
(Human Resource Management)
B.B.A.
(Information Systems for
Digital Business)

Bachelor of Business Admin- B.B.A. (Management)
istration
(Management)
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สาขาวิิชา

การจััดการ
นวััตกรรมการค้้า

ชื่่�อเต็็ม (ไทย)

ชื่่�อย่่อ (ไทย)

บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
บธ.บ.
(การจััดการนวััตกรรมการค้้า) (การจััดการ

นวััตกรรมการค้้า)

ชื่่�อเต็็ม (อัังกฤษ)
Bachelor of Business
Administration
(Trading Innovation
Management)

ชื่่�อย่่อ (อัังกฤษ)
B.B.A.
(Trading Innovation
Management)
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ปรััชญา ความสำำ�คััญและวััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต สาขาวิิชาการบััญชีี

1.ปรััชญา
ผลิิตบััณฑิิตทางการบััญชีีที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ ทัักษะ คุุณธรรม
และจริิยธรรมให้้กัับสัังคม
2.ความสำำ�คััญ
วิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ถืื อ เป็็ น วิิ ช าชีี พ หนึ่่� ง ที่่� มีี ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ การพัั ฒ นา
เศรษฐกิิจและสัังคม การผลิิตบััณฑิิตทางการบััญชีีให้้ความรู้้ค� วามสามารถ
 ทัักษะ คุุณธรรมและจริิยธรรม   นัับเป็็นกลไกหนึ่่�งของการพััฒนาระบบ
เศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ
3.วััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
3.1  เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้มี้ คี วามรู้้ค� วามสามารถ    และทัักษะในวิิชาชีีพ
ตรงตามพระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ.2543 และพระราชบััญญััติิวิชิ าชีีพ
พ.ศ.2547 และมาตรฐานการศึึกษาระหว่่างประเทศสำำ�หรัับผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพ (International Eduction Standards for Professional
Accountants ; IES)
3.2 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีความรู้้�ในวิิชาชีีพทางการบััญชีีอย่่างลึึกซึ้้�ง
เพีียงพอที่่�จะเป็็นผู้้�ปฏิิบัติั ิงานตรงตามความต้้องการของสัังคม
3.3 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีคุี ณ
ุ ธรรม   จริิยธรรม  ความซื่่�อสััตย์์ มีีความ
รัับผิิดชอบและปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
      3.4 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีการพััฒนาความรู้้�ตนเอง และปรัับตััวให้้เข้้า
กัับสภาพแวดล้้อมและเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอได้้

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการตลาด

1. ปรััชญา
มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตทางการตลาดที่่�มีีความรู้้�ความสามารถคุุณธรรมและ
จริิยธรรมมีีทัักษะทางการตลาด สามารถแก้้ปััญหาและนำำ�ความรู้้�ไป
ประยุุกต์์ใช้้ในการประกอบอาชีีพด้้านการตลาดที่่�สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของสัังคม และเป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาประเทศ
2. ความสำำ�คััญ
มุ่่�งพััฒนาบััณฑิิตให้้เป็็นนัักการตลาดมืืออาชีีพที่่�มีจี รรยาบรรณ  และ
สามารถนำำ�ความรู้้�ไประยุุกต์์ ใช้้ในการตััดสิินใจอย่่างเหมาะสม ภายใต้้
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง

3. วััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
3.1 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตทางการตลาดที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ    และ
ทัักษะในการปฏิิบััติิงานทางการตลาด สอดคล้้องกัับความต้้องการของ
ภาคธุุรกิิจ
3.2 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตทางการตลาดที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และ
เข้้าใจในทัักษะของการเป็็นผู้้�ประกอบการในอนาคต

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์

1. ปรััชญา
ความรู้้�ก้้าวทัันเทคโนโลยีี มีีจริิยธรรมคู่่�ความรัับผิิดชอบมุ่่�งผลิิต
บััณฑิิตทางบริิหารธุุรกิิจที่่�มีคุี ณ
ุ ธรรม จริิยธรรม และความรู้้ค� วามสามารถ
ในการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ในองค์์การ รองรัับความต้้องการของสัังคม
ภายใต้้สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�มีคี วามซัับซ้้อน และเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็ว
2. ความสำำ�คััญ
มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตทางบริิหารธุุรกิิจที่่�มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และความรู้้�
ความสามารถในการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ในองค์์การ รองรัับความ
ต้้องการของสัังคม ภายใต้้สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�มีีความซัับซ้้อน และ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
3. วััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
3.1 เพื่่� อผลิิ ตบัั ณฑิิ ตให้้ มีี ความรู้้�      ความเชี่่� ย วชาญการบริิ หาร
ทรััพยากรมนุุษย์์ และสามารถนำำ�ไป ประยุุกต์์ใช้้ในการประกอบวิิชีีพได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3.2 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีคี วามคิิดสร้้างสรรรค์์ปรับปรุ
ั งุ และแก้้ปััญหา
การทำำ�งานและภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจ และสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
3.3 ผลิิตบััณฑิิตให้้มีีคุุณธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีีพ
และมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อวิิชาการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
3.4 ผลิิตบััณฑิิตให้ส้ ามารถพััฒนาตนเองให้มี้ ี ความก้้าวหน้้าในสาย
อาชีีพ
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หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาระบบสารสนเทศเพื่่�อ
ธุุรกิิจดิิจิิทััล
1. ปรััชญา
มีีความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีี ก้้าวทัันธุุรกิิจดิิจิิทััล มีีจริิยธรรมคู่่�ความรัับ
ผิิดชอบ

2. ความสำำ�คััญ
มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้�ความสามารถด้้านคอมพิิวเตอร์์ นำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้ในงานทางธุุรกิิจดิิจิิทััล และพััฒนาตนเองตามความเจริิญ
ก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีี รวมทั้้�งมีีจริิยธรรม ความรัับผิิดชอบต่่อตนเอง
วิิชาชีีพและสัังคม
จากแผนพัั ฒ นาอุุ ด มศึึกษาของชาติิ  หลัั ก สููตรผลิิ ต บัั ณ ฑิิ ต ให้้ มีี
คุุณธรรม เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต มีีทัักษะและการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างเหมาะสมใน
แต่่ละช่่วงวััย สามารถปรัับตััวรู้้�เท่่าทัันกัับการเปลี่่�ยนแปลง  และนำำ�ความ
รู้้ที่่� ไ� ด้้ศึึกษาไปปรัับใช้้ในการพััฒนาฐานการผลิิตและบริิการให้้เข้้มแข็็งและ
มีี คุุ ณ ภาพบนฐานความรู้้� นวัั ต กรรม มีี ค วามคิิ ด สร้้างสรรค์์    เพื่่� อ ให้้
สอดคล้้องกัับปรััชญาการอุุดมศึึกษา หลัักสููตรผลิิตบััณฑิิตให้้มีีคุุณสมบััติิ
สอดคล้้องกัับปรััชญาการอุุดมศึึกษา ดัังนี้้�
- มีีคุณ
ุ ธรรม จริิยธรรม อัันรวมถึึงการรู้้�และเข้้าใจ การรัักษาและ
ประพฤติิตามขนบธรรมเนีียมประเพณีีอัันดีีของไทย
- มีีวัฒ
ั นธรรมและอารยธรรมที่่�เป็็นสากล อาทิิ การรัักษาระเบีียบ
วิินัยั การให้้เกีียรติิผู้อื่่้� น� การตรงต่่อเวลา มีีความซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิต มีีความโอบ
อ้้อมอารีี สามารถทำำ�งานได้้ทั้้�งเป็็นผู้้นำ� ำ�และผู้้ต� ามตามสถานการณ์์ที่่เ� หมาะ
สม
- มีีความสนใจใฝ่่รู้อ้� ย่่างต่่อเนื่่�อง ตรงกัับคุณ
ุ ลัักษณะของผู้้เ� รีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต สามารถอภิิปรายโต้้ตอบด้้วยเหตุุผลที่่�ยอมรัับได้้ รู้้�และเข้้าใจ
รวมทั้้�งสามารถวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ปััญหา หรืือคำำ�ถามเพื่่�อให้้ได้้คำำ�ตอบ
ที่่�มีีเหตุุผล
3. วััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
3.1  เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้เ้ ป็็นผู้้มี� คี วามรู้้ค� วามสามารถด้้านคอมพิิวเตอร์์
 นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจดิิจิิทััล และมีีพื้้�นฐานความรู้้�ด้้าน
ต่่างๆ อย่่างเพีียงพอที่่�จะสามารถไปปฏิิบัติั งิ านที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการประยุุกต์์
ใช้้คอมพิิวเตอร์์ได้้ทั้้�งในภาครััฐบาลและภาคเอกชน

3.2  เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้เป็็นผู้้�ที่่�มีีความประสงค์์ที่่�จะพััฒนาความรู้้�
ความสามารถในระดัับสููงขึ้้น� ไปสามารถไปศึึกษาต่่อทั้้�งในและต่่างประเทศ
ได้้

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิจิ บััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการนวััตกรรมการ
ค้้า

1. ปรััชญา
มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีคุุณธรรม เป็็นนัักคิิด วิิเคราะห์์ สร้้างสรรค์์ มีีทัักษะการ
สื่่�อสาร มีีบุุคลิิกภาพที่่�ดีี ทัักษะการทำำ�งานเป็็นทีีม สามารถประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีีในการจััดการธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสามารถคิิดค้้น
นวััตกรรมเพื่่�อพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
2. วััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
2.1 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีความรู้้� ความสามารถความคิิดสร้้างสรรค์์
และแนวคิิดเชิิงบริิหารในการธุุรกิิจการค้้า
2.2 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจ และทัักษะการใช้้
เทคโนโลยีีสารสนเทศในการจััดการธุุรกิิจการค้้าและพััฒนาความรู้้ต� นเอง
อย่่างต่่อเนื่่�อง
2.3 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีทัักษะการสื่่�อสาร มีีภาวะความเป็็นผู้้�นำำ� 
สามารถทำำ� งานเป็็ น ทีี ม และปรัั บตัั ว ให้้ เข้้ากัั บ ภาพแวดล้้อมที่่� มีี ก าร
เปลี่่�ยนแปลง
2.4 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตบััณฑิิตให้มี้ คุี ณ
ุ ธรรม จริิยธรรม และมีีความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคม
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คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือ เทีียบเท่่า
2. สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง (ปวส.)        
ทางบริิหารธุุรกิิจ เช่่น สาขาการบััญชีี การตลาด เทคโนโลยีีสารสนเทศ 
หรืือเทีียบเท่่า ทั้้�งนี้้�โดยการเทีียบโอนหน่่วยกิิต
3. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี สาขาอื่่�น จากสถาบัันการศึึกษา
ที่่�กระทรวงศึึกษาและสำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน (ก.พ.)
ให้้การรัับรอง ทั้้�งนี้้�โดยการเทีียบโอนหน่่วยกิิต
4. มีีความประพฤติิเรีียบร้้อยไม่่เป็็นผู้้�บกพร่่องในศีีลธรรมและ
มารยาทอัันดีี
5. มีีร่่างกายแข็็งแรง ไม่่เป็็นโรคที่่�สัังคมรัังเกีียจ

ภาคการศึึกษาภาคฤดููร้้อนลงทะเบีียนเรีียนได้้ไม่่เกิิน 9 หน่่วยกิิต หากมีี
ความจำำ�เป็็นในการลงทะเบีียนเรีียนที่่�มีีจำำ�นวนหน่่วยกิิตแตกต่่างไปจาก
เกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดข้้างต้้น อาจทำำ�ได้้โดยการได้้รัับอนุุมััติิจากคณบดีี แต่่ทั้้�งนี้้�
ต้้องไม่่กระทบกระเทืือนต่่อมาตรฐานการศึึกษา
วิิชาบัังคัับก่่อน
หมายความวาวิิชาที่่�นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนวิิชานั้้�น จะต้องผาน
การเรีียนในรายวิิชาที่่�ระบุุไวก่อน เพื่่�อให้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนใน
รายวิิชานั้้�น นัักศึึกษาจะต้องผานการเรีียนและการประเมิินผลในวิิชาบัังคัับ
ก่อนแลวโดยไดระดัับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรืือ S

การลงทะเบีียนเรีียน
ในภาคการศึึกษาปกติิ นักั ศึึกษาหลัักสููตรปริิญญาตรีีภาคปกติิ    จะ
ต้้องลงทะเบีียนได้้ไม่่น้้อยกว่่า 9 หน่่วยกิิต และไม่่เกิิน 22 หน่่วยกิิต ใน
โครงสร้้างหลัักสููตร
สาขาวิิชา
การบััญชีี
การตลาด
การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
ระบบสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
ดิิจิิทััล
การจััดการ
การจััดการนวััตกรรมการค้้า

หมวดวิิชาศึึกษา
ทั่่�วไป

หมวดวิิชาเฉพาะ

30
30
30
30

แกนทางธุุรกิิจ
45
45
48
39

เอกบัังคัับ
36
33
30
45

เอกเลืือก
12
12
12
9

วิิชาปฏิิบััติิ
-

หมวดวิิชา
เลืือกเสรีี
6
6
6
6

30
30

48
33

30
20

12
9

32

6
6

รวม
129
126
126
129
126
130
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การวััดผลและการสำำ�เร็็จการศึึกษา
การวััดผลการศึึกษา
การวัั ดผ ลการศึึ ก ษา  ให้้ เ ป็็ น ไปตามระเบีี ย บการวัั ดผ ลของ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
การสำำ�เร็็จการศึึกษา
นัักศึึกษาที่่�จะสำำ�เร็็จการศึึกษาตามหลัักสููตร จะต้้องสอบได้้รายวิิชา
ครบถ้้วนภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด และได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่ย� สะสมตลอด
หลัักสููตรไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00 โดยระดัับคะแนนเฉลี่่�ยวิิชาเอกบัังคัับและวิิชา
เอกเลืือกจะต้้องไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00
โครงสร้างหลักสูตร
ความหมายของรหัสประจ�ำวิชา
ความหมายของรหัสประจ�ำวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย เลข
อารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก น�ำหน้าชื่อวิชาทุกวิชาใน
หลักสูตร ดังนี้
1. รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6     0    0     X     X    X
1.1 รหัสวชิ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมืน่ และ
หลักพัน
เลข 6 00 น�ำหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
1.2 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุมว
่ ิชามนุษยศาสตร์
2 หมายถึง กลุมว
่ ิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุมว
่ ิชาภาษา
4 หมายถึง กลุมว
่ ิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2 . รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
6     2     X     X    X    X
2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
62 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
2.2 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชา ดังนี้
0 หมายถึง ไม่แยกสาขา
1 หมายถึง สาขาวิชาการบัญชี
2 หมายถึง สาขาวิชาการตลาด
4 หมายถึึง สาขาวิิชาการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
5 หมายถึึง สาขาวิิชาระบสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจดิิจิิทััล
6 หมายถึึง สาขาวิิชาการจััดการ
     
7 หมายถึึง สาขาวิิชาการจััดการนวััตกรรมการค้้า
2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขล�ำดับวิชาในแต่ละ
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาและจ�ำนวนหน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
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600104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
600105 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106 จิตส�ำนึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201 จิตวิทยาเพื่อการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202 วิถีของสังคม
3(3-0-6)  
(Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization )
600206 กฎหมายในการด�ำเนินชีวิต
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)
3. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
โดยให้ศึกษารายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่ ภาษาอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)

(English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)                                                
(Integrated English )
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)                                            
(Listening and Speaking English)
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills )
600312 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
600313 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
4. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
สร้างประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
(Computer and Applications Benefits
for Everyday Life)
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600402 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเพื่่�อชีีวิิตสมััยใหม่่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีีวิิตกัับสิ่่�งแวดล้้อม 
3(3-0-6)
(Life and Environment)
600404 การจััดการสารสนเทศยุุคใหม่่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
600405 เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�องานเอกสาร
3(2-2-5)
และการนำำ�เสนอ
(Information Technology for Documentation
and Presentation)
600406 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิทั่่�วไป       
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
600407 คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
600408 สถิิติิเพื่่�อการจััดการและการตััดสิินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
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หมวดวิิชาฉพาะด้้าน ประกอบด้้วย 3 กลุ่่�มวิิชาดัังนี้้�

1.กลุ่่�มวิิชาแกนทางธุุรกิิจ นัักศึึกษาจะต้้องเรีียนวิิชาแกนธุุรกิิจ ตามแต่่ละสาขา จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�

รหััส
วิิชา

ชื่่�อวิิชาภาษาไทย
ชืือวิิชาภาษาอัังกฤษ

หน่่วยกิิ ต บััญชีี

การ
ตลาด

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

บริิหาร
ระบบ
การ การจััดการ
ทรััพยากร สารสนเทศ จััดการ นวััตกรรม
มนุุษย์์
เพื่่�อธุุรกิิจ
การค้้า
ดิิจิิทััล

620001 เศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
(Principles of Economics)

3(3-0-6)













620002 การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณทางธุุรกิิจ
(Quantitative Analysis in Business)

3(3-0-6)







-



-

620003 กฎหมายธุุรกิิจ(Business Law)

3(3-0-6)

620004 ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 1(Business English 1)
620005 ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 2(Business English 2)

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

620007 การภาษีีอากร(Taxation)

3(3-0-6)

620008 การจััดการการปฏิิบััติิการ
(Operation Management)

3(3-0-6)

-

































620006 สถิิตธุุรกิิจ(Statistics Business)


















-

-

-

-

-




620010 การจััดการกลยุุทธ์์(Strategic Management)

3(3-0-6)

621001 การบััญชีีขั้้�นต้้น 1
(Principles of Accounting I)

3(2-2-5)





621002 การบััญชีีขั้้�นต้้น 2
(Principles of Accounting II)

3(2-2-5)



-

-

-

-

-

621003 หลัักการบััญชีี*(Principles of Accounting)

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

-













620009 ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ(International Business) 3(3-0-6)

621004 การบริิหารต้้นทุุนเพื่่�อการตััดสิินใจ
(Cost Management for Decision Making)

-

-
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รหััส
วิิชา

ชื่่�อวิิชาภาษาไทย
ชืือวิิชาภาษาอัังกฤษ

หน่่วยกิิต

บััญชีี

การ
ตลาด

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

บริิหาร
ระบบ
ทรััพยากร สารสนเทศ
มนุุษย์์
เพื่่�อธุุรกิิจ
ดิิจิิทััล

การ
จััดการ

การจััดการ
นวััตกรรม
การค้้า

621005 การบััญชีีการเงิิน*
(Financial Accounting)

3(3-0-6)



-

-

-

-

-

622001 หลัักการตลาด
Principles of Marketing)

3(3-0-6)













623001 การเงิินธุุรกิิจ(Business Finance)

3(3-0-6)

624001 หลัักการบริิหาร
(Principles of Management)

3(3-0-6)



















625001 เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
(Information Technology for
Business)

3(3-0-6)













หมายเหตุุ * วิิชา 621005 การบััญชีีการเงิิน สำำ�หรัับนัักศึึกษาสาขาการบััญชีีที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปวส. การบััญชีี ที่่�เข้้าศึึกษาโดยการเทีียบโอน
ให้้ศึึกษาในรายวิิชา 621005 การบััญชีีการเงิิน แทนวิิชา 621001 การบััญชีีขั้้�นต้้น 1 และวิิชา 621002 การบััญชีีขั้้�นต้้น 2
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2. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับและกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
สาขาวิิชาระบบสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจดิิจิิทััล

1. กลุ่่�มวิิชาเฉพาะด้้าน จำำ�นวน 45 หน่่วยกิิต ซึ่่�งประกอบไป

ด้้วย
		1.1 วิิชาเอกบัังคัับ นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษา วิิชาเอกบัังคัับ
13 วิิชา รวม 36 หน่่วยกิิต
ประกอบไปด้้วยรายวิิชา แยกตามกลุ่่�มต่่าง ๆ ต่่อไปนี้้�
- กลุ่่�มประเด็็นด้้านองค์์การและระบบสารสนเทศ
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
	หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
625108 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ
3(3-0-6)
		 (Management Information Systems)
625109 ความมั่่�นคงของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
		 (Information Systems Security)
625110 การพััฒนาธุุรกิิจและผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
3(3-0-6)
		อิิเล็็กทรอนิิกส์์
		 (New Venture Creation and Electronics
		 Business Entrepreneurship)
625111 การวิิเคราะห์์และออกแบบธุุรกิิจดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		 (Digital Business Analysis and Design)
- กลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�องานประยุุกต์์
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ 	หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
625112 โครงงานธุุรกิิจดิิจิิทััล 1
1(0-2-6)
		 (Digital Business Project 1)
2(0-4-12)
625113 โครงงานธุุรกิิจดิิจิิทััล 2
		 (Digital Business Project 2)
625115 การพััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชััน
3(2-2-6)
		(Web Application Development)
- กลุ่่�มเทคโนโลยีีและวิิธีีการทางซอฟต์์แวร์์
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ 	หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
625101 การออกแบบเว็็บไซด์์
3(2-2-6)
		 (Website Design)

625102 การพััฒนาโปรแกรมสำำ�หรัับธุุรกิิจด้้วย
3(2-2-6)
		 ภาษาไพทอน
		 (Application Development for Business
		 using Python)
625114 การออกแบบงานกราฟิิกสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล
3(2-2-6)
		 (Graphic Design for Digital Business)
- กลุ่่�มโครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบ
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ 	หน่่วยกิิต
			
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
625103 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิทึึม
3(2-2-6)
		 (Data Structures and Algorithms)
625104 การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
3(2-2-6)
		 (Data Communications and Networking)
625105 การจััดการข้้อมููลและฐานข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจ 3(2-2-6)
		 (Database and Data Management for Business)

1.2 วิิชาเอกบัังคัับเลืือก นัักศึึกษาจะต้้องเลืือก วิิชาเอก
บัังคัับเลืือก 3 วิิชา 9 หน่่วยกิิต ประกอบไปด้้วยรายวิิชา แยกตาม

กลุ่่�มต่่าง ๆ ต่่อไปนี้้�
- กลุ่่�มประเด็็นด้้านองค์์การและระบบสารสนเทศ เลืือก 1 วิิชา
3 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ 	หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
625212 เครืือข่่ายสัังคมและพาณิิชย์์เครืือข่่ายสัังคม
3(3-0-6)
		 (Social Network and Social Commerce)
625213 การฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพทางธุุรกิิจดิิจิิทััล 3(0-150-0)
		 (Field Experience in Digital Business Profession)
625214 เทคโนโลยีีคลาวน์์สำำ�หรัับธุุรกิิจ
3(3-0-6)
		 (Cloud Computing Technology for Business)
625215	วิิทยาการข้้อมููลเบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
		 (Fundamentals of Data Science)
- กลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�องานประยุุกต์์ เลืือก 2 วิิชา 6 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิขาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ 	หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
625222 การประยุุกต์์ใช้้งานกราฟิิกในธุุรกิิจดิิจิิทััล
3(2-2-6)
		 (Graphic applications in digital businesses)
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625224 การทำำ�เหมืืองข้้อมููลเพื่่�อธุุรกิิจ
		 (Data Mining for Business)
625225 หััวข้้อพิิเศษทางธุุรกิิจดิิจิิทััล
		 (Special Topics in Digital Business)
625226 การใช้้แอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับธุุรกิิจ
		 (Application Usage for Business)
625251	พื้้�นฐานไมโครคอมพิิวเตอร์์กัับการประยุุกต์์
		 ใช้้งานโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางธุุรกิิจ
		 (Basic Microcomputer and Business
		 Software Package Application)
625252 เทคโนโลยีีการจััดการภาพและสื่่�อดิิจิิทััล
		 (Digital Image and Media Management)

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

3(2-2-6)

1.3 กลุ่่�มวิิชาเลืือก จำำ�นวน 9 หน่่วยกิิต ให้้นัักศึึกษาเลืือก

รายวิิชาที่่�อยู่่ใ� นวิิชาเอกบัังคัับเลืือกกลุ่่ม� ใดก็็ได้้ที่่ไ� ม่่ซ้ำำ��กับั รายวิิชาที่่�ได้้เลืือก
เรีียนไปแล้้วหรืืออาจเลืือกเรีียนจากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
- กลุ่่�มเทคโนโลยีีและวิิธีีการทางซอฟต์์แวร์์
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ	หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
625233 การเขีียนโปรแกรมบนฐานข้้อมููล
3(2-2-6)
		 (Database Programming)
625234 การเขีียนโปรแกรมบนอุุปกรณ์์ไร้้สาย
3(2-2-6)
		 (Wireless Programming)
625235 การนำำ�เสนอภาพข้้อมููลสำำ�หรัับงานธุุรกิิจ
3(2-2-6)
		 (Data Visualization for Business)
625236	อิินเทอร์์เน็็ตในทุุกสรรพสิ่่�งสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล 3(3-0-6)
		 (IoT for Digital Business)
- กลุ่่�มโครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบ
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ 	หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
625253 เทคโนโลยีีบนอิินเทอร์์เน็็ตและ
3(2-2-6)
		พื้้�นฐานการสร้้างเว็็บ
		 (Internet Technology and Basic
		 Web Developments)		

หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
ให้้เลืือกศึึกษาวิิชาใดๆ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต
ในหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีีที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์

องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ภาคสนาม
(การฝึึกงาน หรืือสหกิิจศึึกษา)

	จากความต้้องการของผู้้�ใช้้บััณฑิิตที่่�เสนอแนะเกี่่�ยวกัับบััณฑิิตว่่า
ควรเป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์ในวิิชาชีีพก่่อนเข้้าสู่่ก� ารทำำ�งานจริิงมาบ้้าง ดัังนั้้�น
หลัักสููตรจึึงได้้กำำ�หนดรายวิิชา 625213 การฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพทาง
คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ 3(0-150-0) หน่่วยกิิต ซึ่่�งจััดอยู่่�ในกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
ซึ่่�งเป็็นไปตามความต้้องการของนัักศึึกษา นัักศึึกษาสามารถเลืือกลง
ทะเบีียนรายวิิชานี้้ไ� ด้้ โดยผลการศึกึ ษาของรายวิิชาจะแสดงระดัับคะแนน
A, B+, B, C+, C, D+, D หรืือ F
1. มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของประสบการณ์์ภาคสนาม
ความคาดหวัังในผลการเรีียนรู้้�ของประสบการณ์์ภาคสนามของ
นัักศึึกษา มีีดัังนี้้�
- มีีมนุุษยสััมพัันธ์์และสามารถทำำ�งานร่่วมกัับ
อื่่�นได้้ ตระหนัักในคุุณค่่าและคุุณธรรมจริิยธรรม เสีียสละ และซื่่�อสััตย์์
สุุดจริิต
- มีีระเบีียบวิินััย ตรงเวลา เข้้าใจวััฒนธรรม
องค์์กร และสามารถปรัับตััวเข้้ากัับสถานประกอบการได้้ รวมทั้้�งเคารพ
กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ขององค์์กรและสัังคม
- มีีประสบการณ์์ในการปฏิิบััติิงานในสถาน
ประกอบการ ตลอดจนมีีความเข้้าใจในหลัักการ ความจำำ�เป็็นในการเรีียน
รู้้� ท ฤษฎีี ม ากยิ่่� ง ขึ้้� น สามารถติิ ด ตามความก้้ า วหน้้ า ทางวิิ ช าการและ
วิิวััฒนาการคอมพิิวเตอร์์ รวมทั้้�งการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้งาน
- บููรณาการความรู้้�ที่่�เรีียนมาเพื่่�อนำำ�ไปแก้้ปััญหา
ทางคอมพิิวเตอร์์ โดยสามารถประยุุกต์์ความรู้้�และทัักษะกัับการแก้้ไข
ปััญหาทางคอมพิิวเตอร์์ได้้อย่่างเหมาะสม
- สามารถเสื่่�อสารทั้้�งภาษาไทยและ
ภาษาต่่างประเทศกัับกลุ่่�มคนหลากหลายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งยััง
สามารถสื่่�อสารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพทั้้�งปากเปล่่าและการเขีียน พร้้อมทั้้�ง
เลืือกใช้้รููปแบบของสื่่�อการนำำ�เสนอได้้อย่่างเหมาะสม
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2. ช่่วงเวลา

ภาคการศึึกษาที่่� 2 ของชั้้�นปีีที่่� 4

3. การจััดเวลาและตารางสอน

จััดเต็็มเวลาใน 1 ภาคการศึึกษา ไม่่น้้อยกว่่า 150 ชั่่�วโมง

4. ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการทำำ�โครงงานหรืืองานวิิจััย

ในการทำำ� โครงงานต้้ อ งเป็็ น หัั ว ข้้ อ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การประยุุกต์์
เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อการประกอบธุุรกิิจ หรืือเพื่่�อการเรีียนการสอน
หรืือเพื่่อ� การพััฒนางานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ โดยกำำ�หนดให้้มีีจำำ�นวน
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงงาน 2-3 คน มีีอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาโครงงาน มีีกำำ�หนดการเข้้า
ปรึึกษาโครงงานและรายงานความก้้าวหน้้าของการทำำ�โครงงานที่่�จััดทำำ�
โดยอาจารย์์ที่่ป� รึึกษาโครงงาน และมีีรายงานที่่�นักั ศึึกษาต้้องนำำ�ส่่งตามรููป
แบบและระยะเวลาที่่�กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
4.1 คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
625112 โครงงานธุุรกิิจดิิจิิทััล 1 มุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษาปฏิิบััติิงานจริิง
ในการวิิเคราะห์์และออกแบบระบบและการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม จััดทำำ�และ
นำำ�เสนอเอกสารข้้อเสนอโครงการโดยมีีการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มภายใต้้คำำ�
แนะนำำ�ของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
625113 โครงงานธุรุ กิิจดิจิิ ทัิ ลั 2 มุ่่ง� เน้้นให้้นักั ศึกึ ษาปฏิิบัติั งิ านจริิง
ในการพััฒนาระบบ งานที่่�ออกแบบไว้้ ในวิิชา 625112 ให้้สามารถใช้้งาน
ได้้จริิง รวมถึึงการจััดทำำ�คู่่�มืือการใช้้งานและเอกสาร โดยมีีอาจารย์์ที่่�
ปรึึกษาให้้คำำ�แนะนำำ�
4.2 มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�
นัั ก ศึึ ก ษาสามารถประยุุกต์์ ค วามรู้้�ที่่� ไ ด้้ เรีียนมาในทุุกรายวิิ ช า นำำ� มา
วิิเคราะห์์ ออกแบบ และพััฒนาเป็็นระบบงานคอมพิิวเตอร์์ตามรููปแบบ
ขั้้�นตอนในการปฏิิบััติิงานจริิง ตลอดจนได้้เรีียนรู้้�การทำำ�งานเป็็นทีีม ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อให้้มีีความพร้้อมที่่�จะออกไปปฏิิบััติิงานจริิงได้้ทัันทีี
4.3 ช่่วงเวลา
ภาคการศึึกษาที่่� 1 - 2 ของชั้้�นปีีที่่� 4
4.4 จำำ�นวนหน่่วยกิิต
โครงงานธุุรกิิจดิิจิิทััล 1 จำำ�นวน 1 หน่่วยกิิต และ
โครงงานธุุรกิิจดิิจิิทััล 2 จำำ�นวน 2 หน่่วยกิิต
4.5 การเตรีียมการ
	มีีการกำำ�หนดชั่่ว� โมงการให้้คำำ�ปรึึกษา จััดทำำ�บันทึึ
ั กการให้้คำำ�ปรึึกษา
ให้้ข้้อมููลข่่าวสารเกี่่ย� วกัับโครงงานทางกระดานประกาศข่่าวและเว็็บไซต์์
และปรัับปรุุงให้้ทัันสมััยเสมอ อีีกทั้้�งมีีตััวอย่่างโครงงานให้้ศึึกษา

4.6 กระบวนการประเมิินผล
โครงงานธุุรกิิจดิิจิิทััล 1 ประเมิินจากความสม่ำำ��เสมอในการเข้้า
ปรึึกษาอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาโครงงาน ความรัับผิิดชอบในการทำำ�งานที่่�ได้้รัับ
มอบหมาย และความสมบููรณ์์ครบถ้้วนของโครงงานที่่�แสดงไว้้ในเอกสาร
ประกอบการออกแบบโครงงานตามรููปแบบที่่�สาขาวิิชากำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้ก� าร
ประเมิินผลให้้อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาโครงงาน
โครงงานธุรุ กิิจดิจิิ ทัิ ลั 2 ประเมิินจากความสมบููรณ์์ครบถ้้วนและการใช้้งาน
ได้้จริงิ ของระบบงาน ความเข้้าใจระบบงาน ความสามารถในการวิิเคราะห์์
ข้้อมููล แสดงผลข้้อมููล/อาจมีีการเขีียนโปรแกรม ความสามารถในการนำำ�
เสนอโครงงาน ทั้้�งนี้้�การประเมิินผลจะเป็็นการวััดความสามารถแยกเป็็น
รายบุุคคล โดยอยู่่ใ� นดุุลยพิินิจิ ของอาจารย์์ที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการ
สอบโครงงานธุุรกิิจดิิจิิทััล 2 อย่่างน้้อย 3 คน รวมกัับคะแนนการประเมิิน
ผลจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา

สาขาวิิชาการจััดการ

1. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกบัังคัับ 10
วิิชา รวม 30 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
626101 จริิยธรรมทางธุุรกิิจ (Business Ethics) 3(3-0-6)
3(3-0-6)
626102 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ
(Management Information System)
626103
626104
626105
626106

การวางแผนและควบคุุมกลยุุทธ์์
(Strategic Planning and Control)
การออกแบบองค์์ ก ารเพื่่� อ ความยั่่� ง ยืืน
(Organization Design for sustainability)
การจััดการความเปลี่่�ยนแปลง (Change
Management)
วิิธีีวิิทยาการวิิจััยทางธุุรกิิจ
(Business Research Methodology)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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626107
626108
626109
626110

การจััดการโครงการ
Project (Management)
การจัั ด การนวัั ต กรรมและเทคโนโลยีี
(Management of Innovation and
Technology)
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
(Entrepreneurship)
สััมมนาทางการจััดการธุรุ กิิจ (Seminar in
Business Management)

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

626201
626202
626203
626204
626205

626207

การจัั ด การโลจิิ ส ติิ ก ส์์ แ ละโซ่่อุุปทาน 3(3-0-6)
(Logistics Management and Supply
Chain)
ประสบการณ์์ วิิ ช าชีีพการจัั ด การ (การ
6
ฝึึกงาน) (Professional Experience in (0-300ชม)
Management) (Internship)

3(3-0-6)

2. กลุ่่ม� วิิชาเอกเลืือก นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกเลืือก 4 วิิชา
รวม 12 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา

626206

ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
3(3-0-6)
การจััดการความรู้้�
(Knowledge Management)
3(3-0-6)
ภาวะผู้้�นำำ�
(Leadership)
การจััดการคุุณภาพและการเพิ่่�มผลิิตภาพ 3(3-0-6)
(Quality Management and
Productivity Improvement)
3(3-0-6)
การจััดการธุุรกิิจบริิการ
(Service Business Management)
การจััดการธุุรกิิจขนาดกลางและขนาด
3(3-0-6)
ย่่อม(Small and Medium Business
Management)

หมายเหตุุ : ในหมวดวิิชาเอกเลืือก หากกรณีีที่่�นัักศึึกษาเลืือกใน
รายวิิชา 626207 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
การจัั ด การ (การฝึึ ก งาน) Professional Experience in
Management (Internship) ซึ่่ง� มีีหน่่วยกิิตรวมทั้้�งสิ้้น� 6 หน่่วยกิิต จััดการ
เรีียนเป็็นลักั ษณะที่่�จะต้้องเข้้าร่่วมโครงการเตรีียมความพร้้อมก่่อนออกไป
ปฏิิบััติิงานจริิงในสถานประกอบการ และนัักศึึกษาจะต้้องมีีชั่่�วโมง
การฝึึกงานทั้้�งสิ้้น� จำำ�นวนอย่่างน้้อย 300 ชั่่ว� โมง หรืืออย่่างน้้อย 50
วััน หรืือตามช่่วงเวลาที่่�สาขาวิิชาการจััดการกำำ�หนดไว้้ โดยต้้องสมััครและ
ลงทะเบีียนเรีียนในรายวิิชา และเข้้าร่่วม โครงการของสาขาวิิชาที่่�จัดขึ้้
ั �น

หมวดวิิชาเลืือกเสรีี

ให้้เลืือกศึกึ ษาวิิชาใด ๆ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต ในหลัักสููตร
ระดัับปริิญญาตรีีที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ภาคสนาม (การฝึึกงาน)
เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมให้้บััณฑิิตมีีประสบการณ์์วิิชาชีีพก่่อนเข้้าสู่่�การ
ทำำ�งานจริิง จึึงได้้กำำ�หนดรายวิิชา 626207 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการ
จัั ด การ (การฝึึ ก งาน) Professinal Eperience Management
(Internship) เป็็นรายวิิชาเอกเลืือก จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต โดยเป็็นการ
ฝึึกงานในสถานประกอบการภาครััฐหรืือภาคเอกชน นัักศึึกษาสามารถ
ลงทะเบีียนในรายวิิชานี้้โ� ดยผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิหาร
หลัักสููตรฯ และต้้องมีีชั่่�วโมงการฝึึกงานไม่่น้้อยกว่่า 300 ชั่่�วโมง ภายใต้้
การดููแลของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา (นิิเทศ) โดยผลการศึึกษาของรายวิิชาจะ
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มีีการจัั ดค่่ าระดัั บ คะแนนเป็็ นไปตามเกณฑ์์ ก ารวัั ดผลการศึึ กษาของ
มหาวิิทยาลััย
1. มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของประสบการภาคสนาม (การ
ฝึึกงาน)
ความคาดหวัังผลการเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ภาคสนาม (ฝึึกงาน
) มีีดัังนี้้�
1.1 เพื่่อ� ให้้นักั ศึึกษาสามารถนำำ�ความรู้้ภ� าคทฤษฎีไี ปประยุุกต์์ใช้้ใน
การปฏิิบััติิงานในสถานประกอบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
1.2 เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์ มีีระเบีียบวิินััย
เข้้าใจวััฒนธรรมองค์์กร และสามารถปรัับตััวในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่น่� ใน
สถานประกอบการได้้
1.3 เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถวิิเคราะห์์และแก้้ไขปััญหาในการ
ทำำ�งานได้้
2. ช่่วงเวลา
	ชั้้�นปีีที่่� 4 ภาคการศึึกษาที่่� 2 จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 300	ชั่่�วโมง
3. การจััดเวลาและตารางสอน
จััดเต็็มเวลาในภาคการศึึกษาที่่� 2 ชั้้�นปีีที่่� 4
4. ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการทำำ�โครงงานหรืืองานวิิจััย
ไม่่มีี	

สาขาวิิชาการจััดการนวััตกรรมการค้้า
1.กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอก
บัังคัับ 10 วิิชา รวม 20 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�

1.1 รายวิิชาทฤษฎีี
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
3(3-0-6)
626101 จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
(Business Ethics)
626102 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)

626103
626104
626105
626106
626107
626108
626109
626110

การวางแผนและควบคุุมกลยุุทธ์์
(Strategic Planning and Control)
การออกแบบองค์์การเพื่่�อความยั่่�งยืืน
(Organization Design for sustainability)
การจััดการความเปลี่่�ยนแปลง
(Change Management)
วิิธีีวิิทยาการวิิจััยทางธุุรกิิจ
(Business Research Methodology)
การจััดการโครงการ
(Project Management)
การจััดการนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
(Management of Innovation and
Technology)
การเป็็นผู้้�ประกอบการ
(Entrepreneurship)
สััมมนาทางการจััดการธุุรกิิจ
(Seminar in Business Management)

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)

1.2 รายวิิชาปฏิิบัติั ิการ
รหััสวิิชา
627109
627110

ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
2(0-4-2)
นวััตกรรมทางธุุรกิิจ 1
(Business Innovation 1))
2(0-4-2)
นวััตกรรมทางธุุรกิิจ 2
Business Innovation 2)
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2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก นัักศึึกษาต้้องศึึกษาวิิชาเอกเลืือก
3 วิิชา จำำ�นวน 9 หน่่วยกิิต เลืือกศึึกษาจากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา

ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
3(3-0-6)
627201 การจััดการสิินค้้าและบริิการ
(Product and Services Management)
627202 การวิิจััยและวิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค 3(3-0-6)
(Research and Consumer Behavior
Analysis)
3(2-2-5)
627203 การขายเชิิงกลยุุทธ์์
(Sales Strategy)
627204 กลยุุทธ์์การตลาดดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Strategy)
627205 กลยุุทธ์์ ก ารสื่่� อ สารการตลาดแบบบููรณ 3(3-0-6)
าการ
(Integrated Marketing Communication
Strategy)
627206 การจััดการแฟรนไชส์์และคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Franchising and Business Partnership
Management)
3(3-0-6)
627207 การบููรณาการการค้้าในตลาดอาเซีียน
(Sales Integration in ASEAN Markets)
627208 การเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจการค้้าสมััย 3(3-0-6)
ใหม่่
(Entrepreneurship for Modern Trade
Business)
3(2-2-5)
627209 ธุุรกิิจการค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Trading Business)

627210

การวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ทางธุุรกิิจ
(Big Data Business Analytics)

3(2-2-5)

4. กลุ่่�มวิิชาฝึึกปฎิิบััติิการ นัักศึึกษาต้้องศึึกษา 8 วิิชา
จำำ�นวน 32 หน่่วยกิิต ดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
627301

627302

627303

627304

627305

627306

ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่่วยกิิต
(ปฏิิบััติิ xx ชั่่�วโมง )
การเรีียนรู้้� ภ าคปฏิิ บัั ติิ ด้้ ว ยการจัั ด การ 4(450)
นวััตกรรมการค้้า 1
(Work-based Learning in Innovative
Trading Management 1)
การเรีียนรู้้� ภ าคปฏิิ บัั ติิ ด้้ ว ยการจัั ด การ 4(450)
นวััตกรรมการค้้า 2
(Work-based Learning in Innovative
Trading Management 2)
การเรีียนรู้้� ภ าคปฏิิ บัั ติิ ด้้ ว ยการจัั ด การ 4(450)
นวััตกรรมการค้้า 3
(Work-based Learning in Innovative
Trading Management 3)
การเรีียนรู้้� ภ าคปฏิิ บัั ติิ ด้้ ว ยการจัั ด การ 4(450)
นวััตกรรมการค้้า 4
(Work-based Learning in Innovative
Trading Management 4)
การเรีียนรู้้� ภ าคปฏิิ บัั ติิ ด้้ ว ยการจัั ด การ 4(450)
นวััตกรรมการค้้า 5
(Work-based Learning in Innovative
Trading Management 5)
การเรีียนรู้้� ภ าคปฏิิ บัั ติิ ด้้ ว ยการจัั ด การ 4(450)
นวััตกรรมการค้้า 6
(Work-based Learning in Innovative
Trading Management 6)
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627307

การเรีียนรู้้� ภ าคปฏิิ บัั ติิ ด้้ ว ยการจัั ด การ 4(450)
นวััตกรรมการค้้า 7
(Work-based Learning in Innovative
Trading Management 7)
627308 การเรีียนรู้้� ภ าคปฏิิ บัั ติิ ด้้ ว ยการจัั ด การ 4(450)
นวััตกรรมการค้้า 8
(Work-based Learning in Innovative
Trading Management 8)
รายวิิชาการเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้วยการจััดการนวััตกรรมการค้้า 1
– 8 โดยการเรีียนรู้้�ฝึึกปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการของบริิษััท ซีีพีี ออ
ลล์์ จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน 450 ชั่่�วโมง

หมวดวิิชาเลืือกเสรีี

ให้้เลืือกศึึกษาวิิชาใดๆ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิตในหลัักสููตร
ระดัับปริิญญาตรีีที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์

องค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ภาคสนาม

(การฝึึกงานหรืือสหกิิจศึึกษา)
	จากความต้้องการที่่�บััณฑิิตควรมีีประสบการณ์์ในวิิชาชีีพก่่อนเข้้า
สู่่ก� ารทำำ�งานจริิง ดัังนั้้�นหลักั สููตรได้้กำำ�หนดไว้้ในหมวดวิิชาเฉพาะ กลุ่่ม� วิิชา
ฝึึกปฏิิบััติิการ และจััดแผนการเรีียนเพื่่�อให้้นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนใน
รายวิิชาในแต่่ละภาคการศึึกษา โดยผลการศึึกษาของรายวิิชาจะแสดง
ระดัับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D หรืือ F
1. มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของประสบการณ์์ภาคสนาม
เพื่่อ� ให้้ผู้เ�้ รีียนในรายวิิชา 627301–627308 การเรีียนรู้้ภ� าคปฏิิบัติั ิ
ด้้วยการจััดการนวััตกรรมการค้้า 1-8 มีีมาตรฐานผลการเรีียนรู้้� ดัังนี้้�
1) ด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม
1.1. ตระหนัักในคุุณค่่าและคุุณธรรม จริิยธรรม มีีจิิตสำำ�นึึกและมีี
มโนธรรมที่่�จะแยกแยะความถููกต้้อง ความดีี และความชั่่ว� มีีความรู้้ค� วาม
เข้้าใจในคุุณค่่าแห่่งชีีวิิต พร้้อมทั้้�งมีีจรรยาบรรณทางวิิชาการ วิิชาชีีพและ
ทััศนคติิที่่�ดีีต่่อวิิชาชีีพ
1.2 มีีความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เสีียสละ มีีความรัับผิิดชอบต่่อตนเอง
และสัังคม มีีระเบีียบ วิินัยั ตรงต่่อเวลา ปฏิิบัติั ติ ามกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ

ต่่างๆ ขององค์์กรและสัังคม
1.3 มีีภาวะความเป็็นผู้้�นำำ�และผู้้�ตาม สามารถทำำ�งานเป็็นทีีม
สามารถแก้้ไขข้้อขััดแย้้งและลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั เคารพสิิทธิิและรัับฟัังความ
คิิดเห็็นของผู้้�อื่น่� รวมทั้้�งเคารพในคุุณค่่าและศัักดิ์์ศรีี
� ของความเป็็นมนุุษย์์
1.4 มีีความพอเพีียงเป็็นหลัักในการดำำ�เนิินชีีวิิต โดยยึึดแนวคิิด
ความพอประมาณ ความมีีเหตุุผลและการสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน สามารถบริิหาร
เวลาและปรัับวิิถีีชีีวิิตอย่่างสร้้างสรรค์์ในสัังคม
1.5 สามารถวิิเคราะห์์และประเมิินผลกระทบจากการใช้้ความรู้้ท� าง
วิิชาชีีพต่่อบุุคคลองค์์กรและสัังคม
2) ด้้านความรู้้�
2.1 มีีความรู้้�และความเข้้าใจศาสตร์์พื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นต่่อการศึึกษา
ในสาขาวิิ ชาชีีพ ครอบคลุุมทั้้�งการบััญชีี เศรษฐศาสตร์์ นิิติิศาสตร์์
ศิิลปศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ และระบบสารสนเทศ โดยประยุุกต์์ใช้้กัับงาน
ด้้านวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.2 มีีความรู้้�และความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับหลัักการที่่�สำำ�คััญทั้้�งด้้าน
ทฤษฎีีและปฏิิบััติิ เนื้้�อหาของสาขาวิิชาชีีพเฉพาะด้้าน
2.3 สามารถวิิเคราะห์์และแก้้ไขปััญหา รวมถึึงการประยุุกต์์ใช้้
เครื่่�องมืือต่่าง ๆ เช่่น โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ในการแก้้ไขปััญหาได้้อย่่าง
เหมาะสม
2.4 สามารถบููรณาการความรู้้�ในสาขาวิิชาที่่�ศึึกษากัับความรู้้�ใน
ศาสตร์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.5 สามารถติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงทางวิิชาการ การวิิจััย และ
วิิชาชีีพทั้้�งภาคทฤษฎีีและปฏิิบััติิ และเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
วิิชาชีีพอย่่างต่่อเนื่่�อง
2.6 สามารถวิิเคราะห์์ ออกแบบ ติิดตั้้ง� ปรัับปรุุงและ/หรืือประเมิิน
ระบบองค์์ประกอบต่่างๆ ของระบบคอมพิิวเตอร์์ให้้ตรงตามข้้อกำำ�หนด
3) ด้้านทัักษะทางปััญญา
3.1 มีีความคิิดวิิจารณญาณอย่่างเป็็นระบบ
3.2 สามารถสืืบค้้นข้อ้ มููล จำำ�แนก ประมวลข้้อมููลหลัักฐานแนวคิิด
ต่่างๆ เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการระบุุและวิิเคราะห์์ปััญหาได้้ สามารถประยุุกต์์
ความรู้้ท� างด้้านวิิชาชีีพและด้้านอื่่นที่่
� สั� มั พัันธ์กั์ นั ใช้้ทักั ษะทางวิิชาชีีพและ
ดุุลยพิินิิจในการแก้้ไขปััญหาในสถานการณ์์ต่่างๆ อย่่างสร้้างสรรค์์โดย
คำำ�นึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการตััดสิินใจ
3.3 มีีความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ ต่่อยอดกรอบความรู้้�เดิิม สามารถ
บููรณาการความรู้้�ในสาขาที่่�ศึึกษาและประสบการณ์์เพื่่�อให้้เกิิดนวััตกรรม
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กิิจกรรม หรืือแนวทางใหม่่ๆ
3.4 สามารถติิดตาม ประเมิินผลและรายงานผลได้้อย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน
4) ด้้านทัักษะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลและความรัับผิดิ ชอบ
4.1. สามารถปฏิิบััติิและรัับผิิดชอบงานส่่วนตนและงานส่่วนรวม
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพรวมทั้้�งมีีความรัับผิิดชอบใน
การพััฒนาความรู้้�ความสามารถทางวิิชาชีีพของตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง
4.2 มีีมนุุษยสััมพัันธ์์ที่่�ดีี สามารถทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น มีีภาวะผู้้�นำำ�
และผู้้�ตาม และสามารถปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์และวััฒนธรรมของ
องค์์กรได้้เป็็นอย่่างดีี
4.3 สามารถเป็็นผู้้�ริิเริ่่�มแสดงประเด็็นในการแก้้ไขสถานการณ์์ทั้้�ง
ส่่วนตััวและส่่วนรวม พร้้อมทั้้�งแสดงจุุดยืืนอย่่างพอเหมาะทั้้�งของตนเอง
และของกลุ่่�ม และให้้ความช่่วยเหลืือและอำำ�นวยความสะดวกแก่่การแก้้
ปััญหาสถานการณ์์ต่่าง ๆในกลุ่่�ม ทั้้�งในบทบาทของผู้้�นำำ�หรืือผู้้�ร่่วมทีีม
ทำำ�งาน
4.4 สามารถสื่่�อสารกัับกลุ่่�มคนหลากหลายวิิชาชีีพและวััฒนธรรม
ทั้้�งภาษาไทยและภาษาต่่างประเทศอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4.5 สามารถใช้้ความรู้้�ในศาสตร์์มาชี้้�นำำ�สัังคมในประเด็็นที่่�เหมาะ
สม
5) ด้้านทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสาร และการใช้้
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
5.1 มีีทัักษะการใช้้หลัักคณิิตศาสตร์์ สถิิติิ และวิิธีีวิิเคราะห์์เชิิง
ปริิมาณ มาวิิเคราะห์์ แปลความหมายเพื่่�อการตััดสิินใจในการแก้้ปััญหา
หรืือข้้อโต้้แย้้ง
5.2 สามารถสื่่�อสารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพทั้้�งการพููดและการเขีียน
รู้้จั� กั เลืือกและใช้้รููปแบบการนำำ�เสนอที่่�เหมาะสมกัับปััญหาและกลุ่่ม� ผู้้�ฟังั ที่่�
แตกต่่างกัันทั้้�งภาษาไทยและภาษาต่่างประเทศ
5.3 สามารถใช้้เครื่่�องมืือ เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�มีีในปััจจุุบัันใน
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล การแปลความหมาย และการสื่่�อสาร เพื่่�อให้้เกิิด
ประโยชน์์ต่่อการทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสาขาวิิชาชีีพ

2. ช่่วงเวลา

จััดให้้นัักศึึกษาเข้้าฝึึกปฎิิบััติิการในสถานประกอบการจริิงในทุุก
ภาคการศึึกษา ตั้้�งแต่่ชั้้�นปีีที่่� 1-4
3. การจััดเวลาและตารางสอน
	ทุุกภาคภาคการศึึกษา ไม่่น้้อยกว่่า 450 ชั่่�วโมง

4. ข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการทำำ�โครงงานหรืืองานวิิจััย (ถ้้ามีี)

ในการทำำ�โครงงานต้้องเป็็นหััวข้้อที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการบููรณาการความ
รู้้�และทัักษะในด้้านต่่าง ๆ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์การนำำ�นวััตกรรมมาสร้้าง
โครงงานเพื่่�อพััฒนาการประกอบธุุรกิิจการค้้า โดยกำำ�หนดให้้มีีจำำ�นวนผู้้�
เข้้าร่่วมโครงงาน 3-5 คน และมีีรายงานที่่�นักั ศึกึ ษาต้้องนำำ�ส่่งตามรููปแบบ
และระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
4.1 คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
627110 นวััตกรรมทางธุุรกิิจ 2 เพื่่�อให้้นัักศึึกษาบููรณาการความ
รู้้�และทัักษะในการสร้้างและพััฒนางานตามกระบวนการทดลอง สำำ�รวจ
ประดิิษฐ์์คิิดค้้นหรืือการปฏิิบััติิงานเชิิงระบบ ในการสร้้างและพััฒนางาน
ให้้สามารถใช้้งานได้้จริิง และนำำ�เสนอโครงงานโดยมีีการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม
ภายใต้้คำำ�แนะนำำ�ของทีีมอาจารย์์ผู้้�สอน
4.2 มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�
4.2.1 สามารถทำำ�งานเป็็นทีีมในการสร้้างนวััตกรรมเพื่่อ� พััฒนาธุุรกิิจ
การค้้า และวิิเคราะห์์ประเมิินผลกระทบจากการใช้้นวัตั กรรมนั้้�นต่่อบุุคคล
องค์์กรและสัังคม
4.2.2 สามารถบููรณาการความรู้้โ� ดยนำำ�ความรู้้ใ� นศาสตร์์ต่่างๆ มาส
ร้้างนวััตกรรมได้้
4.2.3 มีีความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์เพื่่�อให้้เกิิดนวััตกรรม กิิจกรรมหรืือแนว
ทางใหม่่ๆ ได้้
4.2.4 สามารถใช้้ความรู้้�ในศาสตร์์ ชี้้�นำำ�สัังคมในประเด็็นที่่�เหมาะ
สม
4.2.5 สามารถวิิเคราะห์์และแก้้ไขปััญหา รวมถึึงประยุุกต์์ใช้้เครื่่�อง
มืือต่่างๆ ได้้อย่่างเหมาะสม และสามารถนำำ�เสนอนวััตกรรมในรููปแบบ
ต่่างๆ ได้้อย่่างเหมาะสม

5. ช่่วงเวลา

ภาคการศึึกษาที่่� 2 ของชั้้�นปีีที่่� 4

6. จำำ�นวนหน่่วยกิิต

2 (0-4-2) หน่่วยกิิต

7 การเตรีียมการ

	มีีการกำำ�หนดชั่่ว� โมงการให้้คำำ�ปรึึกษา จััดทำำ�บันทึึ
ั กการให้้คำำ�ปรึึกษา
ให้้ข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับโครงงานทางกระดานประกาศข่่าวและเว็็บไซต์์
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และปรัับปรุุงให้้ทัันสมััยเสมออีีกทั้้�งมีีตััวอย่่างโครงงานให้้ศึึกษา

8. กระบวนการประเมิินผล

ประเมิินจากความสมบููรณ์์ครบถ้้วนและการใช้้งานได้้จริิง ความ
สามารถในการนำำ�เสนอโครงงาน ทั้้�งนี้้ก� ารประเมิินผลจะเป็็นการวััดความ
สามารถแยกเป็็นรายบุุคคล โดยอยู่่ใ� นดุุลยพิินิจิ ของทีีมอาจารย์์ผู้ส�้ อน โดย
ให้้คะแนนตามรููปแบบที่่�กำำ�หนดโดยสาขาวิิชา
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
600201-208 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (1 วิชา)
600301-313 กลุ่มวิชาภาษา  (1 วิชา)
600401-408 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
621001
การบัญชีขั้นต้น 1
622001
หลักการตลาด
624001
หลักการบริหาร

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
600101-106 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
3(3-0-6)
600301-313 กลุ่มวิชาภาษา  (1 วิชา)
3(x-x-x)
600401-408 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (1 วิชา) 3(3-0-6)
620002
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
620007
การภาษีอากร
3(3-0-6)
621101
การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
600101-106 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  (1 วิชา)
600201-208 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (1 วิชา)
600301-313 กลุ่มวิชาภาษา  (1 วิชา)
620001
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
620003
กฎหมายธุรกิจ
621002
การบัญชีขั้นต้น 2

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
600301-313 กลุ่มวิชาภาษา  (1 วิชา)
625001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
623001
การเงินธุรกิจ
621102
การบัญชีขั้นกลาง 2
621103
การบัญชีต้นทุน

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

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 15(xx-x-xx)

หมายเหตุ นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางการบัญชี ให้ศึกษาวิชา 621005  การบัญชีการเงิน แทนวิชา 621001 การบัญชีขั้นต้น 1
และวิชา 621002 การบัญชีขั้นต้น 2
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รหัสวิชา
620006
621105
621107
621109
6212…

รหัสวิชา
620005
621108
621110
6212….
……….

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก  (1 วิชา)
3(x-x-x)
รวม 15(x-x-x)

รหัสวิชา
620004
620009
621104
621106
6212…
………

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
การบัญชีขั้นสูง 1
วิชาเอกเลือก  (1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี  (1 วิชา)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
620010
การจัดการกลยุทธ์
621111
การบัญชีขั้นสูง 2
621112
สัมมนาการบัญชีการเงิน
6212….
วิชาเอกเลือก  (1  วิชา)
		

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 15(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การสอบบัญชี
วิชาเอกเลือก  (1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี  (1 วิชา)

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

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม 12(x-x-x)

355

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
600101-106 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
3(3-0-6)
600201-208 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
3(3-0-6)
600401-408 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา) 3(x-x-x)
620001
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
622001
หลักการตลาด
3(3-0-6)
624001
หลักการบริหาร
3(3-0-6)
รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
600101-106 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   (1 วิชา)
600201-208 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (1 วิชา)
600301-313 กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
621003
หลักการบัญชี
622101
พฤติกรรมผู้บริโภค
622102
การจัดการผลิตภัณฑ์

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
600301-313 กลุ่มวิชาภาษา  (1 วิชา)
3(x-x-x)
600401-408 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา) 3(3-0-6)
620003
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
620007
การภาษีอากร
3(3-0-6)
622103
การจัดการราคา
3(3-0-6)
622104
การจัดการช่องทางการตลาดและ
3(3-0-6)
การกระจายสินค้า
รวม 18(X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
600301-313 กลุ่มวิชาภาษา  (1 วิชา)
620006
สถิติธุรกิจ
620009
ธุรกิจระหว่างประเทศ
623001
การเงินธุรกิจ
622105
การจัดการส่งเสริมการตลาด
622106
การจัดการงานขาย

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

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18(X-X-X)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
600301-313 กลุ่มวิชาภาษา  (1 วิชา)
620002
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
625001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
622108
กลยุทธ์การตลาด
622110
การตลาดโลก
6222...
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)

รหัสวิชา
620005
620011
6222….
.…..….

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การจัดการกลยุทธ์
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี  (1 วิชา)

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

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม 12(x-x-x)

รหัสวิชา
620004
620008
622107
622109
6222...

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การจัดการการปฎิบัติการ
การวิจัยการตลาด
การวางแผนการตลาด
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
622111
สัมมนาการตลาด
6222...
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
……….
วิชาเลือกเสรี  (1 วิชา)
		

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 15(14-2-29)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม 9(x-x-x)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รหัสวิชา
600101-106
600201-208
622001
600401-408
620001
624001

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1 วิชา)
3(3-0-6)
หลักการตลาด
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (1 วิชา) 3(x-x-x)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
หลักการบริหาร
3(3-0-6)
รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
600301-313 กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)  
3(x-x-x)
620002
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
600401-408 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 วิชา) 3(3-0-6)
624104
พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
624102
การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือก 3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์
624103
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
600101-106 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1 วิชา)
600201-208 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (1 วิชา)
620003
กฎหมายธุรกิจ
600301-313 กลุ่มวิชาภาษา  (1 วิชา)
621003
หลักการบัญชี
624101
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
600301-313 กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
624106
กฎหมายแรงงาน
621004
การบริหารต้นทุนและการตัดสินใจ
620006
สถิติธุรกิจ
6242…
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)

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

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 15(x-x-x)

358

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
600301-313 กลุ่มวิชาภาษา (1 วิชา)
620008
การจัดการการปฏิบัติการ
623001
การเงินธุรกิจ
625001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
624105
การบริหารค่าตอบแทน
6242…
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
		

รหัสวิชา
620005
620007
620010
6242…
…..….

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การภาษีอากร
การจัดการกลยุทธ์
วิชาเอกเลือก (1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี (1 วิชา)

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

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม 15(x-x-x)

รหัสวิชา
620004
620009
624107
624108
624109

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การประเมินการปฏิบัติงาน
พนักงานสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
		

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
624110
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6242…
วิชาเอกเลือก  (1 วิชา)
…..….
วิชาเลือกเสรี  (1 วิชา)
		

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 15(13-2-28)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม 9(x-x-x)

359

แผนการศึึกษาหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาระบบสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจดิิจิิทััล
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
600201-209 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์  (1 วิิชา)
600301-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
600401-409 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
620001
เศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
622001
หลัักการตลาด
624001
หลัักการบริิหาร
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
600201-209 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์  (1 วิิชา)
600301-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
620006
สถิิติิธุุรกิิจ
620008
การจััดการการปฏิิบััติิการ
625101
การออกแบบเว็็บไซด์์
625102
การพััฒนาโปรแกรมสำำ�หรัับธุุรกิิจด้้วย
ภาษา ไพทอน
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-x-x)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
600101-106 กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์  (1 วิิชา)
3(3-0-6)
600301-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
3(x-x-x)
600401-409 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
3(x-x-x)
621003
หลัักการบััญชีี
3(2-2-5)
620003
กฎหมายธุุรกิิจ
3(3-0-6)
625114
การออกแบบงานกราฟิิกสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล 3(2-2-6)
รวม
18(x-x-x)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
600101-106 กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์  (1 วิิชา)
3(3-0-6)
600301-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
3(x-x-x)
623001
การเงิินธุุรกิิจ
3(3-0-6)
625103
โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิทึึม
3(2-2-6)
625104
การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ 3(2-2-6)
625105
การจััดการข้้อมููลและฐานข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจ 3(2-2-6)
รวม
18(x-x-x)

18(x-x-x)

360

แผนการศึึกษาหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาระบบสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจดิิจิิทััล
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 1
      3(2-2-5)
เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
3(3-0-6)
การพััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชััน
3(2-2-6)
การพััฒนาธุุรกิิจและผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ
3(3-0-6)
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
6252… วิิชาเอกเลืือก (1 วิิชา)
3(x-x-x)
……… วิิชาเลืือกเสรีี  (1 วิิชา)
3(x-x-x)
				
รวม
18(x-x-x)
รหัสวิชา
620004
625001
625115
625110

รหัสวิชา
620007
625109
625112
6252…
6252…

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การภาษีอากร
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
วิชาเอกเลือก  (1 วิชา)
วิชาเอกเลือก  (1 วิชา)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 13(x-x-x)

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
620005
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
625108
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
625111
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
6252…
วิชาเอกเลือก  (1 วิชา)
………
วิชาเลือกเสรี  (1 วิชา)
		

รหัสวิชา
620010
625113
6252…
6252…

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การจัดการกลยุทธ์
โครงงานธุุรกิิจดิิจิิทััล 2
วิชาเอกเลือก  (1 วิชา)
วิชาเอกเลือก  (1 วิชา)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 15(x-x-x)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(0-4-12)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 11(x-x-x)

361

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รหัสวิชา
600101-106
600201-209
600301-313
600401-409
620001
624001

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ (1 วิิชา)
3(3-0-6)
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์ (1 วิิชา)
3(3-0-6)
กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
3(3-0-6)
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์  (1 วิิชา) 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
หลัักการบริิหาร
3(3-0-6)
รวม 18(18-0-36)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
600301-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
600301-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
620002
การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณทางธุุรกิิจ
620003
กฎหมายธุุรกิิจ
621003
หลัักการบััญชีี
626102
พฤติิกรรมองค์์การ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 18(17-2-35)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
600101-106 กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ (1 วิิชา)
3(3-0-6)
600201-209 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์  (1 วิิชา)
3(3-0-6)
600401-409 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์  (1 วิิชา) 3(3-0-6)
622001
หลัักการตลาด
3(3-0-6)
625001
เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
3(3-0-6)
626101
จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
รวม 18(18-0-36)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
600301-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา (1 วิิชา)
3(3-0-6)
620006
สถิิติิธุุรกิิจ
3(3-0-6)
620007
การภาษีีอากร
3(0-0-6)
626103
การวางแผนและควบคุุมกลยุุทธ์์
3(3-0-6)
626104
การออกแบบองค์์การเพื่่�อความยั่่�งยืืน
3(3-0-6)
6262.....
วิิชาเอกเลืือก (1 วิิชา)
3(3-0-6)
รวม 18(18-0-36)
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
621004
การบริิหารต้้นทุุนเพื่่�อการตััดสิินใจ
3(2-2-5)
623001
การเงิินธุุรกิิจ
3(3-0-6)
620004
ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 1
3(2-2-5)
626105
การจััดการความเปลี่่�ยนแปลง
3(3-0-6)
626106
วิิธีีวิิทยาการวิิจััยทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
6262…..
วิิชาเอกเลืือก (1 วิิชา)
3(3-0-6)
รวม 18(17-4-34)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
620005
ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 2
3(2-2-5)
620008
การจััดการการปฎิิบััติิการ
3(3-0-6)
620009
ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
626107
การจััดการโครงการ
3(3-0-6)
626108
การจััดการนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
3(3-0-6)
…..….
วิิชาเลืือกเสรีี (1 วิิชา)
3(3-0-6)
		
รวม 18(18-0-36)

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
620005
ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 2
3(2-2-5)
620008
การจััดการการปฎิิบััติิการ
3(3-0-6)
620009
ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
626107
การจััดการโครงการ
3(3-0-6)
626108
การจััดการนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
3(3-0-6)
…..….
วิิชาเลืือกเสรีี (1 วิิชา)
3(3-0-6)
		
รวม 18(17-2-35)

รหัสวิชา
6262…..
6262…..
หรืือ
626207

ปีีที่่� 4 ภาคการศึึกษาที่่� 2
ชื่อวิชา
วิิชาเอกเลืือก (1 วิิชา)
วิิชาเอกเลืือก (1 วิิชา)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เลืือกสมััครลงทะเบีียนเข้้าร่่วม       6(0-300ชั่่�วโมง-0)
โครงการฝึึกงานในรายวิิชา626207
ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ
(การฝึึกงาน)
		
รวม 6(x-x-x)

363

แผนการศึึกษาหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการนวััตกรรมการค้้า
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
600201-209 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์  1 วิิชา
3(3-0-6)
600301-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา 1 วิิชา
3(x-x-x)
620001
เศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
622001
หลัักการตลาด
3(3-0-6)
625001
เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
3(3-0-6)
627301
การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้วยการจััดการ
นวััตกรรมการค้้า 1
4 (ปฏิิบััติิ 450 ชั่่�วโมง)
รวม 19(x-x-x)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
600101-106 กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ 1 วิิชา
3(3-0-6)
600401-409 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์  1
3(3-0-6)
624001
หลัักการบริิหาร
3(3-0-6)
627101
ความรู้้�พื้้�นฐานทางนวััตกรรม
2(1-2-3)
627102
การจััดการคุุณภาพและเพิ่่�มผลผลิิต
2(1-2-3)
627302
การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้วยการจััดการ
นวััตกรรมการค้้า 2
4(ปฏิิบััติิ 450 ชั่่�วโมง)
รวม 17(x-x-x)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
600101-106 กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ 1 วิิชา
3(3-0-6)
600301-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา 1 วิิชา
3(x-x-x)
600401-409 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์       3(3-0-6)
627103 การคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์
2(1-2-3)
627104 กระบวนการแก้้ปััญหา
2(1-2-3)
627303 การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้วยการจััดการ
นวััตกรรมการค้้า 3                 4 (ปฏิิบััติิ 450 ชั่่�วโมง)
รวม
17(x-x-x)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
600201-209 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์  1 วิิชา
3(3-0-6)
600301-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา  1 วิิชา
3(x-x-x)
620003
กฎหมายธุุรกิิจ
3(3-0-6)
627105
การจััดการนวััตกรรม
2(1-2-3)
6272…..
วิิชาเอกเลืือก  1 วิิชา
3(x-x-x)
627304
การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้วยการจััดการ
นวััตกรรมการค้้า 4
4 (ปฏิิบััติิ 450 ชั่่�วโมง)
รวม 18(x-x-x)
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แผนการศึึกษาหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการนวััตกรรมการค้้า
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
600301-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา  1 วิิชา
3(x-x-x)
620009
การจััดการการปฏิิบััติิการ
3(3-0-6)
621003
หลัักการบััญชีี
3(2-2-5)
627106
ความรู้้�พื้้�นฐานปััญญาประดิิษฐ์์
2(2-0-4)
6272.....
วิิชาเอกเลืือก 1 วิิชา
3(x-x-x)
627305
การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้วยการจััดการ
นวััตกรรมการค้้า 5
4 (ปฏิิบััติิ 450 ชั่่�วโมง)
		
รวม 18 (x-x-x)

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
620004
ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 1
3(2-2-5)
620007
การภาษีีอากร
3(3-0-6)
623001
การเงิินธุุรกิิจ
3(3-0-6)
627107
ปััญญาประดิิษฐ์์เพื่่�อธุุรกิิจการค้้า
2(1-2-3)
6272.....
วิิชาเอกเลืือก 1 วิิชา
3(x-x-x)
627306
การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้วยการจััดการ
นวััตกรรมการค้้า 6
4 (ปฏิิบััติิ 450 ชั่่�วโมง)
		
รวม 18(x-x-x)

ปีีที่่� 4 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
620005 ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 2
3(2-2-5)
627108 การจััดการทรััพย์์สิินทางปััญญา
2(2-0-4)
627109 นวััตกรรมทางธุุรกิิจ 1
2(0-4-2)
……..…
วิิชาเลืือกเสรีี  1 วิิชา
3(x-x-x)
627307 การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้วยการจััดการ
นวััตกรรมการค้้า 7
          4 (ปฏิิบััติิ 450 ชั่่�วโมง)
				
รวม
14(x-x-x)

ปีีที่่� 4 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
627110
นวััตกรรมทางธุุรกิิจ 2
2(0-4-2)
……..….
วิิชาเลืือกเสรีี  1 วิิชา
3(x-x-x)
627308
การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้วยการจััดการ
นวััตกรรมการค้้า 8
4 (ปฏิิบััติิ 450 ชั่่�วโมง)
		
รวม 9(x-x-x)
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คณะบริิหารธุุรกิิจ (หลัักสููตรนานาชาติิ)
Business Administration Faculty
หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน มีีดัังนี้้�

1. บััญชีีบััณฑิิต (Bachelor of Accountancy)
2. บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (Bachelor of Business Administration)

หลัักสููตร

1. หลัักสููตรบััญชีี บััณฑิิต
Bachelor of Accountancy Program in Accountancy
2. บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการตลาด
Bachelor of Accountancy Program in Marketing
3. บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการเงิิน
Bachelor of Accountancy Program in Finance

สาขาวิิชา/ชื่่�อปริิญญา
สาขาวิิชา ชื่่�อเต็็ม (ไทย)
การบััญชีี
การตลาด
การเงิิน

ชื่่�อย่่อ (ไทย)

ชื่่�อเต็็ม(อัังกฤษ)

ชื่่�อย่่อ(อัังกฤษ)

บััญชีีบััณฑิิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc. (Accountancy)
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การตลาด) บธ.บ. (การตลาด) Bachelor of BusinessAdministration B.B.A. (Marketing)
(Marketing)
บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การเงิิน) บธ.บ. (การเงิิน) Bachelor of BusinessAdministration B.B.A. (Finance)
(Finance)
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1. ปรััชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต สาขาวิิชาการบััญชีี
1.1 ปรััชญาของหลัักสููตร

ผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้�ความสามารถในการประยุุกต์์ความรู้้�ด้้าน
บััญชีี เทคโนโลยีีสารสนเทศ ทัักษะการสื่่อ� สารเพื่่อ� นำำ�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี
มีีคุุณธรรม จริิยธรรมและจรรยาบรรณทางวิิชาชีีพ และพััฒนาความรู้้�
ตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง
1.2 ความสำำ�คััญของหลัักสููตร
หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (หลัักสููตรนานาชาติิ) เป็็นหลัักสููตรที่่�มุ่่�งพััฒนา
บุุคลากรทางการบััญชีีระดัับปริิญญาตรีีให้้มีีความรู้้� ความสามารถด้้าน
วิิชาชีีพบััญชีี มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
โดยออกแบบโครงสร้้างหลัักสููตร รายวิิชา และกระบวนการจััดการเรีียน
การสอน เพื่่�อสร้้างนัักบััญชีียุุคใหม่่ (Smart Accountant) ที่่�มีีทัักษะด้้าน
การวางแผน วิิเคราะห์์ วางระบบ พััฒนางานตรวจสอบทางบััญชีี ตลอด
จนเป็็นผู้้ใ� ห้้ปรึึกษาทีีมี่่�ประสิิทธิิภาพแก่่ผู้้�บริิหารขององค์์กรได้ซึ่้ ่�งเป็็นส่่วน
ที่่�มีีความสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของสัังคมและชุุมชน
1.3 วััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
1. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีความรู้้�ความสามารถและทัักษะในวิิชาชีีพ
บัั ญ ชีี แ ละเป็็ น ไปตามมาตรฐานการศึึ ก ษาระหว่่ า งประเทศสำำ� หรัั บผู้้�
ประกอบวิิ ช าชีีพ (International Education Standards for
Professional Accountants : IES)
2. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�สามารถประยุุกต์์ความรู้้�ทางการบััญชีีนำำ�ไปใช้้
ในการทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้
3. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีคุุณธรรม จริิยธรรม ความซื่่�อสััตย์์ มีีความ
รัับผิิดชอบและปฏิิบัติั ิตามจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
4. เพื่่อ� ผลิิตบััณฑิิตที่่มี� ีทัักษะความรู้้ค� วามสามารถการใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศมาประยุุ ก ต์์ ใช้้กัั บ งานบัั ญ ชีี แ ละการสื่่� อ สารได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ
5. เพื่่อ� ผลิิตบััณฑิิตที่่มี� กี ารพััฒนาความรู้้ต� นเองและปรัับตัวั ให้้เข้้ากัับสภาพ
แวดล้้อม สัังคม และเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอได้้ 

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการเงิิน

1.1 ปรััชญาของหลัักสููตร
ผลิิตบััณฑิิตให้้มีีความรู้้ ทั
� กั ษะการวิิเคราะห์์  การวางแผน การตััดสินิ
ใจทางการเงิินและประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่ทั� นั สมััยให้้สอดคล้้อง

กัับสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจและทางการเงิินในปััจจุุบัันและอนาคตได้้  
ตลอดจนมีีจริิยธรรมในประกอบวิิชาชีีพ 
1.2 ความสำำ�คััญของหลัักสููตร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิจิ บััณฑิิต สาขาวิิชาการเงิิน (หลัักสููตรนานาชาติิ
)  ที่่�มีีการปรัับปรุุงโดยจััดการเรีียนการสอนเป็็นภาษาอัังกฤษและภาษา
จีีน เพื่่อ� รองรัับการเปลี่่ย� นแปลงของโลกธุุรกิจิ ทั้้�งด้า้ นการเปิิดเสรีีทางการ
ค้้า รองรัับการลงทุุนจากต่่างชาติิ และเทคโนโลยีีที่่ถูู� กนำำ�มาใช้้ด้้านการเงิิน
การปรัับปรุุงหลัักสููตรจึึงได้้มีีการปรัับปรุุงรายวิิชาให้้มีีความทัันสมััยเพิ่่�ม
ขึ้้�น มีีการจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning  เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับความต้้องการของสถานประกอบการและเป็็นบุุคลกรที่่มี� ีส่่วนสำำ�คัญ
ั ใน
การพััฒนาประเทศและสัังคม 
1.3 วััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
1.3.1 เพื่่อ� ผลิิตบััณฑิิตที่่มี� คี วามรู้้� ความสามารถ  ทัักษะทางการ
เงิิ น สามารถเป็็ น ผู้้� ป ฏิิ บัั ติิ ง านทางการเงิิ น ขององค์์ ก รได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ
1.3.2  เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีทัักษะการวิิเคราะห์์ วางแผน และแก้้
ปััญหาทางการเงิินได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
1.3.3  เพื่่อ� ผลิิตบััณฑิิตที่่ส� ามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้ท� างวิิชาชีีพการ
เงิิน การใช้้เทคโนโลยีีให้้เข้้ากัับการเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจในปััจจุุบััน
และอนาคตได้้ 
1.3.4  เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีจรรยาบรรณในการประกอบวิิชาชีีพทางการ
เงิินและมีีการพััฒนาทัักษะความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการตลาด

1.1 ปรััชญาของหลัักสููตร
มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตทางการตลาดที่่มี� คี วามรู้้ค� วามสามารถ คุุณธรรมและ
จริิยธรรม มีีทัักษะทางการตลาด สามารถแก้้ปััญหาและนำำ�ความรู้้�ไป
ประยุุกต์์ใช้้ในการประกอบอาชีีพด้้านการตลาด ที่่�สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของสัังคม และเป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาประเทศ
1.2 ความสำำ�คััญ
มุ่่�งพััฒนาบััณฑิิตให้้เป็็นนัักการตลาดมืืออาชีีพ ที่่�มีีจรรยาบรรณ และ
สามารถนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการตััดสิินใจได้้อย่่างเหมาะสมภายใต้้
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
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1.3 วััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร
1.3.1เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตทางการตลาดที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และ
ทัักษะในการปฏิิบััติิงานทางการตลาด สอดคล้้องกัับความต้้องการของ
ภาคธุุรกิิจ
1.3.2เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตทางการตลาดที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และ
เข้้าใจในทัักษะของการเป็็นผู้้�ประกอบการในอนาคต

คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา

คุุณสมบััติิผู้้�ที่่�เข้้าศึึกษาให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััย
เอเชีีอาคเนย์์ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ.2559  และผู้้�เข้้า
มีีคุุณสมบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบ
เท่่า
2. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีสาขาอื่่น� จากสถาบัันการศึึกษา
ที่่ก� ระทรวงศึึกษาและสำำ�นักั งานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน (ก.พ.)
ให้้การรัับรอง ทั้้�งนี้้�โดยการเทีียบโอนหน่่วยกิิต
3. ผู้้ที่� ผ่่� า่ นการคััดเลืือกเข้้าศึึกษาต่่อ จะต้้องเข้้าทดสอบเพื่่อ� วััดความ
รู้้�พื้้�นฐานภาษาอัังกฤษและภาษาจีีนตามประกาศของคณะบริิหารธุุรกิิจ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ หรืือมีผี ลการทดสอบภาษาอัังกฤษและภาษา
จีีน  เช่่น TOEFL  IELTS  CU-TEP  TU-GET  HSK ตามเกณฑ์์ประกาศ
ของมหาวิิทยาลััย 
4. มีีความประพฤติิเรีียบร้้อยไม่่เป็็นผู้้�บกพร่่องในศีีลธรรมและ
มารยาทอัันดีี
5. มีีสุุขภาพร่่างกายแข็็งแรง ไม่่เป็็นผู้้�ที่่�มีีโรคติิดต่่อร้้ายแรง
การลงทะเบีียนเรีียน
ในภาคการศึึกษาปกติิ นัักศึึกษาหลัักสููตรปริิญญาตรีีภาคปกติิจะ
ต้้องลงทะเบีียนได้้ไม่่น้้อยกว่่า 9 หน่่วยกิิต และไม่่เกิิน 22 หน่่วยกิิต ใน
ภาคการศึึกษาภาคฤดููร้้อนลงทะเบีียนได้้ไม่่เกิิน 9 หน่่วยกิิต หากมีีความ
จำำ�เป็็นในการลงทะเบีียนเรีียนที่่�มีีจำำ�นวนหน่่วยกิิตแตกต่่างไปจากเกณฑ์์
ที่่กำ� ำ�หนดข้้างต้้น อาจทำำ�ได้โ้ ดยการได้้รัับอนุุมัติั จิ ากคณบดีี แต่่ทั้้ง� นี้้�ต้้องไม่่
กระทบกระเทืือนต่่อมาตรฐารการศึึกษา

ในรายวิิชานั้้�น นัักศึึกษาจะต้้องสอบผ่่านการเรีียนและการประเมิินผลใน
วิิชาบัังคัับก่่อนแล้้วโดยได้้ระดัับคะแนน A , B+, B, C+, C , D+ D หรืือ S

เกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษาตามหลัักสููตร

การสำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาเป็็ น ไปตามข้้อบัั ง คัั บม หาวิิ ทย าลัั ย เอเชีีย
อาคเนย์์ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2559
1. การสำำ�เร็็จการศึึกษาต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1.1 จะต้้องสอบได้้รายวิิชาครบถ้้วนตามหลัักสููตร
1.2 ได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสมตลอดหลัักสููตรไม่่ต่ำำ��
กว่่า 2.00 โดยระดัับคะแนนของกลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับและเอกเลืือกจะต้้อง
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00  
2. อนุุปริิญญา การขอรัับอนุุปริิญญาจะต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�
2.1 ได้้ศึึ กษาลัั กษณะวิิ ชาต่่ างๆ และมีีจำำ�นวนหน่่ วยตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ในโครงสร้้างของหลัักสููตร
2.2 ได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสม ในขณะที่่�ขอรัับอนุุปริิญญาไม่่
ถึึง 2.00 แต่่ไม่่ต่ำำ��กว่่า 1.75

วิิชาบัังคัับก่่อน

หมายความว่่าวิิชาที่่�นัักนัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนวิิชานั้้�น จะต้้อง
ผ่่านการเรีียนในรายวิิชาที่่�ระบุุไว้้ก่่อน เพื่่�อให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน
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โครงสร้้างหลัักสููตร
สาขาวิิชา หมวดศึึกษา
ทั่่�วไป

การบััญชีี
การตลาด
การเงิิน

หมวดวิิชาเฉพาะ
เอกบัังคัับ
เอกเลืือก	
39
9
33
12
30
12

แกนทางธุุรกิิจ
45
45
48

30
30
30

ความหมายของรหััสประจำำ�วิิชา

ความหมายของรหััสประจำำ�วิชิ าในหลัักสููตร ประกอบด้้วย 7 อัักขระ
 ตำำ�แหน่่งที่่� 1-6 เป็็นเลขอารบิิค 6 หลััก ตำำ�แหน่่งที่่� 7 เป็็นตััวอัักษรภาษา
อัังกฤษ  คืือ T  แทนหลัักสููตรนานาชาติิ ในทุุกวิิชา ในหลัักสููตร  ดัังนี้้�
X

X

X

X

X

X

T

แสน

หมื่่�น

พััน

ร้้อย

สิิบ

หน่่วย

หลัักสููตร
นานาชาติิ

1. รหััสวิิชาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
                       6  0  0  X  X  X  T
รหััสวิิชาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป  ใช้้เลขหลัักแสน หลัักหมื่่�น
และหลัักพััน
เลข 600  นำำ�หน้้ารหััสวิิชาทุุกวิิชา
   เลขหลัักร้้อย  หมายถึึง  กลุ่่�มวิิชา  ดัังนี้้�
1     หมายถึึง   กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
2     หมายถึึง   กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
3     หมายถึึง   กลุ่่�มวิิชาภาษา
4.    หมายถึึง   กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
2. รหััสวิิชาหมวดวิิชาเฉพาะคณะบริิหารธุุรกิิจ
                     6  3  X  X  X  X  T
   2.1 เลขหลัักแสน หลัักหมื่่�น หมายถึึง คณะ
63   หมายถึึง  คณะบริิหารธุุรกิิจ
2.2 เลขหลัักพััน หมายถึึง สาขาวิิชา ดัังนี้้�
0 หมายถึึง   ไม่่แยกสาขา
1 หมายถึึง   สาขาวิิชาการบััญชีี

หมวดวิิชาเลืือก
เสรีี

รวม

6
6
6

129
126
126

2 หมายถึึง   สาขาวิิชาการตลาด
3 หมายถึึง   สาขาวิิชาการเงิิน
4 หมายถึึง   สาขาวิิชาการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
5 หมายถึึง   สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจ
6 หมายถึึง   สาขาวิิชาการจััดการ   
2.3 เลขหลัักร้้อย หมายถึึง กลุ่่�มวิิชา
1 หมายถึึง  กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
2 หมายถึึง  กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
2.4 เลขหลัักสิิบและหลัักหน่่วย  หมายถึึง เลขลำำ�ดัับวิิชา
ในแต่่ละกลุ่่�มวิิชา
คณะบริิหารธุุรกิิจ (หลัักสููตรนานาชาติิ)
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป (General Education) 30 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยรายวิิชา และจำำ�นวนหน่่วยกิิตดัังต่่อไปนี้้�
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ ไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต
ให้้เลืือกศึึกษาจากรายวิิชาต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา ชื่่�อภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี–ปฏิิบััติิ–ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600101T ดนตรีีกัับชีีวิิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102T มนุุษย์์กัับคุุณค่่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
		
(Man and Value of Civilization)
600101T ดนตรีีกัับชีีวิิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
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600102T มนุุษย์์กัับคุุณค่่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103T ปรััชญาและศาสนาเพื่่�อคุุณค่่าชีีวิิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104T สุุนทรีียภาพของชีีวิิต       
3(3-0-6)
(Aesthetic for Life)
600105T มนุุษย์์กัับการใช้้เหตุุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106T จิิตสำำ�นึึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
2.กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์ ไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต ให้้เลืือกศึึกษา
จากรายวิิชาต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา ชื่่�อภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี – ปฏิิบััติิ – ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600201T จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�เนิินชีีวิิต    
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202T วิิถีีของสัังคม      
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203T การเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิต          
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)      
600204T ความสง่่าแห่่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205T ความเป็็นพลเมืืองในกระแสโลกาภิิวััตน์์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)  
600206T กฎหมายในการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
		
(Law for Living)
600207T เศรษฐกิิจพอเพีียงและการประยุุกต์์ใช้้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
600208T จิิตวิิทยาเชิิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
600209T ความรู้้�และทัักษะการจััดการทางการเงิิน
3(3-0-6)
(Financial literacy)

3.กลุ่่�มวิิชาภาษา ไม่่น้้อยกว่่า 12 หน่่วยกิิต       ให้้เลืือกศึึกษา
จากรายวิิชาต่่อไปนี้้�    โดยให้้ศึกึ ษารายวิิชาที่่เ� ป็็นภาษาอัังกฤษไม่่น้อ้ ยกว่่า
6 หน่่ ว ยกิิ ต และเลืื อ กเรีียนรายวิิ ช าในกลุ่่�มภาษาอีีกไม่่ น้้ อ ยกว่่ า 6
หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา ชื่่�อภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี – ปฏิิบััติิ – ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600301T ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600302T ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการ สื่่�อสาร
3(3-0-6)
(English for  Communication)
600303T ภาษาอัังกฤษแบบบููรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
600304T การฟััง การพููด ภาษาอัังกฤษ       
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
600305T ภาษาญี่่ปุ่่� �นในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306T ภาษาจีีนในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307T ภาษาฝรั่่�งเศสในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308T ภาษาเวีียดนามในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309T ภาษาพม่่าในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310T ภาษาเขมรในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
600313T วรรณศิิลป์์เพื่่�อชีีวิิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
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4. กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ไม่่น้อ้ ยกว่่า 6 หน่่วยกิิต
โดยเลืือกศึึกษาจากรายวิิชาต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา ชื่่�อภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี – ปฏิิบััติิ – ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600401T คอมพิิวเตอร์์และการประยุุกต์์สร้้าง
3(3-0-6)
ประโยชน์์ในชีีวิิตประจำำ�วััน
(Computer and Applications
Benefits for Everyday Life)
600402T วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเพื่่�อชีีวิิตสมััยใหม่่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
600403T ชีีวิิตกัับสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
600404T การจััดการสารสนเทศยุุคใหม่่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
600405T เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�องานเอกสารและ
3(2-2-5)
การนำำ�เสนอ
(Information Technology for Documentation
and Presentation)
600406T คณิิตศาสตร์์และสถิิติิทั่่�วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)        
600407Tคณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป  
3(3-0-6)
(General Mathematics)
600408T สถิิติิเพื่่�อการจััดการและการตััดสิินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
600409T ระบบสารสนเทศสำำ�หรัับธุุรกิิจยุุคดิิจิิทััล
3(2-2-6)
(IT for Digital Business)
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หมวดวิิชาฉพาะด้้าน ประกอบด้้วย 3 กลุ่่�มวิิชาดัังนี้้�

1.กลุ่่�มวิิชาแกนทางธุุรกิิจ นัักศึึกษาจะต้้องเรีียนวิิชาแกนธุุรกิิจ ตามแต่่ละสาขา จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�

รหััสวิิชา

ชื่่�อวิิชาภาษาไทย
ชืือวิิชาภาษาอัังกฤษ

หน่่วยกิิต

บััญชีี

การเงิิน การตลาด

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

3(3-0-6)









3(3-0-6)

-

3(3-0-6)






630001T

เศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น (Principles of Economics)

3(3-0-6)

630002T
630003T
630004T
630005T
630006T
630007T
630008T
630009T
630010T
631001T
631002T
631003T
631004T
632001T
633001T
633002T
633003T

การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณทางธุุรกิิจ (Quantitative Analysis in Business)
กฎหมายธุุรกิิจ (Business Law)
ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 1 (Business English 1)
ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 2 (Business English 2)
สถิิตธุุรกิิจ (Statistics Business)
การภาษีีอากร (Taxation)
การจััดการการปฏิิบััติิการ (Operation Management)
ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ (International Business)
การจััดการกลยุุทธ์์ (Strategic Management)
การบััญชีีขั้้�นต้้น 1 (Principles of Accounting I)
การบััญชีีขั้้�นต้้น 2 (Principles of Accounting II)
หลัักการบััญชีี (Principles of Accounting)
การบริิหารต้้นทุุนเพื่อ่� การตััดสิินใจ (Cost Management for Decision Making)
หลัักการตลาด (Principles of Marketing)
การเงิินธุุรกิิจ(Business Finance)
เศรษฐศาสตร์์จุุลภาค (Microeconomics)
เศรษฐศาสตร์์มหภา (Macroeconomics)

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(2-2-5)
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)














-

-

-

-










-








-

-
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รหััสวิิชา

ชื่่�อวิิชาภาษาไทย
ชืือวิิชาภาษาอัังกฤษ

หน่่วยกิิต

บััญชีี

การเงิิน การตลาด

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

625001T
625001T

เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ (Information Technology for Business)
เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ (Information Technology for Business)

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










หมายเหตุุ * รายวิิชาอััตลัักษณ์์ของหลัักสููตร เพื่่�อให้้บััณฑิิตหลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ.2563) (หลัักสููตรนานาชาติิ) มีีทัักษะ
ความรู้้� ความสามารถการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศมาประยุุกต์์ใช้้กัับงานด้้านบััญชีีและงานด้้านบริิหารได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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2. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับและกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
สาขาวิิชาการบััญชีี

1. กลุ่่ม� วิิชาเอกบัังคัับ นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษา วิิชาเอกบัังคัับ 13
วิิชารวม 39 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่่วยกิิต
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
631101T การบััญชีีขั้้�นกลาง 1
3(2-2-5)
		 (Intermediate Accounting1)
631102T การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
3(2-2-5)
		 (Intermediate Accounting 2)
631103T การบััญชีีต้้นทุุน
3(2-2-5)
		 (Cost Accounting)
631104T การบััญชีีเพื่่�อการจััดกา
3(2-2-5)
		 (Management Accounting)
631105T การตรวจสอบภายในและการควบคุุมภายใน
3(3-0-6)
		 (Internal Auditing and Internal Control)
631106T การสอบบััญชีี
3(3-0-6)
		 (Auditing)
631107T ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี
3(2-2-5)
		 (Accounting Information System)
631108T รายงานการเงิินและการวิิเคราะห์์งบการเงิิน
3(3-0-6)
		 (Financial Report and Statement Analysis)
631109T การบััญชีีภาษีีอากร
3(3-0-6)
		 (Tax Accounting)
631110T การบััญชีีขั้้�นสููง 1
3(2-2-5)
		 (Advanced Accounting 1)
631111T การบััญชีีขั้้�นสููง 2
3(2-2-5)
		 (Advanced Accounting 2)
631112T	สััมมนาการบััญชีีการเงิิน
3(3-0-6)
		 (Seminar in Financial Accounting)
631113T การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางการบััญชีี 3(2-2-5)
		 (Accounting Software Applications)
หมายเหตุุ * รายวิิชาอััตลัักษณ์์ของหลัักสููตร เพื่่�อให้้บััณฑิิตหลัักสููตร
บััญชีีบััณฑิิต (หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ.2563) (หลัักสููตรนานาชาติิ) มีีทัักษะ
ความรู้้� ความสามารถการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศมาประยุุกต์์ใช้้กัับงาน

ด้้านบััญชีีและงานด้้านบริิหารได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก นัักศึึกษาต้้องศึึกษาวิิชาเอกเลืือก 3 วิิชา
จำำ�นวน 9 หน่่วยกิิต เลืือกศึึกษาจากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
631201T การบััญชีีเฉพาะกิิจการ
3(3-0-6)
		 (Specialized Accounting)
631202T การบััญชีีระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (International Accounting)
631203T การวางแผนและควบคุุมกำำ�ไร
3(3-0-6)
		 (Profit Planning and Control)
631204T การวางแผนภาษีี
3(3-0-6)
		 (Taxes Planning)
631205T การบััญชีีเพื่่�อการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
		 (Environmental Management Accounting)
631206T การบััญชีีภาษีีอากรระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (International Tax Accounting)
631207T	สััมมนาการบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
3(3-0-6)
		 (Seminar in Managerial Accounting)
631208T	สััมมนาการสอบบััญชีี
3(3-0-6)
		 (Seminar in Auditing)
631209T	สััมมนาการตรวจสอบภายในและควบคุุมภายใน 3(3-0-6)
		 (Seminar in Internal Audit
		 and Internal Control)
631210T	สััมมนาการภาษีีอากร
3(3-0-6)
		 (Seminar in Taxation)
631211T การจััดการฐานข้้อมููล
3(3-0-6)
		 (Database Management)
631212T การวิิจััยทางการบััญชีี
3(3-0-6)
		 (Accounting Research)
631213T การฝึึกหััดงานทางการบััญชีี
3(0-270ชม.-0) *
		 (Accounting Internship)
หมายเหุุต * เป็็นจำำ�นวนชั่่�วโมงฝึึกหััดงานในสถานประกอบการ
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3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี

ให้้เลืือกศึึกษาวิิชาใดๆ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิตในหลัักสููตร
ระดัับปริิญญาตรีีที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ที่่�มีีการจััดการ
เรีียนการสอนเป็็นภาษาอัังกฤษหรืือภาษาจีีน

สาชาวิิชาการตลาด

1. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกบัังคัับ 11
วิิชา รวม 33 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
			
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
632101T	พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
3(3-0-6)
		 (Consumer Behavior)
632102T การจััดการผลิิตภััณฑ์์
3(3-0-6)
		 (Product Management)
632103T การจััดการราคา
3(3-0-6)
		 (Price Management)
632104T การจััดการช่่องทางการตลาดและการกระจายสิินค้้า3(3-0-6)		
		(Marketing Channel and Physical
		 Distribution Management)
632105T การจััดการส่่งเสริิมการตลาด
3(3-0-6)
		 (Promotion Management)
632106T การจััดการงานขาย
3(3-0-6)
		 (Sales Management)
632107T การวิิจััยการตลาด
3(3-0-6)
		 (Marketing Research)
632108T กลยุุทธ์์การตลาด
3(3-0-6)
		 (Marketing Strategy)
632109T การวางแผนการตลาด
3(3-0-6)
		 (Marketing Planning)
32110T การตลาดระดัับโลก
3(3-0-6)
		 (Global Marketing)
632111T	สััมมนาการตลาด
3(3-0-6)
		 (Seminar in Marketing)

2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกเลืือก
4 วิิชา รวม 12 หน่่วยกิิต จากรายวิิชา ดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
หน่่วยกิิต
			
(ทฤษฎีี-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
632201T การจััดการแบรนด์์
3(3-0-6)
		 (Brand Management)
632202T การจััดการการค้้าปลีีก
3(3-0-6)
		(Retailing Management)
632203T การจััดการโลจิิสติิกส์์และห่่วงโซ่่อุุปทาน
3(3-0-6)
		 (Logistics and Supply Chain Management)
632204T การขายโดยบุุคคล
3(3-0-6)
		 (Personal Selling)
632205T ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3(3-0-6)
		 (Marketing information System)
632206T การตลาดบริิการ
3(3-0-6)
		 (Service Marketing)
632207T การจััดการการตลาดธุุรกิิจ
3(3-0-6)
		 (Business Marketing Management)
632208T การตลาดสิินค้้าเกษตร
3(3-0-6)
		 (Marketing of Agricultural Product)
632209T การตลาดสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
3(3-0-6)
		 (Marketing for Entrepreneurship)
632210T การตลาดการท่่องเที่่�ยว
3(3-0-6)
		 (Tourism Marketing)
632211T การตลาดดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		 (Digital Marketing)

3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี

ให้้เลืือกศึึกษาวิิชาใดๆ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต ในหลัักสููตร
ระดัับปริิญญาตรีีที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ที่่�มีีการจััดการ
เรีียนการสอนเป็็นภาษาอัังกฤษหรืือภาษาจีีน
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สาขาวิิชาการเงิิน

1. กลุ่่ม� วิิชาเอกบัังคัับ นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกบัังคัับ 10 วิิชา
รวม 30 หน่่วยกิิต จากรายวิิชา ดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่่วยกิิต
			
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
633101T การบริิหารความมั่่�งคั่่�ง
3(3-0-6)
		 (Wealth Management)
633102T	ตลาดการเงิินและสถาบัันการเงิิน **
3(3-0-6)
		 (Financial Markets and Financial
		 Institutions)
633103T การบริิหารสิินเชื่่�อ **
3(3-0-6)
		
(Credit Management)
633104T การลงทุุนยุุคใหม่่**
3(3-0-6)
		
(Modern Investments)
633105T การศึึกษาความเป็็นไปได้้ทางการเงิิน
3(3-0-6)
		 (Financial Feasibility Study)
633106T การจััดการการเงิินระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (International Financial Management)
633107T การจััดการทางการเงิิน
3(3-0-6)
		 (Financial Management)
633108T การบริิหารความเสี่่�ยงทางการเงิิน
3(3-0-6)
		 (Financial Risk Management)
633109T	สััมมนาทางการเงิิน **
3(3-0-6)
		 (Seminar in Finance) 		
633110T การประยุุกต์์ใช้้คอมพิิวเตอร์์ทางการเงิิน
3(2-2-5)
		 (Computer Application for Finance)
** รายวิิชาที่่�ปรัับปรุุง

2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกเลืือก 4
วิิชา รวม 12 หน่่วยกิิต จากรายวิิชา ดัังต่่อไปนี้้�
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ หน่่วยกิิต
			
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
633201T การบริิหารความเสี่่�ยงภััยและการประกัันภััย
3(3-0-6)
		 (Risk Management and Insurance)
633202T การวิิเคราะห์์ตราสารทุุนและตราสารหนี้้�
3(3-0-6)
		 (Equity and Fixed Income Analysis)
633203T การวิิเคราะห์์อนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
3(3-0-6)
		 (Financial Derivatives Analysis)
633204T	หลัักการบริิหารสถาบัันการเงิิน
3(3-0-6)
		 (Financial Institution Management)
633205T เทคโนโลยีีทางการเงิิน
3(3-0-6)
		 (Financial Technology)
633206T การเงิินระหว่่างประเทศขั้้�นสููง
3(3-0-6)
		 (Advanced International Finance)
633207T การบริิหารกองทุุนรวม
3(3-0-6)
		 (Fund Management)
633208T การวาณิิชธนกิิจ
3(3-0-6)
		 (Investment Banking)
633209T การศึึกษาค้้นคว้้าอิิสระทางการเงิิน **
3(2-2-5)
		 (Independent Studies in Finance)
633210T การวิิเคราะหรายงานทางการเงิิน
3(3-0-6)
		 (Financial Statement and
		 Reporting Analysis)
623211T การฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพทางการเงิิน
3(0-200 ชม.)
		 (Financial Professional Training)
** รายวิิชาที่่�ปรัับปรุุง
* รายวิิชาที่่�เปิิดเพิ่่�ม
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
ให้้เลืือกศึึกษาวิิชาใดๆ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต
ในหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีีที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
ที่่�มีีการจััดการเรีียนการสอนเป็็นภาษาอัังกฤษหรืือภาษาจีีน
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการบััญชีี (หลัักสููตรนานาชาติิ)
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

รหัสวิชา
6002....T
6003….T
6004….T
631001T
632001T
634001T

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์  (1 วิิชา)
3(3-0-6)
กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
3(x-x-x)
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
3(3-0-6)
การบััญชีีขั้้�นต้้น 1
3(2-2-5)
หลัักการตลาด
3(3-0-6)
หลัักการบริิหาร
3(3-0-6)
รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
6001….T กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ (1 วิิชา)
6003….T กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
6004….T กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
(1 วิิชา)
630002T การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณทางธุุรกิิจ
630007T การภาษีีอากร
631101T การบััญชีีขั้้�นกลาง 1
				
รวม

หน่วยกิต
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 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
60010......T กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์  (1 วิิชา)
60020…..T กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์  (1 วิิชา)
6003…….T กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
630001T
เศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
630003T
กฎหมายธุุรกิิจ
631002T
การบััญชีีขั้้�นต้้น 2

รหัสวิชา
6003….T
633001T
635001T
631102T
631103T
…………..T

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2
ชื่อวิชา
กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
การเงิินธุุรกิิจ
เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
การบััญชีีต้้นทุุน
วิิชาเลืือกเสรีี  (1 วิิชา)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18(x-x-x)

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
รวม 18(x-x-x)
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการบััญชีี (หลัักสููตรนานาชาติิ)
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
630006T สถิิติิธุุรกิิจ
3(3-0-6)
631104T การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
3(2-2-5)
631105T การตรวจสอบภายในและการควบคุุมภายใน
3(3-0-6)
631109T การบััญชีีภาษีีอากร
3(3-0-6)
6312…..T วิิชาเอกเลืือก  (1 วิิชา)
3(x-x-x)
					 รวม 15(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
630005T ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 2
3(2-2-5)
631108T รายงานการเงิินและการวิิเคราะห์์งบการเงิิน
3(3-0-6)
631110T การบััญชีีขั้้�นสููง 1
3(2-2-5)
6312….T วิิชาเอกเลืือก  (1 วิิชา)
3(x-x-x)
………..T วิิชาเลืือกเสรีี  (1 วิิชา)
3(x-x-x)
					 รวม 15(x-x-x)

รหัสวิชา
630004T
630009T
631106T
631107T
6312….T

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 2
ชื่อวิชา
ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 1
ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
การสอบบััญชีี
ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี
วิิชาเอกเลืือก  (1 วิิชา)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
รวม 15(x-x-x)

ปีีที่่� 4 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
630010T
การจััดการกลยุุทธ์์
3(3-0-6)
631111T
การบััญชีีขั้้�นสููง 2
3(2-2-5)
631112T
สััมมนาการบััญชีีการเงิิน
3(3-0-6)
631113T
การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางการบััญชีี 3(2-2-5)
		
รวม 12(x-x-x)
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการตลาด (หลัักสููตรนานาชาติิ)
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
6001…..T กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ (1 วิิชา)
3(3-0-6)
6002…..T กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์ (1 วิิชา)
3(3-0-6)
6004…..T กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์  )1 วิิชา)3(x-x-x)
630001T
เศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
632001T
หลัักการตลาด
3(3-0-6)
634001T
หลัักการบริิหาร
3(3-0-6)
		
รวม 18(x-x-x)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
6003…..T กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
6004…..T กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
(1 วิิชา)
630003T กฏหมายธุุรกิิจ
630007T การภาษีีอากร
632103T การจััดการราคา
632104T การจััดการช่่องทางการตลาดและ
การกระจายสิินค้้า
				
รวม

หน่่วยกิิต
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
6001….T
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์   (1 วิิชา)
6002…..T กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์  (1 วิิชา)
6003…..T กลุ่่�มวิิชาภาษา (1 วิิชา)
631003T
หลัักการบััญชีี
632101T
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
632102T
การจััดการผลิิตภััณฑ์์
		

รหัสวิชา
6003…..T
630006T
630009T
633001T
632105T
632106T

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2
ชื่อวิชา
กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
สถิิติิธุุรกิิจ
ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
การเงิินธุุรกิิจ
การจััดการส่่งเสริิมการตลาด
การจััดการงานขาย

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

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18(x-x-x)

18(17-2-35)
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการตลาด (หลัักสููตรนานาชาติิ)
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

รหัสวิชา
6003....T
630002T
635001T
632108T
632110T
6322....T

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)  
การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณทางธุุรกิิจ
เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
กลยุุทธ์์การตลาด
การตลาดระดัับโลก
วิิชาเอกเลืือก (1 วิิชา)
รวม  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
630005T ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 2
630011T การจััดการกลยุุทธ์์
6322…..T วิิชาเอกเลืือก (1 วิิชา)
				
รวม

หน่วยกิต
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)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(8-2-17)

รหัสวิชา
630004T
630008T
632107T
632109T
6322....T
.…….….T

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 2
ชื่อวิชา
ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 1
การจััดการการปฎิิบััติิการ
การวิิจััยการตลาด
การวางแผนการตลาด
วิิชาเอกเลืือก (1 วิิชา)
วิิชาเลืือกเสรีี  (1 วิิชา)

ปีีที่่� 4 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
632111T
สััมมนาการตลาด
6322.....T วิิชาเอกเลืือก (1 วิิชา)
………....T
วิิชาเลืือกเสรีี  (1 วิิชา)
		

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

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
รวม 9(x-x-x)
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการเงิิน (หลัักสููตรนานาชาติิ)
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

รหัสวิชา
6001.…T
6002….T
6004.…T

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์  (1 วิิชา)
3(3-0-6)
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์  (1 วิิชา)
3(3-0-6)
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (1 วิิชา)
3(x-x-x)
633002T
เศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
3(3-0-6)
632001T
หลัักการตลาด
3(3-0-6)
634001T
หลัักการบริิหาร
3(3-0-6)
		
รวม 18(x-x-x)

รหัสวิชา
6001….T
6002.…T
6003.…T
630003T
631003T
633003T

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
6003.…T
กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
3(3-0-6)
6004.…T
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (1 วิิชา)3(3-0-6)
630002T
การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
630007T
การภาษีีอากร
3(3-0-6)
633001T
การเงิินธุุรกิิจ
3(3-0-6)
635001T
เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
3(3-0-6)
		
รวม 18(18-0-36)

ปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
6003.…T
กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
3(3-0-6)
630006T
สถิิติิธุุรกิิจ
3(3-0-6)
630008T
การจััดการการปฏิิบััติิการ
3(3-0-6)
631004T
การบริิหารต้้นทุุนเพื่่�อการตััดสิินใจ
3(2-2-5)
633101T
การบริิหารความมั่่�งคั่่�ง
3(3-0-6)
633102T
ตลาดการเงิินและสถาบัันการเงิิน
3(3-0-6)
		
รวม 18(x-x-x)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2
ชื่อวิชา
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์  (1 วิิชา)
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์  (1 วิิชา)
กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
กฎหมายธุุรกิิจ
หลัักการบััญชีี
เศรษฐศาสตร์์มหภาค

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 18(x-x-x)
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ สาขาวิิชาการเงิิน (หลัักสููตรนานาชาติิ)
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
6003.…T กลุ่่�มวิิชาภาษา  (1 วิิชา)
633103T การบริิหารสิินเชื่่�อ
633104T การลงทุุนยุุคใหม่่
633105T การศึึกษาความเป็็นไปได้้ทางการเงิิน
6332.….T วิิชาเอกเลืือก  (1 วิิชา)
.....…….T วิิชาเลืือกเสรีี  (1 วิิชา)
					 รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
18(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
630005T ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 2
3(2-2-5)
630010T การจััดการกลยุุทธ์์
3(3-0-6)
633108T การบริิหารความเสี่่�ยงทางการเงิิน
3(3-0-6)
633110T การประยุุกต์์ใช้้คอมพิิวเตอร์์ทางการเงิิน
3(2-2-5)
					 รวม 12(10-4-22)

รหัสวิชา
630004T
633106T
633107T
6332….T
6332….T
………….T

รหัสวิชา
633109T
6332.....T

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 2

ชื่อวิชา
ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 1
การจััดการการเงิินระหว่่างประเทศ
การจััดการทางการเงิิน
วิิชาเอกเลืือก  (1 วิิชา)
วิิชาเอกเลืือก  (1 วิิชา)
วิิชาเลืือกเสรีี  (1 วิิชา)

ปีีที่่� 4 ภาคการศึึกษาที่่� 2

ชื่อวิชา
สััมมนาทางการเงิิน
วิิชาเอกเลืือก  (1 วิิชา)

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

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 6(x-x-x)
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หลัักสููตร หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
ปรัับปรุุง พ.ศ.2560
ข้้อมููลทั่่�วไป

จำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�เรีียนตลอดหลัักสููตร ไม่่น้้อยกว่่า 30 หน่่วยกิิต

1. รููปแบบของหลัักสููตร
จััดการเรีียนการสอนโดยตรง
2. สถานภาพของหลัักสููตรและการพิิจารณาอนุุมััติิ/เห็็นชอบ
หลัักสููตร
2.1 เป็็นหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2560 กำำ�หนดเปิิดสอนตั้้�งแต่่
ปีีการศึึกษา 2560
2.2 หลัักสููตรได้้ผ่า่ นการพิิจารณาจากคณะกรรมการวิิชาการ ครั้้ง� ที่่�
5/2558 วัันพุุธที่่� 6 มกราคม 2559
2.3 สภามหาวิิทยาลััยอนุุมัติั หิ ลัักสููตรในการประชุุม ครั้้ง� ที่่� 1/2559
วััน พฤหััสสบดีีที่่� 21 มกราคม 2559

ข้้อมููลเฉพาะของหลัักสููตร

1. ปรััชญา
ปรัั ช ญาการจัั ด การเรีี ย นการสอนหมวดวิิ ช าศึึ ก ษาทั่่� ว ไปของ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ “มุ่่�งเสริิมสร้า้ งความเป็็นมนุุษย์์ที่สมบู
่� รณ์
ู ์ โดย
รู้้�จัักพััฒนาตน เป็็นพลเมืืองที่่�ดีีและมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม”
2. ความสำำ�คััญ
กรอบแนวคิิ ด หมวดวิิ ช าศึึ ก ษาทั่่� ว ไปที่่� ส อดคล้้ อ งตามกรอบ
มาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ.2552 (TQF: HEd) หมวด
วิิชาศึึกษาทั่่�วไป หมายถึึง หมวดวิิชาที่่เ� สริิมสร้า้ งความเป็็นมนุุษย์์ที่สมบู
่� รณ์
ู ์
 มีีความรู้้�รอบ รู้้�กว้้าง เข้้าใจ และเห็็นคุุณค่่าของตนเอง ผู้้�อื่่�น สัังคม ศิิลป
วััฒนธรรม และธรรมชาติิ ใส่่ใจต่่อความเปลี่่ย� นแปลงของสรรพสิ่่ง�  พััฒนา
ตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง ดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างมีีคุุณธรรม พร้้อมให้้ความช่่วยเหลืือ
เพื่่�อนมนุุษย์์ และเป็็นพลเมืืองที่่�มีีคุุณค่่าของสัังคมไทยและสัังคมโลก 

3. วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่ง
ชาติิ พ.ศ.2552 (TQF : HEd) และครอบคลุุมผลการเรีียนรู้้�ของหมวดวิิชา
ศึึกษาทั่่�วไป มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ จึึงกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ของการ
จััดการศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป ดัังนี้้�
3.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด�ำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ตระหนักและส�ำนึกในความเป็นไทย
3.3 มีความรอบรูอ้ ย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
3.4 มีทักษะการแสวงหาความรูต้ ลอดชวี ติ เพือ่ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
3.5 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
3.6 มีจิตอาสาและส�ำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทย และสังคมโลก
3.7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
3.8 ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสตู รที่สอดคล้องกับที่ก�ำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตู รกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต จึง
จะถือว่าเรียนครบตามหลักสูตรปริญญาตรี การเลือกวิชามีเกณฑ์ดังนี้
1. ต้ อ งศึ ก ษาวิ ช าที่อยู ่ ใ นกลุ ่ ม วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์  ก ลุ ่ ม วิ ช า
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. ต้องศึกษาวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3. กลุม่ วิชาพลศึกษาและนันทนาการให้เป็นไปตามหลักสตู รของ
แต่ละสาขาก�ำหนด
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ชื่อรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
600105 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106 จิตส�ำนึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือก
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201 จิตวิทยาเพื่อการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202 วิถีของสังคม 
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)  
600204 ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization )

600206 กฎหมายในการด�ำเนินชีวิต
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)
3. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
โดยให้ ศึ ก ษารายวิ ช าที่ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษไม่ น ้ อ ยกว่ า 6
หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่ ภาษาอีกไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3(3-0-6)
(English for Communication)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English )
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English )
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
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600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills )
600312 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
600313 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์
3(3-0-6)
ในชีวิตประจ�ำวัน
(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 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ งานเอกสารและการน�ำเสนอ 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)

5. กลุม่ วิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้เลือกศึกษาในรายวิชา

ต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600501 กอล์ฟ
1(0-2-1)
(Golf)
600502 ตะกร้อ
1(0-2-1)
(Takraw)
600503 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Soccer)
600504 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
600505 เกมประกอบการฝึกอบรม
1(0-2-1)
(Mixed Games)
600506 การเต้นสมัยใหม่
1(0-2-1)
(Modern Dance)
600507 นาฏศิลป์ไทย
1(0-2-1)
(Thai Dancing Art)
600508 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Ballroom Dance)
600509 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volley Ball)
600510 พลศึกษาและนันทนาการ
1(0-2-1)
(Physical Education and Recreation)
600511 กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
(Sports and Recreation)
600512 กีฬาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Sports for life)
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
Faculty of Arts and Sciences

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF ARTS

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

BACHELOR OF TECHNOLOGY

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

BACHELOR OF PUBLIC ADMINISTRATION

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

BACHELOR OF FINE AND APPLIED ARTS

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยอรช เสมอมิตร
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
คุณวุฒิ

ปริญญาตรี B.A. English,
Chiangmai University
ปริญญาโท M.Ed. Population Education,
Mahidol University
ปริญญาเอก Ph.D. Education,
Banasthali University

คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
Faculty of Art and Sciences
หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน มีีดัังนี้้�
หลัักสููตร	

1. ศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ
Bachelor of Arts Program in Business English
2. เทคโนโลยีีบััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม
Bachelor of Technology Program in Digital Media
Technology and Innovation

3. รััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์
Bachelor of Public Administration Program in Public
Administration
4. ศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาดิิจิิทััลมีีเดีีย
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Digiital Media

สาขาวิิชา/ชื่่�อปริิญญา
สาขาวิิชา
ชื่่�อเต็็ม (ไทย)

ชื่่�อย่่อ (ไทย)

ชื่่�อเต็็ม(อัังกฤษ)

ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ ศิิลปศาสตรบััณฑิิต
(ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ)

ศศ.บ.
(ภาษาอัังกฤษ)

Bachelor of Arts (Business English) B.A.
(Business English)

เทคโนโลยีีบััณฑิิต
ทล.บ.
(เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั และนวััตกรรม) (เทคโนโลยีีดิจิิ ิทััล
และนวััตกรรม)
รััฐประศาสนศาสตร์์ รััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต
รป.บ.
(รััฐประศาสนศาสตร
(รััฐประศาสนศาสตร์์)
บััณฑิิต)
ดิิจิิทััลมีีเดีีย
ศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิต
ศป.บ.
(ดิิจิิทััลมีีเดีีย)
(ดิิจิิทััลมีีเดีีย)
เทคโนโลยีีดิจิิ ิทััล
และนวััตกรรม

ชื่่�อย่่อ(อัังกฤษ)

Bachelor of Technology
B.Tech.
(Digital Technology and Innovation) (Digital Technology
and Innovation)
Bachelor of Public Administration B.P.A.
(Public Administration)
(Public
Administration)
Bachelor of Fine and Applied Arts B.F.A.
(Digital Media)
(Digital Media)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
Bachelor of Arts Program in Business English

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business English)
B.A. (Business English)

3. วิชาเอก : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. จ�ำนวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) จะใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำ� เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2562
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
บัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สามารถ
ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นใน
การประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. ครู-อาจารย์
2. นักวิชาการ
3. นักแปล
4. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน
5. พนักงานต้อนรับในภาคธุรกิจงานบริการ
6. พนักงานน�ำเข้า-ส่งออก
7. ไกด์/พนักงานบริษัทน�ำเที่ยว
8. เลขานุการ
9. พนักงานขาย
10. กิจการส่วนตัวในการน�ำเข้า – ส่งออกสินค้า
11. รับราชการ
12. ต� ำ แหน่ ง งานทุ ก ประเภทที่ ต ้ อ งใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการ
ปฏิบัติงาน

ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ธุรกิจ

1. ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษาซึ่งจะน�ำไปใช้ในชีวิตได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการน�ำความรูภ้ าษา
อังกฤษไปใช้ในการปฎิบัติงานในภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
สังคมนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูง
ขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน

ระบบการจัดการศึกษา การด�ำเนินการ
และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ระบบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการ
ศึกษาปกติ ในหนึง่ ภาคการศึกษาหนึง่ ปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนได้โดยระยะเวลาการ
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์โดยจัดจ�ำนวนชัว่ โมงเรียนของแต่ละกระบวน
วิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้ นโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

2. การด�ำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน – เวลาในการด�ำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจำ� นวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
8 ปีการศึกษา และส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาและส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ
(2) การลงทะเบียนเรียน
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
การลงทะเบียนเรียนมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาตามระยะเวลามหาวิทยาลัย
ก�ำหนด
2. การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลง
ทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติส�ำหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนได้ ไม่
เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส�ำหรับการลงทะเบียนไม่
เต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
3. การลงทะเบียนทีม่ จี ำ� นวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากข้อ (2) อาจ
ท�ำได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย
4. การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและถ้ารายวิชาใด มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
(Pre - requisite) ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาจะต้องศึกษา
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ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดนัน้ ก่อน หรือได้รบั อนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษจึงจะมีสทิ ธิ
ลงทะเบียนวิชานั้นๆ
5. นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการ
ศึกษาปกติ หรือภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะไม่มีสิทธิศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจ�ำเป็นสุดวิสัย ต้อง
ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียนเป็นกรณีพเิ ศษจากอธิการบดีหรือผูท้ อี่ ธิการบดี
มอบหมาย
การลงทะเบียนเรียนซ�้ำ
1. นักศึกษาทีส่ อบตกในรายวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนวิชานัน้
ซ้าอีกหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
2. นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ�้ำรายวิชาที่เคยศึกษามาเฉพาะ
ในรายวิชาที่สอบได้ระดับคะแนนต�่ำกว่า C เท่านั้น
(3) การวัดผลและการส�ำเร็จการศึกษา
1. เกณฑ์การวัดผล
การวัดผลการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2. การส�ำเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
การส�ำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 จะต้องสอบได้รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำ� หนด
2.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต�่ำกว่า 2.00
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาทักษะภาษา กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และกลุ่มวิชาเอกเลือก จะต้องไม่ต�่ำกว่า 2.00
2.3 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
2.4 นักศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
		 2.4.1 นักศึกษาทีค่ าดว่าจะจบในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยน่ื
ค�ำร้องขอจบการศึกษา (ตามแบบ ท.มออ. 06) ที่ส�ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด

		 2.4.2 นักศึกษาที่ไม่ยื่นค�ำร้องขอจบการศึกษา ตามข้อ (1)
ให้ ถื อ ว่ า ไม่ ป ระสงค์ ที่ ข อจบการศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษานั้ น ๆ และ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ เ สนอรายชื่ อ เพิ่ ม ขออนุ มั ติ ต ่ อ สภา
มหาวิทยาลัย

3. หลักเกณฑ์การศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นวิชาโท

นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นวิชาโท
ต้องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
ดังนี้
631101 ทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
631102 ทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
631103 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)		
631304 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
6315xx วิชาเอกเลือก
3(2-2-5) หรือ 3 (3-0-6)
6315xx วิชาเอกเลือก
3(2-2-5) หรือ 3 (3-0-6)

4. การให้ปริญญาเกียรตินิยม

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
การให้ปริญ ญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุร กิจมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
		 1.1 มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่
นับภาคการศึกษาฤดูร้อน นับเฉพาะภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนต่อจากการศึกษาสุดท้ายของ
หลักสูตรไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
		 1.2 นักศึกษาที่มีการโอนย้ายสาขาวิชาหรือคณะวิชา ให้นับ
ระยะเวลาการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ป ี ก ารศึ ก ษาแรกที่ เ ข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
		 1.3 สอบได้จ�ำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
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		 1.4 ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ�้ำในรายวิชาใด
		 1.5 ไม่เคยได้รับผลการศึกษาระดับ F หรือได้สัญลักษณ์ U
ในรายวิชาใด
		 1.6 ไม่เป็นนักศึกษาที่เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ระหว่างการศึกษาในระบบหรือเทียบโอนความรูแ้ ละการให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
2. การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็น
		 2.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ
(1) และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป โดยไม่เคย
ได้ผลการเรียนระดับ D ในรายวิชาใด
		 2.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะต้องมีคุณสมบัติ ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ข้อ (1) และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
3. ในกรณีทนี่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจ�ำนวนหน่วยกิต
ที่กำ� หนดไว้ในหลักสูตร ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน ข้อ 2(2.1) และ
ข้อ 2(2.2) ให้ค�ำนวณจากรายวิชาและจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ใน
หลักสูตร
4. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการเรียนการสอน

2. ในกรณีที่เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรจากสถานศึกษาใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองการเทียบความรู้ จากกระทรวง
ศึกษาธิการของไทย
3. มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ย ไม่ เ ป็ น ผู ้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรม
คุณธรรมและมารยาทอันดี
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง
5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
6. ไม่ เ คยเป็ น ผู ้ ต ้ อ งคดี เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด หรื อ ความผิ ด ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

ระบบการศึกษา

แบบชั้นเรียน

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ
และหลักเกณฑ์การศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
บุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. จบการศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
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หลักสูตร

1. จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
132 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�ำหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 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
2.1 วิชาแกน
15 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
		 2.2.1 กลุ่มวิชาทักษะภาษา
15 หน่วยกิต
		 2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
21 หน่วยกิต
		 2.2.3 กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
9 หน่วยกิต		
2.3 วิชาเอกเลือก
18 หน่วยกิต
2.4 วิชาโท
18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3..3 รายวิชา
รายวิชาทีเ่ ปิดสอนในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
อังกฤษธุรกิจ ประกอบด้วย ตัวเลข 6 หลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความหมายของรหัสประจ�ำวิชา
ความหมายของรหัสประจ�ำวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย เลข
อารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก น�ำหน้าชื่อวิชาทุกวิชาใน
หลักสูตร ดังนี้

รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6

0

0

X

X

X

รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และ

หลักพัน
		 เลข 600 น�ำหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
		 1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
		 2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
		 3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
		 4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6

3

X

X

X

X

2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
		 63 หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.2 เลขหลักพัน เลข 1 หมายถึง รายวิชาของสาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง ...
		 เลข 1 หมายถึง		 รายวิชาแกน
		 เลข 2 หมายถึง		 รายวิชาทักษะภาษา
		 เลข 3 หมายถึง		 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
		 เลข 4 หมายถึง		 รายวิชาการบริหารธุรกิจ
		 เลข 5 หมายถึง		 รายวิชาเอกเลือก
		 เลข 6 หมายถึง		 รายวิชาโท ภาษาฝรั่งเศส
		 เลข 7 หมายถึง		 รายวิชาโท ภาษาญี่ปุ่น
		 เลข 8 หมายถึง		 รายวิชาเลือกเสรี
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขล�ำดับวิชาในแต่ละ
กลุ่มวิชา
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ตัวเลขแสดงจ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
เช่น 3(2-2-5) หมายถึง ในรายวิชานัน้ มี 3 หน่วยกิต จัดการเรียนการสอน
แบบบรรยาย 2 ชั่วโมง แบบฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ หรือสถานที่
อื่นใด จ�ำนวน 2 ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง จ�ำนวน 5 ชั่วโมง

วิชาบังคับก่อน

หมายความว่าวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ จะต้องผ่าน
การเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการประเมินผลในวิชา
บังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือ S

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
และจ�ำนวนหน่วยกิตดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetic of Life)
600105 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106 จิตส�ำนึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201 จิตวิทยาเพื่อการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202 วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
600206 กฎหมายในการด�ำเนินชีวิต
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)
กลุ่มวิชาภาษา ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ จ�ำนวน 12
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต และให้เลือกเรียนอีก 6 หน่วยกิต จะเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอื่นๆ ก็ได้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
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600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�ำวัน
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)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้ จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์
3(3-0-6)
ในชีวิตประจ�ำวัน
(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 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและ
3(3-0-6)
การน�ำเสนอ
(Information Technology for Documentation
and Presentation)
600406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
600408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)

2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�ำนวน 96 หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน จ�ำนวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
631101 ทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Listening and Speaking)
631102 ทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Reading and Writing)
631103 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Grammatical Structure)
631104 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to English Linguistics)
631105 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to English Literature)
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2.2) วิชาเฉพาะด้าน		
2.2.1 กลุ่มวิชาทักษะภาษา จ�ำนวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
631201 การพัฒนางานเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic English Writing Development)
631202 การสื่อสารภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(English Communication across Cultures)
631203 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Phonetics)
631204 การพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมชน
3(2-2-5)
(English Public Speaking)
631205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
3(3-0-6)
(English for Further Study and Career)
2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จ�ำนวน 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
631301 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business English 1)
631302 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business English 2)
631303 ภาษาอังกฤษธุรกิจในมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
(Business English in Multimedia)
631304 การแปลเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Basic Translation)
631305 การแปลทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Translation)
631306 ประสบการณ์วิชาชีพ
6(0-540-0)
(Professional Internship)

2.2.3 กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ จ�ำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
631401 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Business)
631402 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
(Hotel and Travel Industry)
631403 การสื่อสารทางธุรกิจและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Business Communication and Public Relations)
2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�ำนวน 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
631501 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการ
3(3-0-6)
(English for Hospitality and Management)
631502 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(English for Tourism Business)
631503 ภาษาอังกฤษส�ำหรับการติดต่องาน
3(3-0-6)
(English for Professional Contacts)
631504 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพมัคคุเทศก์
3(3-0-6)
(English for Tourist Guides)
631505 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(English for Business Negotiation)
631506 ภาษาอังกฤษส�ำหรับเลขานุการในองค์กรข้ามชาติ 3(3-0-6)
(English for Secretary in Multinational Corporations)
631507 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
(English for Airline Business)
631508 วัฒนธรรมชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Speaking Culture)
631509 การโต้วาทีภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Debate)
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631510 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
(Independent Study)
631511 ภาษาอังกฤษส�ำหรับสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
(English for Mass Media)
631512 ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาโลก
3(3-0-6)		
(Global English)
631513 ภาษาอังกฤษในองค์กรข้ามชาติ
3(3-0-6)
(English in Multinational Corporations)
631514 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร
3(3-0-6)
(English for Organizational Communication)
2.4) วิชาโท จ�ำนวน 18 หน่วยกิต
2.4.1 วิชาโทภาษาฝรัง่ เศส รายวิชาบังคับ จ�ำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
631601 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
(French 1)
631602 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
(French 2)
631603 ภาษาฝรั่งเศส 3
3(3-0-6)
(French 3)
631604 วัฒนธรรมฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Culture)
รายวิชาเลือก จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
631605 สนทนาภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Conversation)
631606 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business French)
631607 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)		
(French for Tourism)
631608 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
(French for Hotel Services)

631609 การอ่านภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Reading)
631610 การแปลภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
(French Translation)
2.4.2 วิชาโทภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
631701 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
(Japanese 1)
631702 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
(Japanese 2)
631703 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(3-0-6)
(Japanese 3)
631704 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
(Japanese Conversation 1)
รายวิชาเลือก จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
631705 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
(Japanese Conversation 2)
631706 การอ่านและรายงานภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Japanese Reading and Reporting)
631707 การเขียนภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Japanese Writing)
631708 การแปลภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Japanese Translation)
631709 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business Japanese)
631710 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Japanese for Tourism)
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2.4.3 วิชาโทนอกสาขา
การศึกษาวิชาโทนอกสาขาและคณะ ให้ศกึ ษาตามข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขานั้นๆ และหากมีจ�ำนวนหน่วยกิตของ
วิชาโทนอกสาขาไม่ครบตามทีก่ ำ� หนด ให้เลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิด
สอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้ครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตทีก่ ำ� หนด
ทั้งนี้ ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
631801 ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง
3(3-0-6)
(Edutainment English)
631802 ภาษาอังกฤษจากสื่ออินเทอร์เนต
3(3-0-6)
(Internet English)
631803 ธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
(Airline Business)
631804 เทคนิคการจัดสัมมนา
3(3-0-6)
(Seminar Techniques)
631805 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Introduction to ASEAN Community)
631806 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Languages and Cultures)
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รหัสวิชา
6001XX
6002XX
6003XX
6003XX
6004XX
XXXXXX

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
6001XX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
6002XX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา 1
3(x-x-x)
6003XX กลุ่มวิชาภาษา 1
กลุ่มวิชาภาษา 2
3(x-x-x)
6003XX กลุ่มวิชาภาษา 2
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
6004XX กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
วิชาโท
รวม 18(xx-x-xx)
631601 ภาษาฝรั่งเศส 1 หรือ
631701 ภาษาญี่ปุ่น 1
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา
วิชาแกน
ทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
ทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
วิชาการบริหารธุรกิจ
631401 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น
วิชาโท
631602 ภาษาฝรั่งเศส 2 หรือ
631702 ภาษาญี่ปุ่น 2
631101
631102
631103
631104

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
รวม 18(xx-x-xx)

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา
631105
631203

3(3-0-6)

631301
631303

3(3-0-6)

631402

รวม 18(18-0-36)

631603
631703

หน่วยกิต

วิชาแกน
วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
วิชาทักษะภาษา
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษธุรกิจในมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
วิชาการบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
วิชาโท
ภาษาฝรั่งเศส 3 หรือ
3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่น 3
รวม 18(16-4-34)
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิชาทักษะภาษา
วิชาทักษะภาษา
631201 การพัฒนางานเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
631202 การสื่อสารภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
631204 การพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมชน
3(2-2-5)
631302 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(2-2-5)
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
วิชาการบริหารธุรกิจ
631304 การแปลเบื้องต้น
3(3-0-6)
631403 การสื่อสารทางธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
6315XX รายวิชาเอกเลือก 1
3(x-x-x)
6315XX รายวิชาเอกเลือก 1
6315XX รายวิชาเอกเลือก 2
3(x-x-x)
6315XX รายวิชาเอกเลือก 2
3(x-x-x)
วิชาโท
วิชาโท
6316XX วิชาโท 1 รายวิชา (6316XX หรือ 6317XX)
631604 วัฒนธรรมฝรั่งเศส หรือ
6317XX		
3(3-0-6)
631704 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
		
รวม 18(xx-x-xx)
		
รวม 18(xx-x-xx)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต

วิชาทักษะภาษา
631205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ
3(3-0-6)
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
631305 การแปลทางธุรกิจ
3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก
6315XX รายวิชาเอกเลือก 1
3(x-x-x)
6315XX รายวิชาเอกเลือก 2
3(x-x-x)
6316XX วิชาโท 1 รายวิชา (6316XX หรือ 6317XX)
6317XX		
3(3-0-6)
XXXXXX หมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
		
รวม 18(xx-x-xx)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
631306 ประสบการณ์วิชาชีพ
		

หน่วยกิต
6(0-540-0)
รวม 6(0-540-0)
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หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
นวััตกรรม
(หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563)
1. ชื่่�อหลัักสููตร
รหััสหลัักสููตร
ภาษาไทย
ภาษาอัังกฤษ

25381111102225
หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต
สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม
Bachelor of Technology Program in Digital
Technology and Innovation

2. ชื่่�อปริิญญาและสาขาวิิชา
ชื่่�อเต็็ม (ไทย)
(อัังกฤษ)
		
ชื่่�อย่่อ (ไทย)
(อัังกฤษ)

เทคโนโลยีีบััณฑิิต (เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม)
Bachelor of Technology (Digital 		
Technology and Innovation)
ทล.บ. (เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม)
B.Tech. (Digital Technology and Innovation)

5.6 การให้้ปริิญญาแก่่ผู้้�สํําเร็็จการศึึกษา
ให้้ปริิญญาเพีียงสาขาวิิชาเดีียว

6. อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสํําเร็็จการศึึกษา

6.1 นัักพััฒนาแอปพลิิเคชััน (Application Developer)
6.2 นัักพััฒนาโมบาย (Mobile Developer)
6.3 นัักพััฒนาเว็็บแบบฟููลแสต็็ก (Full-Stack Developer)
6.4 นัักพััฒนาส่่วนฟอนท์์เอนด์์ (Front-end Developer)
6.5 นัักวิิทยาการข้้อมููล (Data Scientist)
6.6 วิิศวกรข้้อมููล (Data Engineer)
6.7 วิิศวกรคลาวด์์ (Cloud Engineer)
6.8 ผู้้�เชี่่�ยวชาญเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital Experts)
สามารถประกอบอาชีีพได้้ตามที่่�ระบุุ หรืืออื่่�นๆ ยกเว้้นอาชีีพที่่�ต้้องขอ
ใบประกอบวิิชาชีีพ

7. สถานที่่�จััดการเรีียนการสอน

3. วิิชาเอกหรืือความเชี่่�ยวชาญเฉพาะของหลัักสููตร

คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
หนองแขม กรุุงเทพมหานคร

4. จํํานวนหน่่วยกิิตที่่�เรีียนตลอดหลัักสููตร

ข้้อมููลเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรััชญา ความสํําคััญ และวััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร

ไม่่มีี

123 หน่่วยกิิต

5. รููปแบบของหลัักสููตร

5.1 รููปแบบ
หลัักสููตรปริิญญาตรีี หลัักสููตร 4 ปีี
5.2 ประเภทของหลัักสููตร
เป็็นหลัักสููตรปริิญญาตรีีทางปฏิิบััติิการ
5.3 ภาษาที่่�ใช้้
การจััดการเรีียนการสอนใช้้ภาษาไทย
5.4 การรัับเข้้าศึึกษา
	รัับนัักศึึกษาไทย และนัักศึึกษาต่่างชาติิที่่�สามารถเข้้าใจภาษา
ไทยได้้เป็็นอย่่างดีี
5.5 ความร่่วมมืือกัับสถาบัันอื่่�น
เป็็นหลัักสููตรของสถาบัันโดยเฉพาะ

1.1 ปรััชญา
	มุ่่�งเน้้นการพััฒนาบััณฑิิตทั้้�งความรู้้�และทัักษะการปฏิิบััติิงาน ด้้าน
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล พร้้อมปฏิิบััติิงานจริิงในสถานประกอบการ มีีความรัับ
ผิิดชอบ จริิยธรรม คุุณธรรม สามารถเรีียนรู้้�และพััฒนาด้้วยตนเองตลอด
ชีีวิิต
1.2 ความสํําคััญ
	มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้�เชี่่�ยวชาญปฏิิบััติิ ในสาขาวิิชาเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลและนวััตกรรม ตอบสนองความต้้องการตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์์
มาตรฐานการอุุดมศึึกษา สอดคล้้องตามแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ และนโยบายเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
1.3 วััตถุุประสงค์์
1) เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้�ความสามารถด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
สามารถนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้และแก้้ไขปััญหาในการปฏิิบััติิงานได้้ทั้้�ง
ในภาครััฐและเอกชน
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2) เพื่่� อ ผลิิ ต ทรัั พ ยากรบุุ ค คลที่่� มีี ค วามรู้้�คู่่�คุุ ณ ธรรม จริิ ย ธรรม
สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปประกอบอาชีีพ
ทั้้�งลููกจ้้างและผู้้�ประกอบการ ได้้อย่่างมีีความสุุข
3) เพื่่�อพััฒนาบุุคลากรให้้มีคี วามสามารถทั้้�งการเรีียนรู้้� วิิจัยั พััฒนา
และการปฏิิบัติั งิ านจริิงทางด้้านเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั เพื่่�อการพััฒนาเศรษฐกิิจ
สัังคม และประเทศชาติิ
1.4 อััตลัักษณ์์
	มีีความรู้้�รอบด้้าน คู่่�คุุณธรรม เชี่่�ยวชาญปฏิิบััติิ สามารถเทคโนโลยีี
ดิิ จิิ ทัั ล ระบบการจัั ด การศึึ ก ษา การดํําเนิิ น การ และโครงสร้้ า งของ
หลัักสููตร

1. ระบบการจััดการศึึกษา
1.1 ระบบ

ระบบการศึึกษาใช้้ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดย 1 ปีีการศึึกษา
แบ่่งออกเป็็น 2 ภาคการศึึกษา ซึ่่ง� 1 ภาคการศึึกษาปกติิมีรี ะยะเวลาศึึกษา
ไม่่น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์ และภาคฤดููร้้อนให้้กํําหนดระยะเวลาโดยสััดส่่วน
เทีียบเคีียงได้้กับั การศึึกษาภาคปกติิ ข้้อกํําหนดต่่างๆ เป็็นไปตามข้้อบัังคัับ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2559
และ ข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญา
ตรีี (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2560
1.2 การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน
	มีีการจััดการเรีียนการสอนการศึึกษาภาคฤดููร้้อน ทั้้�งนี้้�ให้้ขึ้้�นอยู่่�กัับ
คณะกรรมการประจำำ� หลัั ก สูู ต ร และคณะกรรมการบริิ ห ารคณะ
ศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ โดยการศึึกษา
ภาคฤดููร้้อน กำำ�หนดให้้มีีระยะเวลาศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 8 สััปดาห์์ และ
จำำ�นวนหน่่วยกิิตเทีียบเคีียงกัันได้้กัับการศึึกษาปกติิ
1.3 การเทีียบเคีียงหน่่วยกิิตในระบบทวิิภาค
ไม่่มีี

2. การดํําเนิินการหลัักสููตร

2.1 การเรีียนการสอน การลงทะเบีียน และการวััดผล
2.1.1 วััน–เวลาในการดํําเนิินการเรีียนการสอน
	วััน–เวลาราชการปกติิ
- ภาคการศึึกษาที่่� 1 เดืือนสิิงหาคม – เดืือนธัันวาคม
ไม่่น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์

- ภาคการศึึกษาที่่� 2 เดืือนมกราคม – เดืือนพฤษภาคม
ไม่่น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์
- ภาคฤดููร้้อน
เดืือนมิิถุุนายน – เดืือนกรกฎาคม
ไม่่น้้อยกว่่า 8 สััปดาห์์
ให้้ใช้้เวลาการศึึกษาไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
2.1.2 การลงทะเบีียนเรีียน
ในภาคการศึึกษาปกติิ นัักศึึกษาหลัักสููตรปริิญญาตรีีภาคปกติิ จะ
ต้้องลงทะเบีียน ไม่่น้้อยกว่่า 9 หน่่วยกิิต และไม่่เกิิน 22 หน่่วยกิิต สำำ�หรัับ
ในภาคการศึึกษาฤดููร้้อน ลงทะเบีียนเรีียนได้้ไม่่เกิิน 9 หน่่วยกิิต หากมีี
ความจำำ�เป็็นในการลงทะเบีียนเรีียนที่่�มีีจำำ�นวนหน่่วยกิิตแตกต่่างไปจาก
เกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดข้้างต้้น อาจทำำ�ได้้โดยการได้้รัับอนุุมััติิจากคณบดีี แต่่ทั้้�งนี้้�
ต้้องไม่่กระทบกระเทืือนต่่อมาตรฐานการศึึกษา
2.1.3 การวััดผลและการสำำ�เร็็จการศึึกษา
การวัั ดผล การศึึ ก ษา ให้้ เ ป็็ น ไปตามระเบีี ยบ การวัั ดผล ของ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
การสำำ�เร็็ จการศึึ กษา เป็็ นไปตามข้้ อบัั งคัั บ มหาวิิ ทยาลัั ย เอเชีี ย
อาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2559 และข้้อบัังคัับ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี (ฉบัับที่่� 2)
พ.ศ. 2560
การสำำ�เร็็จการศึึกษา ต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1) จะต้้องสอบได้้รายวิิชาครบถ้้วนตามหลัักสููตร
2) ได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสมตลอดหลัักสููตรไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00 โดย
ระดัับคะแนนของกลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับรวมกัับวิิชาเอกเลืือกจะต้้องไม่่ต่ำำ��กว่่า
2.00
อนุุปริิญญา การขอรัับอนุุปริิญญาสาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
นวััตกรรม จะต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�
1) ได้้ศึึกษาลัักษณะวิิชาต่่าง ๆ และมีีจำำ�นวนหน่่วยตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในโครงสร้้างของหลัักสููตร
2) ได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่ยส
� ะสมในขณะที่่�ขอรัับอนุุปริิญญาไม่่ถึงึ 2.00
แต่่ไม่่ต่ำำ��กว่่า 1.75
3) ไม่่มีีพัันธะด้้านหนี้้�สิินใดๆ กัับมหาวิิทยาลััย
4) คุุณสมบััติิอื่่�น ๆ ตามแต่่ละหลัักสููตรกำำ�หนด
5) นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะขออนุุปริิญญา ยื่่น� คำำ�ร้อ้ งแสดงความจำำ�นง
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ที่่�สำำ�นัักทะเบีียนและประมวลผล
6) กรณีี ก ารขออนุุ ป ริิ ญ ญาไม่่ เ ป็็ น ไปตามนี้้� ใ ห้้ อ ธิิ ก ารบดีี เ ป็็ น ผู้้�
พิิจารณาโดยคำำ�แนะนำำ� จากคณะกรรมการวิิชาการ
2.2 คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้าศึึกษา
สํําเร็็จการศึึกษาระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า หรืือเทีียบโอน
มาจากสถาบัันการศึึกษาแห่่งอื่่�น ผ่่านการสอบคััดเลืือกเข้้าศึึกษาตาม
เกณฑ์์ ของ สกอ. หรืื อ ผ่่ านการคัั ดเลืื อ ก (รัั บ ตรง) ตามข้้ อบัั งคัั บของ
มหาวิิทยาลััย คุุณสมบััติผู้ิ ้�ที่่เ� ข้้าศึึกษาให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััย
เอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ.2559 และผู้้�ที่่�เข้้า
ศึึกษาหลัักสููตรเทคโนโลยีีบัณ
ั ฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั และนวััตกรรม
ต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังต่่อไปนี้้�
2.2.1 สำำ�เร็็จการศึึกษาไม่่ต่ำำ��กว่่าชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรืือเทีียบเท่่า หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ
2.2.2 สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููงหรืือเทีียบเท่่า
หรืืออนุุปริิญญา
2.2.3 ผ่่านการคััดเลืือกตามเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
อุุดมศึึกษา และ/หรืือ เป็็นไปตามระเบีียบข้้อบัังคัับ การคััดเลืือกของ
มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์
2.2.4 มีีความประพฤติิเรีียบร้้อยไม่่เป็็นผู้้�บกพร่่องในศีีลธรรมและ
มารยาทอัันดีี
2.2.5 มีีร่่างกายแข็็งแรง ไม่่เป็็นโรคที่่�สัังคมรัังเกีียจ
2.3 ระบบการศึึกษา
ระบบการศึึกษาเป็็นแบบชั้้�นเรีียน และเป็็นไปตามระเบีียบมหาวิิทยาลััย
เอเชีียอาคเนย์์
2.4 การเทีียบโอนหน่่วยกิิตรายวิิชา
การเทีียบโอนหน่่วยกิิต รายวิิชาและการลงทะเบีียนเรีียนข้้าม
มหาวิิทยาลััย ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนตามพระราชบััญญััติิ
การศึึ ก ษาแห่่ ง ชาติิ พ.ศ. 2562 ของสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการการ
อุุดมศึึกษา และระเบีียบมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ว่่าด้้วยการเทีียบโอน
ผลการเรีียนระดัับปริิญญาเข้้าสู่่�การศึึกษาในระบบ พ.ศ. 2559 และ
ประกาศมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ เรื่่�องการลงทะเบีียนรายวิิชา ข้้าม
สถาบััน

3. หลัักสููตร

3.1 หลัักสููตร ให้้ระบุุรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้� 		
3.1.1 จำำ�นวนหน่่วยกิิต
หน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตรไม่่ต่ำำ��กว่่า 123 หน่่วยกิิต
3.1.2 โครงสร้้างหลัักสููตร
	นัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียนศึึกษารายวิิชารวมไม่่น้้อยกว่่า 123
หน่่วยกิติ โดยได้้ศึกึ ษารายวิิชาต่่างๆ ครบตามโครงสร้้างองค์์ประกอบและ

ข้้อกำำ�หนดของหลัักสููตร ดัังนี้้�

1) หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
30		 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยกลุ่่�มวิิชาดัังนี้้�			
- กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
6
หน่่วยกิิต
- กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
6
หน่่วยกิิต
- กลุ่่�มวิิชาภาษา
12
หน่่วยกิิต
- กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์ และคณิิตศาสตร์์ 6
หน่่วยกิิต
2) หมวดวิิชาเฉพาะ
87
หน่่วยกิิต
2.1 หมวดวิิชาเฉพาะพื้้�นฐาน
30
หน่่วยกิิต
- กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์
12
หน่่วยกิิต
และวิิทยาศาสตร์์ 		
- กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางเทคโนโลยีี
18
หน่่วยกิิต
2.2 วิิชาเฉพาะด้้าน
54
หน่่วยกิิต
- กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีเฉพาะสาขา
51
หน่่วยกิิต
- วิิชาเอกบัังคัับ	
36
หน่่วยกิิต
- วิิชาเอกเลืือก
15
หน่่วยกิิต
- กลุ่่�มวิิชาโครงงาน
3
หน่่วยกิิต
2.3 วิิชาการฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพ/วิิชาบููรณาการการเรีียนรู้้�ร่ว่ ม
การทำำ�งาน 3หน่่วยกิิต
3) หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
6 หน่่วยกิิต
จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร
123 หน่่วยกิิต
3.1.3 หลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดรหััสวิิชา
คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์มีีหลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดรหััสวิิชาของ
สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม โดยใช้้เลขอารบิิก 6 หลััก นำำ�
หน้้าชื่่�อทุุกวิิชาในหลัักสููตร
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1) เลขหลัักแสน หลัักหมื่่�น หมายถึึง คณะ หรืือ หมวดวิิชาศึึกษา
ทั่่�วไป ดัังนี้้�
600xxx หมายถึึง หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
61xxxx หมายถึึง คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
62xxxx หมายถึึง คณะบริิหารธุุรกิิจ
63xxxx หมายถึึง คณะศิิลปศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
64xxxx หมายถึึง คณะนิิติิศาสตร์์
2) เลขหลัักพััน หมายถึึงสาขาวิิชาหรืือวิิชาแกนร่่วม ดัังนี้้�
xx2xxx หมายถึึง สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลและนวััตกรรม
3) ตััวเลขหลัักร้้อยแสดงถึึงกลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาภาษา
xxx4xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม
xxx1xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาเฉพาะพื้้�นฐาน
xxx2xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาเฉพาะด้้าน (เอกบัังคัับ)
และกลุ่่�มวิิชาโครงงาน
xxx3xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาเฉพาะด้้าน (เอกเลืือก)
xxx4xx หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิชาการฝึึกประสบการณ์์
วิิชาชีีพ /วิิชาบููรณาการการเรีียนรู้้�ร่่วมการทำำ�งาน
3.1.4 รายวิิชาในหลัักสููตร
1) หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
30 หน่่วยกิิต
	นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษารายวิิชาในหลัักสููตรวิิชาศึึกษาทั่่�วไป รวมแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 30 หน่่วยกิติ ตามโครงสร้้างและองค์์ประกอบของหลัักสููตร
วิิชาศึึกษาทั่่�วไป ดัังนี้้�คืือ
1.1 กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
6 หน่่วยกิิต
ให้้เลืือกศึึกษา 2 วิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ จำำ�นวนหน่่วยกิิต
		
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600101 ดนตรีีกัับชีีวิิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุุษย์์กัับคุุณค่่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)

(Man and Value of Civilization)
600103 ปรััชญาและศาสนาเพื่่�อคุุณค่่าชีีวิิต
3(3-0-6)
		 (Philosophy, Religion and Value of Life)
600104	สุุนทรีียภาพของชีีวิิต
3(3-0-6)
		 (Aesthetic for Life)		
600105 มนุุษย์์กัับการใช้้เหตุุผล	
3(3-0-6)
		 (Man and Reasoning)
600106 จิิตสำำ�นึึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)		
		
1.2 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
6 หน่่วยกิิต
		ให้้เลืือกศึึกษา 2 วิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
		
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600201 จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�เนิินชีีวิิต3
(3-0-6)
(Psychology for Living) 		
600202 วิิถีีของสัังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203 การเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)		
600204 ความสง่่าแห่่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)		
600205 ความเป็็นพลเมืืองในกระแสโลกาภิิวััตน์์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization )		
600206 กฎหมายในการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Law for Living)		
600207 เศรษฐกิิจพอเพีียงและการประยุุกต์์ใช้้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)		
600208 จิิตวิิทยาเชิิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)		
600209 ความรู้้�และทัักษะการจััดการทางการเงิิน
3(3-0-6)
(Financial Literacy)			
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1.3 กลุ่่�มวิิชาภาษา
12 หน่่วยกิิต
		กำำ�หนดให้้ศึึกษา 2 วิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
			
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600301 ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(2-2-5)
(English in Daily Life) 		
600302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)		
และให้้เลืือกศึึกษา 2 วิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วย
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
		
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600303 ภาษาอัังกฤษแบบบููรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)		
600304 การฟััง การพููด ภาษาอัังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)		
600305 ภาษาญี่่�ปุ่่�นในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)		
600306 ภาษาจีีนในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)		
600307 ภาษาฝรั่่�งเศสในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)		
600308 ภาษาเวีียดนามในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)		
600309 ภาษาพม่่าในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)		
600310 ภาษาเขมรในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)		
600311	ทัักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)		
600312 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)		
600313	วรรณศิิลป์์เพื่่�อชีีวิิต
3(3-0-6)
		 (Literary Arts for All)		

1.4 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
6 หน่่วยกิิต		
ให้้เลืือกศึึกษา 2 วิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
		
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600401 คอมพิิวเตอร์์และการประยุุกต์์สร้า้ งประโยชน์์ในชีีวิติ 3(3-0-6)
ประจำำ�วััน
(Computer and Applications Benefits for Everyday
Life)		
600402 วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเพื่่�อชีีวิิตสมััยใหม่่
3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)		
600403	ชีีวิิตกัับสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)		
600404 การจััดการสารสนเทศยุุคใหม่่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)		
600405 เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�องานเอกสารและการนำำ�	 3(2-2-5)
เสนอ
(Information Technology for Documentation and
resentation)		
600406 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิทั่่�วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)		
600407 คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)		
600408	สถิิติิเพื่่�อการจััดการและการตััดสิินใจ	
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)		
600409 ระบบสารสนเทศสำำ�หรัับธุุรกิิจยุุคดิิจิทัิ ัล	
3(2-2-6)
(IT for Digitial Business)
2) หมวดวิิชาเฉพาะ จำำ�นวน 87 หน่่วยกิติ ประกอบด้้วยกลุ่่�มวิิชา
ดัังต่่อไปนี้้�
2.1 วิิชาเฉพาะพื้้�นฐาน
30 หน่่วยกิิต
กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ กำำ�หนดให้้
ศึึกษา 4 วิิชา จำำ�นวน 12 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
		
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
632109 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Mathematics for Digital Technology)
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632110	สถิิติิสำำ�หรัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
(Statistics for Digital Technology)
632111	พื้้�นฐานเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
(Digital Technology Fundamentals)
632112 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม
(Data Structures and Algorithms)

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

กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางเทคโนโลยีี กำำ�หนดให้้ศึึกษา 6 วิิชา จำำ�นวน
18 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
		
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
632113 การสร้้างภาวะผู้้�นำำ�และการจััดการทีีมงานยุุคดิิจิิทััล 3(3-0-6)
(Leadership Creation and Teamwork
Management in Digital Era)
632114 การจััดการเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลเชิิงธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Digital Technology Management for Business)
632115 การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
3(0-6-3)
(Data Communications and Computer Networks)
632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
3(0-6-3)
(Principles of Computer Programming)
632117 ระบบปฏิิบัติั ิการ
3(3-0-6)
(Operating Systems)
632118 โครงสร้้างและสถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
3(3-0-6)
(Computer Organization and Architecture)

2.2 วิิชาเฉพาะด้้าน

2.2.1 กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีเฉพาะสาขา

54 หน่่วยกิิต

51 หน่่วยกิิต

1) วิิชาเอกบัังคัับ กำำ�หนดให้้ศึึกษาจำำ�นวน 12 วิิชา
36 หน่่วยกิิต

รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
		
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
632211 การวิิเคราะห์์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
(Systems Analysis and Design)
632214 นวััตกรรมการประมวลผลระดัับองค์์กร
3(0-6-3)
เทคโนโลยีีคลาวด์์ และผู้้�ประกอบการทางเทคโนโลยีี

(Innovative Enterprise Computing, Cloud
Technologies and Technopreneurship)
632202 การออกแบบและพััฒนาเว็็บ	
3(0-6-3)
(Web Design and Development)
632208 ระบบฐานข้้อมููล
3(0-6-3)
(Database Systems)
632215 การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์สำำ�หรัับอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� 3(0-6-3)
(Mobile Application Programming)
632216	หััวข้้อเฉพาะเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
3(0-6-3)
(Special Topics in Digital Technology)
632217 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่และคลาวด์์คอมพิิวติ้้�ง 3(0-6-3)
(Big Data Analytics and Cloud Computing)
632203 การเขีียนโปรแกรมเชิิงวััตถุุ
3(0-6-3)
(Object-Oriented Programming )
632212 เทคโนโลยีีมััลติิมีีเดีีย
3(0-6-3)
(Technology Multimedia)
632218 เดฟออปและการผสมผสานระบบ
3(0-6-3)
(DevOps and System Integration)
632209 ความมั่่�นคงของระบบคอมพิิวเตอร์์
3(3-0-6)
(Computer Security)
632219	ปััญญาประดิิษฐ์์
3(0-6-3)
(Artificial Intelligence)
			

2) วิิ ช าเอกเลืือก กำำ�หนดให้้ เ ลืือกศึึ ก ษาจำำ�นวน 5 วิิ ช า 15
หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
		
(บรรยาย-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
632301 การวิิเคราะห์์และออกแบบเชิิงวััตถุุ
3(3-0-6)
(Object-Oriented Analysis and Design)
632302 การพััฒนาซอฟต์์แวร์์และการจััดการโครงการ
3(3-0-6)
(Software Development and Project Management)
632303 การประกัันคุุณภาพและการทดสอบซอฟต์์แวร์์
3(3-0-6)
(Software Quality Assurance and Testing)
632304 การพััฒนาซอฟต์์แวร์์เชิิงวััตถุุ
3(2-2-6)
(Object-Oriented Software Development)
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632306 การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์บนเว็็บ
3(2-2-6)
(Web Application Programming)		
632307 การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์ด้้วยภาษาวิิชวล	
3(2-2-6)
(Visual Application Programming)
632308 การโปรแกรมเกม
3(2-2-6)
(Game Programming)
632309 การโปรแกรมฐานข้้อมููล	
3(2-2-6)
(Database Programming)
632310 การเขีียนโปรแกรมด้้วยภาษาสมััยใหม่่ 1
3(2-2-6)
(Programming with Modern Language 1)
632311 การเขีียนโปรแกรมด้้วยภาษาสมััยใหม่่ 2
3(2-2-6)
(Programming with Modern Language 2)
632312 การบริิหารเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
3(2-2-6)
(Computer Network Administration)
632313 คอมพิิวเตอร์์กราฟิิกส์์
3(2-2-6)
(Computer Graphics)
632317 พาณิิชย์์ดิิจิิทััล	
3(3-0-6)
(Digital Commerce)
632320 การประมวลผลภาพดิิจิิทััลและคอมพิิวเตอร์์วิิชั่่�น 3(2-2-6)
(Digital Image Processing and Computer Vision)
632324 วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
632325 วิิทยาการข้้อมููลและข้้อมููลอััจฉริิยะ
3(2-2-6)
(Data Science and Data Intelligence)
632326 การพััฒนาแอพพลิิเคชั่่�น และผลิิตภััณฑ์์ IoT
3(2-2-6)
(Internet of Things Application and Product 		
Development)
632327 การจััดการความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม
3(3-0-6)
เชิิงธุุรกิิจ		
(Creativity Management and Business Innovation)
632328 การบริิหารโครงการธุุรกิิจยุุคดิิจิทัิ ัล	
3(3-0-6)
(Digital Business Project Management)
632329	จริิยธรรมทางธุุรกิิจดิิจิิทััลและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม3(3-0-6)
(Digital Business Ethics and Social Responsibilities)
632330 การตลาดยุุคดิิจิิทััล	
3(3-0-6)

(Digital Marketing Management)
632331 การจััดการองค์์กรดิิจิิทััล	
3(3-0-6)
(Management of D-Enterprise)
632332	บล็็อกเชน
3(3-0-6)
(Blockchain)
632333 การจััดการธุุรกิิจดิิจิิทััล	
3(3-0-6)
(Digital Business Management)
632323	สหกิิจศึึกษา
3(0-9-0)
(Cooperative Training)
2.2.2 กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีเฉพาะสาขา
3 หน่่วยกิติ
	กำำ�หนดให้้ศึึกษาจำำ�นวน 2 วิิชา 3 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ
จำำ�นวนหน่่วยกิิต
		
(บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
632221 โครงงานเทคโนโลยีีดิิจิิทััล 1
1(0-2-6)
(Digital Technology Project 1)
632222 โครงงานเทคโนโลยีีดิิจิิทััล 2
2(0-4-12)
(Digital Technology Project 2)		
2.3 วิิชาการฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพ /วิิชาบููรณาการการเรีียน
รู้้�ร่่วมการทำำ�งาน 3 หน่่วยกิิต
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้เรีียนมาไปทดลองใช้้ในการ
ปฏิิบัติั งิ านจริิงอีีกทั้้�งได้้เรีียนรู้้�การแก้้ปัญ
ั หาในงานจริิงและการทำำ�งานร่่วม
กัับผู้้�อื่่�นในการปฏิิบััติิงานจริิง เป็็นเวลาประมาณ 2 เดืือน (ไม่่น้้อยกว่่า
3) หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่วยกิิต
ให้้นัักศึึกษาเลืือกเรีียนรายวิิชาที่่�เปิิดสอนระดัับปริิญญาตรีีใน
สาขาวิิชาของคณะฯ ในวิิชาต่่าง ๆ ของมหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ จำำ�นวน
หน่่วยกิิตไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิตสาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

		ชั้้�นปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
6001xx กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
6004xx กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
600301 ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
6004xx กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
632111	พื้้�นฐานเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
รวมหน่่วยกิิต

ชั้้�นปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2
หน่่วยกิิต รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
หน่่วยกิิต
3(3-0-6) 6001xx กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์		
3(3-0-6)
3(3-0-6) 600302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร		
3(3-0-6)
3(2-2-5) 632109 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
3(3-0-6)
3(3-0-6) 632112 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม 		
3(3-0-6)
3(3-0-6) 632212 เทคโนโลยีีมััลติิมีีเดีีย 		
3(0-6-3)
3(0-6-3) 632203 การเขีียนโปรแกรมเชิิงวััตถุุ 		
3(0-6-3)
(เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์)
18(14-8-32)				
รวมหน่่วยกิิต			
18(12-12-30)

	ชั้้�นปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1
		ชั้้�นปีีที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
หน่่วยกิิต รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
หน่่วยกิิต
6003xx กลุ่่�มวิิชาภาษา
3(3-0-6) 6003xx กลุ่่�มวิิชาภาษา				
3(3-0-6)
632110	สถิิติิสำำ�หรัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
3(3-0-6) 6002xx กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์		
3(3-0-6)
632118 โครงสร้้างและสถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
3(3-0-6) 632215 การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์		
3(0-6-3)
632114 การจััดการเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลเชิิงธุุรกิิจ
3(3-0-6)				สำำ�หรัับอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�
632202 การออกแบบและพััฒนาเว็็บ	
3(0-6-3)			(เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์)
(เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์)			632214 นวััตกรรมการประมวลผลระดัับองค์์กร		 3(0-6-3)
632208 ระบบฐานข้้อมููล
3(0-6-3)
เทคโนโลยีีคลาวด์์ และผู้้�ประกอบการทางเทคโนโลยีี
(เคยเรีียน 632112 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม)			632211 การวิิเคราะห์์และออกแบบระบบ 		 3(3-0-6)
รวมหน่่วยกิิต
18(12-12-30)				
(เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
และ 632112 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม)
632115 การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ 3(0-6-3)
รวมหน่่วยกิิต			
18(9-18-27)
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม
สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า

		ชั้้�นปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 1 										 ชั้้�นปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
หน่่วยกิิต รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
หน่่วยกิิต
6002xx กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
3(3-0-6) 632216	หััวข้้อเฉพาะเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
3(0-6-3)
632113 การสร้้างภาวะผู้้�นำำ�และ
3(3-0-6) 632217 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่และคลาวด์์คอมพิิวติ้้�ง 		
การจััดการทีีมงานยุุคดิิจิิทััล		 (เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ และ
632218 เดฟออปและ การผสมผสานระบบ	
3(0-6-3)		632112 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม)3(3-0-6)
(เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ และ 632209 ความมั่่�นคงของระบบคอมพิิวเตอร์์
3(3-0-6)
632112 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม)		 632221 โครงงานเทคโนโลยีีดิิจิิทััล 1 1(0-2-6)
632117 ระบบปฏิิบัติั ิการ
3(3-0-6)				
(เคยเรีียน 632211 การวิิเคราะห์์และออกแบบระบบ)
632219	ปััญญาประดิิษฐ์์
3(0-6-3) 6323xx กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก เทคโนโลยีีดิิจิิทััล	
3(X-X-X)
6323xx กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัล	
3(X-X-X) 			
หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
3(3-0-6)
		
รวมหน่่วยกิิต
18(X-X-X)								รวมหน่่วยกิิต		
16(X-X-X)

ชั้้�นปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
รหััสวิิชา		ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)		หน่่วยกิิต
632401 การฝึึกงานทางเทคโนโลยีีดิิจิิทััล 			
3(0-9-0)
		
รวมหน่่วยกิิต		 3(0-9-0)
ชั้้�นปีีที่่� 4 ภาคการศึึกษาที่่� 1 		ชั้้�นปีีที่่� 4 ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)		
หน่่วยกิิต รหััสวิิชา ชื่่�อวิิชา (ไทย/อัังกฤษ)
632222 โครงงานเทคโนโลยีีดิิจิิทััล 2
2(0-4-12)		 6323xx กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก เทคโนโลยีีดิิจิิทััล	
(ผ่่านรายวิิชา 632221 โครงงานเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัล 1) 			 6323xx กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก เทคโนโลยีีดิิจิิทััล	
6323xx กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัล	
3(X-X-X)
รวมหน่่วยกิิต
หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
3(3-0-6)
รวมหน่่วยกิิต
8(X-X-X)

หน่่วยกิิต
3(X-X-X)
3(X-X-X)
6(X-X-X)
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
		

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration Program
in Public Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Public Administration
			(Public Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.P.A. (Public Administration)

3. วิชาเอก		

รัฐประศาสนศาสตร์

4. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 123 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
	รัับนัักศึึกษาไทยและนัักศึึกษาต่่างประเทศที่่�สามารถใช้้ภาษา		
		 ไทยได้้เป็็นอย่่างดีี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
		 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
หลักสูตรนีไ้ ด้ออกแบบไว้เพือ่ ให้นกั ศึกษาทีจ่ บการศึกษาสามารถ
ท�ำงานได้ในภาคธุรกิจภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
ในกระทรวง กรม หน่วยงาน ส�ำนักงาน และกองต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนและรัฐวิสาหกิจ นายต�ำรวจชั้นสัญญาบัตร เช่น สายปราบปราม
สายสอบสวน สายธุรการ นายทหารชั้นสัญญาบัตร เช่น นายทหารสาย
การข่าว นายทหารสารบัญ สารวัตรทหาร เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 3
บริษทั เอกชน/โรงงาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบุคคล แผน/
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและ
บัตร 3 ผู้บริหารโครงการและโครงงาน นักธุรกิจ นักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ ผู้นำช
� ุมชน ผู้นำ� ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์การพัฒนา
เอกชน อาจารย์ นักวิชาการทางด้านการปกครอง การบริหารและลักษณะ
งานเปิดกว้างในด้านสังคมศาสตร์ทั่ว ๆ ไป
ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มีปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกต์
จากศาสตร์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพทีท่ นั สมัย เน้น
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีศาสตร์ที่ครอบคลุมการวางแผนและการ
พัฒนา การบริหาร การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ
กฎหมาย และการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
2. ความส�ำคัญ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ มีความส�ำคัญ ดังนี้
		 2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
		 2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาด
แรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน
3. วัตถุประสงค์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ความส� ำ คั ญ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ความ
รับผิดชอบของสถาบัน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้
		 3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และศักยภาพ ทั้งภาค
ทฤษฎีและสามารถปฏิบัติได้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อตอบ
สนองต่อความต้องการของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยเฉพาะ
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องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
		 3.2 เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� มีคณ
ุ ธรรม มีความรูค้ วาม
ช�ำนาญการทางเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม มีความ
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เสียสละในการท�ำงาน กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง ออกไปท�ำงานในภาครัฐและเอกชน
		 3.3 เพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางการบริหารที่มีทั้งศิลปะ ความ
รู้ เชี่ยวชาญ ทักษะในการแก้ไขปัญหา รัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในเชิง
วิชาการ นอกเหนือจากเชิงปฏิบัติการเพื่อให้นักรัฐประศาสนศาสตร์ มี
ความต่อเนื่องในการเป็นกลไกสังคม ด้านวิชาการ ปรัชญา และสาขา
วิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ระบบการจัดการศึกษา การด�ำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
		
1.1 ระบบการศึกษา
		 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออก
เป็น 2 ภาคการศึกษา ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่ า 15 สั ป ดาห์ และภาคฤดู ร ้ อ นให้ กํา หนดระยะเวลาโดยสั ด ส่ ว น
เทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ ข้อกําหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
		 มีการจัดการเรียนการสอนการศึกษาภาคฤดูรอ้ น ทัง้ นีใ้ ห้ขนึ้
อยู่กับคณะกรรมการประจ�ำหลักสูตร
		
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี
2. การด�ำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการด�ำเนินการเรียนการสอน
		 ในวัน-เวลา ราชการปกติและนอกวัน-เวลาราชการ โดยแบ่ง
เป็นภาคการศึกษาดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
			 2.2.1 สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.) หรือ
ปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยใช้หลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบของส�ำนักงานการ
อุดมศึกษาในกรณีจะศึกษาเป็นปริญญาตรีที่สอง
			 2.2.2 ความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมและมารยาทอันดี
			 2.2.3 มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
			 2.2.4 มีผู้ปกครองและภูมิลำ� เนาที่อยู่เป็นหลักแน่นอน
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
			 2.2.5 ยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
			 2.2.6 ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาของศาล
		 2.3 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
เข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
		 การเทียบโอนจากสถาบัน เป็นไปตามระเบียบของคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาเอกชนและระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเข้าสู่การ
ศึกษาในระบบ

หลัักสููตร

หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์
หลัักสููตร 4 ปีี
จ�ำนวนหน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช ารวมตลอดหลั ก สู ต ร
123 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ
ของหลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงสร้างหลักสูตรรวม
123 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
		 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์		
6 หน่วยกิต
		 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์		
6 หน่วยกิต
		 - กลุ่มวิชาภาษา			
12 หน่วยกิต
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		 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ
		 กลุ่มวิชาแกน
		 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
		 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 		
		 รวม

6 หน่วยกิต
87 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
123 หน่วยกิต

การให้ปริญญาเกียรตินิยม
การให้ปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์การให้เกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก น�ำหน้าชือ่ วิชาทุกวิชาในหลักสูตร
ดังนี้
รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5
หลักพัน

0

0

X

X

X

1. รหัสวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และ
เลข 500 น�ำหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
เลขหลักร้อย กลุ่มวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6

3

X

X

X

X

เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
		 63 หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชา ดังนี้
		 3 หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
		 1 หมายถึง กลุ่มวิชาแกน
		 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
		 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. วิชาบังคับก่อน
หมายความว่าวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จะต้อง
ผ่านการเรียนในรายวิชาทีร่ ะบุไว้กอ่ น เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ในรายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการประเมินผลในวิชา
บังคับก่อนแล้ว โดยได้ระดับคะแนน A , B+ , B , C+ , C , D+ , D ,
หรือ S
4. โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชารวม 123 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบของหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
87 หน่วยกิต
		 - กลุ่มวิชาแกน
27 หน่วยกิต
		 - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
		 - กลุ่มวิชาเอกเลือก
24 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
		 รวม
123 หน่วยกิต
รายชื่อวิชาในแต่ละหมวด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ในหมวดศึกษาทั่วไป ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาและหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
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ชื่อรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือก
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา	ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
500102 มนุษย์กับอารยธรรม
3(3-0-6)
.
(Man and Civilization)
500103 ปรัชญาและศาสนากับการด�ำรงชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Religion for Living)
500104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetic of Life)
500105 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Ethical and Logical Application)
500106 ตรรกวิทยาและการใช้
3(3-0-6)
(Logic and Usage)
500107 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Ethics)
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือก
ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา	ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500201 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
500202 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
500203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Quality of Life Promotion)
500204 มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relation and Personality Development)

500205 สังคม การเมือง และการปกครอง
		 (Society, Politics and Government)
500206 สังคม เศรษฐกิจและการจัดการ
(Society, Economy and Management)
500207 พลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
(Citizenship and Globalization)
500208 กฎหมายในชีวิตประจ�ำวัน
(Law for Daily Life)

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

กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500301 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English 1)
500302 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English 2)
และให้เลือกศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่อยกิต โดยเลือกจากรายวิชา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา	ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500303 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
(English 3)
500304 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
(English 4)
500305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
500306 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)
500307 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
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500308 การอ่านและเขียนในชีวิตประจ�ำวัน
(Reading and Writing in Daily Life)
500309 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
(Basic Japanese)
500310 ภาษาจีนเบื้องต้น
(Basic Chinese)
500311 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
(Basic French)

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

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�ำนวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา	ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500401 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Computer in Daily Life)
และให้เลือกศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา	ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Science and Technology for Life)
500403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
500404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
500405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและการน�ำเสนอ3(3-0-6)
(Information Technology for Documentation
and Presentation)
500406 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics and Statistics)

500407 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics)
500408 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Fundamental Statistics for Basic Data Analysis)
ต่อไปนี้

หมวดวิชาเฉพาะ มีจำ� นวน 87 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา

กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา	ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
633101 จิตวิทยาและสังคมวิทยาการบริหาร
3(3-0-6)
(Managerial Psychology and Sociology)
633102 หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principle of Political Science)
633103 ประชาคมโลก โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
3(3-0-6)
(World Community, Globalization and Thai Society)
633104 การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
(Thai Government and Politics)
633105 การบริหารท้องถิ่นของไทย
3(3-0-6)
(Thai Local Administration)
633106 จริยธรรมกับการบริหาร
3(3-0-6)
(Ethics and Administration)
633107 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
633108 รัฐธรรมนูญและกฎหมายส�ำหรับรัฐประศาสนศาสตร์3(3-0-6)
(The Constitution and Law for Public Administration)
633109 เศรษฐศาสตร์ส�ำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Economics for Public Administration)
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กลุม่ วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา	ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
633201 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
633202 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Policy)
633203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
633204 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Public Administrative Concepts and Theories)
633205 การคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
(Public Finance and Budgeting)
633206 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
(Research Methodology in Public Administration)
633207 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
(Development Administration)
633208 ภาวะผู้น�ำและวัฒนธรรมองค์การ
3(3-0-6)
(Leadership and Organizational Culture)
633209 การบริหารระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
(Management of Information Technology System)
633210 การต่อต้านการทุจริต
3(3-0-6)
(Anti-Corruption)
633211 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 6(0-300 ชั่วโมง)
(Professional Experiences in Public Administration)
วิชาเอกเลือก 24 หน่วยกิต ให้นกั ศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา	ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
633301 การวางแผนการบริหาร
3(3-0-6)
(Administrative Planning)
633302 การจัดการภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
(New Public Management)

633303 สัมมนาเกี่ยวกับระบบราชการและปัญหา
3(3-0-6)
การบริหารราชการ
(Seminar on Bureaucratic and Administrative
Problems)
633304 การบริหารและการพัฒนาเมือง
3(3-0-6)
(Urban Administration and Development)
633305 การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Project Analysis and Management)
633306 ปรัชญาและการบริหารเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy and Management)
633307 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
3(3-0-6)
(Strategic Management in Public Sector)
633308 การบริหารการพัฒนาชนบท
3(3-0-6)
(Rural Development Administration)
633309 นโยบายและการบริหารแรงงาน
3(3-0-6)
(Labor Policy and Administration)
633310 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกับบทบาทของรัฐ
3(3-0-6)
(Community Enterprise Promotion and
Government Role)
633311 การฝึกปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Workshop in Public Administration)
633312 หลักราชการและระเบียบปฎิบัติในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6)
(Bureaucracy and Regulation in Public Sector)
633313 การใช้งานโปรแกรมส�ำเร็จรูป
3(2-2-5)
(Application Package Program)
633314 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law 1 : General Principles)
633315 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
(Criminal Law 2 : Offenses)
633316 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
(Criminal Procedure Code)
633317 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
(Law of Evidence)
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หมวดวิชาเลือกเสรี มีจ�ำนวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน
รายวิชาใด ๆ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
รายวิชาเป็นวิชาโท รัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะ
ศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิชาโท จะต้องศึกษารายวิชาของสาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ดังนี้
ให้เรียน จ�ำนวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา	ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
633104 การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
(Thai Government and Politics)
633106 จริยธรรมกับการบริการ
3(3-0-6)
(Ethics and Administration)
633204 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Public Administrative Concepts and Theories)

และให้นักศึกษาเลือกเรียนอีก จ�ำนวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา	ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
633201 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
633202 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Policy)
633203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
633205 การคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
(Public Finance and Budgeting)
633206 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
(Research Methodology in Public Administration)
633207 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
(Development Administration)
633208 ภาวะผู้น�ำและวัฒนธรรมองค์การ
3(3-0-6)
(Leadership and Organizational Culture)
633209 การบริหารระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
(Management of Information Technology System)
633210 การต่อต้านการทุจริต
3(3-0-6)
(Anti-Corruption)
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รหัสวิชา
5001….
5002….
500301
500401
633102
633204

รหัสวิชา
5003….
5004….
633101
633108

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
รวม 18(17-2-35)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
จิตวิทยาและสังคมวิทยาการบริหาร
3(3-0-6)
รัฐธรรมนูญและกฎหมายส�ำหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
633109 เศรษฐศาสตร์สำ� หรับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
633201 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
รวม 18(18-0-36)

รหัสวิชา
5001….
5002….
500302
633104
633106
633209

รหัสวิชา
633105
633107
633203
6333….
6333….
6333….

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 2
การเมืองการปกครองของไทย
จริยธรรมกับการบริหาร
การบริหารระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การบริหารท้องถิ่นของไทย
กฎหมายปกครอง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม 18(16-4-34)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18(18-0-36)
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รหัสวิชา
5003….
633205
633206
633207
6333….
6333….

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
การคลังและงบประมาณ
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารการพัฒนา
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18(17-2-35)

รหัสวิชา
633103
633202
6333….
6333….
6333….

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ประชาคมโลก โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
นโยบายสาธารณะ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาเอกเลือก

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 15(15-0-30)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
633211 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 6 6(0–300 ชม.)
		
รวม 6(0-0-300 ชม.)
รหัสวิชา
633208
633210
…………
…………

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ภาวะผู้นำ� และวัฒนธรรมองค์การ
การต่อต้านการทุจริต
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 12(12-0-24)
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
ภาษาอังกฤษ		 Bachelor of Fine and Applied Arts Program in
			 Digital Media

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
		
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลมีเดีย)
ศป.บ. (ดิจิทัลมีเดีย)
Bachelor of Fine and Applied Arts
(Digital Media)
B.F.A. (Digital Media)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ดิจิทัลมีเดีย
4. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
		 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
		 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ ามารถใช้ภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. นักออกแบบและสื่อสร้างสรรค์ภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
2. นักออกแบบกราฟิกสื่อผสม
3. นักออกแบบตัวละครประกอบงานแอนิเมชั่น
4. นักเทคนิคด้านสื่อดิจิทัล
5. ธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะ

ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ปรัชญา
เชีย่ วชาญปฏิบตั ิ ก้าวทันนวัตกรรมสรรค์สร้างคอนเทนต์คณ
ุ ภาพ
พร้อมก้าวสู่วิชาชีพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการลงมือปฏิบัติ
(Practical Skills) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ดิจิทัลมีเดีย
2. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้ก้าวทันนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ข้ า ใจงานด้ า นการผลิ ต เนื้ อ หาสาระ
(Content) สามารถผลิตเนือ้ หาสาระทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

ระบบการจั ด การศึ ก ษา การด� ำ เนิ น การ และโครงสร้ า งของ
หลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ
		 ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
		 อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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2. การด�ำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน – เวลาในการด�ำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
		 คุณสมบัติผู้ที่เข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์วา่ ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และผูท้ เี่ ข้า
ศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
		 (1) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเท่าผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
		 (2) การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
		 (3) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
และมารยาทอันดี
		 (4) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย

มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้าม
มหาวิทยาลัย เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
หลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
1. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�ำหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
		 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
		 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต

		 - กลุ่มวิชาภาษา
		 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
		 - กลุ่มวิชาแกน
		 - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
		 - กลุ่มวิชาเอก
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
93 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชา

ความหมายของรหัสประจ�ำวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย เลข
อารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก น�ำหน้าชื่อวิชาทุกวิชาใน
หลักสูตร ดังนี้
รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6

0

0

X

X

X

รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหมื่น และ
หลักพัน
		 เลข 600 น�ำหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
		 1 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
		 2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
		 3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
		 4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6

3

X

X

X

X

2.1 เลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ
		 63 หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.2 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิชาดังนี้
		 0 หมายถึง ไม่แยกสาขา
		 1 หมายถึง สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
		 2 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
		 3 หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
		 4 หมายถึง สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
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2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
		 1 หมายถึง กลุ่มวิชาแกน
		 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
		 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเอก
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขล�ำดับวิชาในแต่ละ
กลุ่มวิชา
วิชาบังคับก่อน
หมายความว่าวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ จะต้องผ่าน
การเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการประเมินผลในวิชา
บังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือ S
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 กลุ่ม
วิชา ดังนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จ�ำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุษย์กับคุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetic of Life)
600105 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106 จิตส�ำนึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จ�ำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201 จิตวิทยาเพื่อการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202 วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่าแห่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
600206 กฎหมายในการด�ำเนินชีวิต
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)
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
ก�ำหนดให้ศึกษา 2 วิชา จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
		และให้เลือกศึกษาอีก 2 วิชา จ�ำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
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600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�ำวัน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�ำวัน
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)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ก�ำหนดให้ศึกษา 1 วิชา จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์
3(3-0-6)
ในชีวิตประจ�ำวัน
(Computer and Applications : Benefits
for Everyday Life)
และให้เลือกศึกษา 1 วิชา จ�ำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
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 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและ
3(3-0-6)
การน�ำเสนอ
(Information Technology for Documentation
and Presentation)
600406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
600408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
(2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
ก�ำหนดให้เรียนวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
634101 วาดเส้น 1
3(2-2-6)
(Drawing 1)
634102 วาดเส้น 2
3(2-2-6)
(Drawing 2)
634103 จิตรกรรมเบื้องต้น
3(2-2-6)
(Basic Painting)
634104 พื้นฐานการออกแบบ
3(2-2-6)
(Basic Design)
634105 แนวคิดในการออกแบบ
3(2-2-6)
(Conceptual Design)
634106 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
3(2-2-6)
(Introduction to Computer Graphics)
634107 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principles and Theories of Communication)
634108 องค์ประกอบศิลป์
3(3-0-6)
(Composition of Art)
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634109 ประวัติศาสตร์ศิลปะและสังคมโลก
3(3-0-6)
(Art History and The World Society)
634110 ศิลปะไทย
3(3-0-6)
(Thai Traditional Art)
634111 ฟิล์มและวิดีโอโปรดักชั่น
3(2-2-6)
(Film & Video Production)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
634212 พื้นฐานสื่อดิจิทัล
3(2-2-6)
(Basic of Digital Media)
634213 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-6)
(Basic of Photography)
634214 สื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
3(2-2-6)
(Introduction to Print Media)
634215 การพัฒนาตัวละคร
3(2-2-6)
(Character Development)
634216 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3(2-2-6)
(2D Animation)
634217 การเขียนบทและบทภาพ
3(2-2-6)
(Script Writing and Storyboard)
634218 การถ่ายภาพขั้นสูง
3(2-2-6)
(Advance of Photography)
634219 การซ้อนภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-6)
(Compositing and Editing )
634220 การก�ำกับและล�ำดับภาพ
3(2-2-6)
(Camera Angles and Sequence of shot)
634221 การสร้างภาพ 3 มิติ
3(2-2-6)
(Creating 3D images)
634222 เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์
3(2-2-6)
(Media Online Technical)
634223 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
(Research Methodology)
634224 หัวข้อพิเศษ 1
3(3-0-6)

(Special Topic 1)
634225 ฝึกงาน
3(0-300-0)
(On the Job Training)
634226 โครงงานสื่อดิจิทัล 1
1(0-2-6)
(Senior Project for Digital Media 1)
634227 โครงงานสื่อดิจิทัล 2
2(0-4-12)
(Senior Project for Digital Media 2)
กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
634328 การออกแบบเว็บไซต์
3(2-2-6)
(Website Design )
634329 การโฆษณาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Advertising)
634330 การออกแบบเอกลักษณ์ตรา
3(3-0-6)
(Brand Identity Design)
634331 การสร้างเกมส์
3(2-2-6)
(Creating games)
634332 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3(2-2-6)
(3D Animation)
634333 การจัดแสงเพื่องานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-6)
(Light of Photography and VDO)
634334 บุคลิกภาพในการน�ำเสนอ
3(3-0-6)
(Personality presentation)
634335 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Radio and Television Production)
634336 หัวข้อพิเศษ 2
3(3-0-6)
(Special Topic 2)
634337 สหกิจศึกษา
6(0-30-0)
(Cooperative Training)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกศึกษาวิชาใดๆ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิตในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
423

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

รหัสวิชา
6001....
600301
600401
634101
634106
634107

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา
3(3-0-6)
6001…. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์ 3(3-0-6)
634102 วาดเส้น 2
3(2-2-6)
ในชีวิตประจ�ำวัน
634213 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-6)
วาดเส้น 1
3(2-2-6)
634108 องค์ประกอบศิลป์
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
3(2-2-6)
634212 พื้นฐานสื่อดิจิทัล
3(2-2-6)
รวม 18(15-6-36)
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
3(3-0-6)
รวม 18(15-6-35)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
6002….
6003…
6004….
634103
634218
634110
634215

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 วิชา
กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จิตรกรรมเบื้องต้น
การถ่ายภาพขั้นสูง
ศิลปะไทย
การพัฒนาตัวละคร

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
รวม 21(18-6-42)

รหัสวิชา
6002…
634104
634111
634216
634109
634217

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์1วิชา
พื้นฐานการออกแบบ
ฟิล์มและวิดีโอโปรดักชั่น
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
ประวัติศาสตร์ศิลปะและสังคมโลก
การเขียนบทและบทภาพ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 18(14-8-36)
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

รหัสวิชา
6003….
634105
634219
634221
634220
6343XX

ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา
3(3-0-6)
634222 เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์
แนวคิดในการออกแบบ
3(2-2-6)
634214 สื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
การซ้อนภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-6)
634223 ระเบียบวิธีวิจัย
การสร้างภาพ 3 มิติ
3(2-2-6)
6343XX วิชาเอก
การก�ำกับและล�ำดับภาพ
3(2-2-6)
6343XX วิชาเอก
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
6343XX วิชาเอก
รวม 18(X-X-X)
รวม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
634224
634225
634226
6343XX

ชื่อวิชา
หัวข้อพิเศษ 1
ฝึกงาน
โครงงานสื่อดิจิทัล 1
วิชาเอก

หน่วยกิต
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(0-300-0)
1(0-2-6)
3(x-x-x)
รวม 10(x-x-x)

รหัสวิชา
634227
6XXXXX
6XXXXX

ชื่อวิชา
โครงงานสื่อดิจิทัล 2
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

รวม

หน่วยกิต
2(0-4-12)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
8(x-x-x)
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หลัักสูู ตรที่่เ� ปิิดสอน มีีดัังนี้้�
1. นิิติิศาสตร์์บัณ
ั ฑิิต
Bachelor of Laws Program
2. อนุุปริิ ญญานิิติิศาสตร์์
Diploma in Laws

สาขาวิิชา/ชื่่�อปริิญญา
สาขาวิิชา ชื่่�อเต็็ม (ไทย)
นิิติิศาสตร์์
นิิติิศาสตรบััณฑิิต
นิิติิศาสตร์์
อนุุปริิญญานิิติิศาสตร์์

ชื่่�อย่่อ (ไทย)
น.บ.
อ. นิิติิศาสตร์์

ชื่่�อเต็็ม(อัังกฤษ)
Bachelor of Laws
Diploma in Laws

ชื่่�อย่่อ(อัังกฤษ)
LL.B.
Dip. In Laws
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
1. รหััสและชื่่�อหลัักสููตร
รหััสหลัักสููตร
25391111100232
ภาษาไทย
	หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชา		
นิิติิศาสตร์์
ภาษาอัังกฤษ
Bachelor of Laws Program in Laws

2. ชื่่�อปริิญญาและสาขาวิิชา

2.1 ชื่่�อปริิญญา
ชื่่�อเต็็ม (ภาษาไทย) 		
นิิติิศาสตรบััณฑิิต
ชื่่�อย่่อ (ภาษาไทย) 		น.บ.
ชื่่�อเต็็ม (ภาษาอัังกฤษ)
Bachelor of Laws
ชื่่�อย่่อ (ภาษาอัังกฤษ) 		
LL.B.
2.2 ชื่่�ออนุุปริิญญา
ชื่่�อเต็็ม (ภาษาไทย) 		อนุุปริิญญานิิติิศาสตร์์
ชื่่�อย่่อ (ภาษาไทย) 		
อ.นิิติิศาสตร์์
ชื่่�อเต็็ม (ภาษาอัังกฤษ)		
Diploma in Laws 		
ชื่่�อย่่อ (ภาษาอัังกฤษ) 		
Dip. in Laws

3. วิิชาเอก : ไม่่มีี
4. จำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�เรีียนตลอดหลัักสููตร

หลัักสููตรปริิญญาตรีี 4 ปีี : 138 หน่่วยกิิต
หลัักสููตรอนุุปริิญญา 3 ปีี : 108 หน่่วยกิิต
หมายเหตุุ เมื่่�อนัักศึึกษาเรีียนครบหลัักสููตรตามแผนการศึึกษา 3 ปีี
ตามที่่�หลัักสููตรกำำ�หนดจะได้้อนุปุ ริิญญา สาขาวิิชานิิติศิ าสตร์์ เพื่่อ� ให้้ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาอนุุปริิญญานิิติศิ าสตร์์ เข้้าเป็็นผู้้�รับั การอบรมวิิชา ว่่าความแห่่ง
สภาทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชููปถััมป์์และเมื่่�อเรีียน
ต่่อจนครบ 4 ปีี ตามแผนการศึึกษาจะได้้ปริิญญานิิติิศาสตรบััณฑิิต

5. รููปแบบของหลัักสููตร
5.1 รููปแบบ
หลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี 4 ปีี หลัักสููตรระดัับอนุุปริิญญา 3 ปีี
5.2 ประเภทของหลัักสููตร
หลัักสููตรปริิญญาตรีี ประเภทหลัักสููตรทางวิิชาการ
5.3 ภาษาที่่�ใช้้
จััดการเรีียนการสอนเป็็นภาษาไทย
5.4 การรัับเข้้าศึึกษา
รัับนัักศึึกษาไทยและนัักศึึกษาต่่างประเทศที่่�สามารถใช้้ภาษาไทยได้้
เป็็นอย่่างดีี
5.5 ความร่่วมมืือกัับสถาบัันอื่่�น
ไม่่มีี
5.6 การให้้ปริิญญาแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ให้้ปริิญญาเพีียงสาขาวิิชาเดีียว
6. สถานภาพของหลัักสููตรและการพิิจารณาอนุุมััติิ/เห็็นชอบหลัักสููตร
6.1 เป็็นหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ.2563 กำำ�หนดเปิิดสอนตั้้�งแต่่ภาคการ
ศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563
6.2 ปรัับปรุุงจากหลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ ฉบัับ
ปรัับปรุุง พ.ศ.2560
6.3 หลัักสููตรได้้พิจิ ารณาปรัับปรุุงโดยคณะกรรมการพััฒนาหลัักสููตรและ
มาตรฐานการศึึกษาหลัักสููตรนิิติศิ าสตรบััณฑิิต สาขาวิิชานิิติศิ าสตร์์ในการ
ประชุุมครั้้ง� ที่่� 1/2563 เมื่่อวั
� นที่่
ั � 22 กุุมภาพัันธ์์ 2563 และครั้้ง� ที่่� 2/2563
เมื่่�อวัันที่่� 29 กุุมภาพัันธ์์ 2563
6.4 หลัักสููตรได้้พิจิ ารณากลั่่น� กรองโดยคณะกรรมการวิิชาการ มีีมติิเห็็น
ชอบในการนำำ�เสนอหลัักสููตรต่่อสภามหาวิิทยาลััย ในการประชุุม ครั้้�งที่่�
6/2562 วัันที่่� 20 เดืือน มีีนาคม 2563
6.5 สภามหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์์ ได้้อนุมัุ ัติิ/เห็็นชอบหลัักสููตร ในการ
ประชุุมครั้้�งที่่� 2 /2563 วัันที่่� 21 เดืือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
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7. ความพร้้อมในการเผยแพร่่หลัักสููตรที่่�มีีคุุณภาพและมาตรฐาน
	หลัั ก สูู ต รมีี ค วามพร้้ อ มเผยแพร่่ คุุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตาม
มาตรฐานคุุณวุุฒิิ ระดัับปริิญญาตรีี สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์ พ.ศ.2561 ในปีี
การศึึกษา 2565
ความมุ่่�งหมายของการศึึกษาทั่่�วไป โดยนัักศึึกษาจะต้้องเรีียนใน 4 กลุ่่�ม
วิิชา จำำ�นวนรวม 30 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย
- กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต
	วิชากลุม่ นีม้ งุ่ พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และแสวงหาความ
รูด้ า้ นมนุษยศาสตร์เพื่อให้รจู้ กั และเข้าใจตนเองในเรื่องจิตวิญญาณ ความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการและการใช้เหตุผลของมนุษย์ แนวความ
คิดและความเชื่อ ความศรัทธาตลอดจนการแสดงออกทางด้านศิลปะ
วรรณคดี ดนตรี อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ที่มี
ผลกระทบต่ อ โครงสร้ า งของสั ง คมไทย ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
อย่างต่อเนื่องและสามารถน�ำมาใช้อธิบายปัญหาของตนเอง ผู้อื่น และ
ปรากฏการณ์บางอย่างในสังคมปัจจุบนั ได้ ตลอดจนการวิเคราะห์การอ้าง
เหตุผลในภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และการ
แสวงหาความรู้ท่เี ป็นแก่นส�ำคัญทางสังคมศาสตร์ อันได้แก่ ความรู้เรื่อง
พฤติกรรมของมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียน
รู้ อารมณ์ บุคลิกภาพและสังคม กิจกรรมทางสังคมทีส่ �ำคัญๆ ปัญหาสังคม
กระบวนการแก้ปญ
ั หาอย่างมีระบบและการด�ำรงอยูร่ ว่ มกันในสังคมอย่าง
สันติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและ
บทบาทที่พึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม สามารถปรับตัวเองให้เกิดความ
คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดี
มนุษย์สัมพันธ์ มารยาทสังคม คุณธรรมและจริยธรรม
- กลุ่มวิชาภาษา จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
	หมายถึงกลุ่มวิชาที่จะช่วยให้นิสิตสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องในการสื่อสารภายในตนเองและกับผู้อื่น ทั้งในการอ่านและการ

เขียน และเน้นความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษา
อังกฤษ ญี่ปุ่น จีนกลาง เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและการสื่อสารได้
ดีในระดับอุดมศึกษา ซึ่งรวมทั้งการพูด การฟัง การเขียนและการอ่าน
ตลอดจนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆ
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 6
หน่วยกิต
	วิชากลุ่มนี้เน้นกระบวนการคิด และการแสวงหาความรู้จาก
โลกธรรมชาติ ทัง้ ทางด้านชีวภาพและกายภาพ สร้างความเข้าใจในความ
หมาย ความส�ำคัญ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าใน
การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ส�ำคัญในโลกปัจจุบันและอนาคต อันมีผลต่อ
วิถีชวี ิต ความคิดของมนุษย์ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เน้นให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำรงชีวิตแบบสมดุล ทั้งภายในตนเอง
ระหว่างสังคม และท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การศึกษารายวิชาในสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นวิชาโท

	นั ก ศึ ก ษาต่ า งคณะที่ ป ระสงค์ จ ะเลือกรายวิ ช าในสาขาวิ ช า
นิติศาสตร์เป็นวิชาโทให้ศึกษารายวิชา จ�ำนวน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
(1) รายวิชาบังคับ จ�ำนวน 15 หน่วยกิต จาก 5 รายวิชา ดังนี้
640111 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
640112	หลักกฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
640121 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
640122 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
640211 กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
(2) รายวิชาเลือก จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดย เลือก
เรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มรายวิชาใดกลุ่ม
รายวิชาหนึ่งหรือหลายกลุ่มรายวิชา หรือรายวิชาต่อไปนี้
640212 กฎหมายละเมิดจัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ 3(3-0-6)
640213 กฎหมายทรัพย์สนิ และที่ดิน
3(3-0-6)
640223 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
640224 กฎหมายประกันภัย
2(2-0-4)
640225 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน–บริษัท และ
3(3-0-6)
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กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
640226 กฎหมายตั๋วเงิน
640314 กฎหมายภาษีอากร
640325 กฎหมายแรงงาน

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

การส�ำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
การให้อนุปริญญา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
	นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรในสาขา
นิติศาสตร์ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต ตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้
1) ได้ศึกษาและสอบได้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ครบตามหลักสูตรรวม 30 หน่วยกิต
2) ได้ศึกษาและสอบได้กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาในปีที่ 1 ปีที่ 2 ทุก
รายวิชาและ รายวิชาปีที่ 3 ยกเว้นวิชา 640314 กฎหมายภาษีอากร
640316 กฎหมายระหว่างประเทศ 640325 กฎหมายแรงงาน รวมไม่
น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
3) ได้ศึกษาและสอบได้กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า 4
หน่วยกิต
4) ได้ศกึ ษาและสอบได้หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
5) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยระดับ
คะแนนของกลุ่มวิชาเฉพาะและวิชาเลือกจะต้องไม่ต�่ำกว่า 2.00

ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา

สาขาวิชานิตศิ าสตร์ มุง่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรูท้ างวิชาการ มีวนิ ยั
ในตนเอง มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ สนับสนุนให้บณ
ั ฑิตมีสวน
่ ร่วม
ในกิจกรรม และตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ความส�ำคัญ
สร้างบุคลากรทางวิชาชีพทางกฎหมาย มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมทาง
วิชาชีพ เพื่อน�ำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผสู้ �ำเร็จการศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย
ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
2. เพื่อให้ผสู้ �ำเร็จการศึกษาทีม่ คี วามประสงค์จะศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นไป สามารถศึกษาต่อได้ท้งั ในและต่างประเทศ
3. เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาได้น�ำความรู้ความเข้าใจไปประกอบ
อาชี พ ทางกฎหมาย โดยประพฤติ ต นอยู ่ ใ นกรอบจรรยาบรรณและ
รับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมายที่ดี
4. เพื่อให้ผสู้ �ำเร็จการศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

ระบบการจัดการศึกษา การด�ำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
	อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ ทัง้ นีข้ ้นอ
ึ ยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การเทียบเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
การด�ำเนินการหลักสูตร
	วัน - เวลาในการด�ำเนินการเรียนการสอน
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ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัตผิ ทู้ เ่ี ข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบงั คับมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และผู้ที่
เข้าศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
เทียบเท่า หรือส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น จากสถาบันของ
รั ฐ หรือสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองโดยวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต
2. เป็นผูท้ มี่ คี วามประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรม
และมารยาทอันดี
3. มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
4. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบการ
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้าม
มหาวิทยาลัย
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้าม
มหาวิทยาลัย เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

หลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิต

1. จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�ำหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
		 1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 	หน่วยกิต
		 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 	หน่วยกิต
		 3. กลุ่มวิชาภาษา
12 	หน่วยกิต
		 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 	หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
102 หน่วยกิต
		 1. กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
90	หน่วยกิต
		 2. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
12	หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์

	จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 108 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�ำหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
		 1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6	หน่วยกิต
		 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6	หน่วยกิต
		 3. กลุ่มวิชาภาษา
12	หน่วยกิต
		 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6	หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
75 หน่วยกิต
		 1. กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
71 	หน่วยกิต
		 2. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
4	หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ส�ำหรับหลักสูตรอนุปริญญา
3 ปีจ�ำนวน 71 หน่วยกิต
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3. รายวิิชา

ความหมายของรหััสประจำำ�วิิชาในหลัักสููตร ประกอบด้้วย เลข
อารบิิค 6 หลััก รหััสวิิชาใช้้เลขอารบิิค 6 หลััก นำำ�หน้้าชื่่�อวิิชาทุุกวิิชาใน
หลัักสููตร ดัังนี้้�
รหััสวิิชาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
6

0

0

X

X

X

รหััสวิิชาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป ใช้้เลขหลัักแสน หลัักหมื่่�น และ
หลัักพััน
		 เลข 600 นำำ�หน้้ารหััสวิิชาทุุกวิิชา
เลขหลัักร้้อย หมายถึึง กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
		 1 หมายถึึง กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
		 2 หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
		 3 หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาภาษา
		 4 หมายถึึง กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
รหััสวิิชาหมวดวิิชาเฉพาะเฉพาะคณะนิิติิศาสตร์์
6

4

X

X

X

X

2.1 เลขหลัักแสน หลัักหมื่่�น หมายถึึง คณะ
		 64 หมายถึึง คณะนิิติิศาสตร์์
2.2 เลขหลัักพััน หมายถึึง สาขาวิิชาดัังนี้้�
		 0	หมายถึึง ไม่่แยกสาขา
		 1	หมายถึึง วิิชาเลืือกเฉพาะสาขา
2.3 เลขหลัักร้้อย แยกเป็็น 2 กรณีีคืือ
		 (1) กรณีีเลขหลัักพััน เป็็นเลข 0 หรืือ กลุ่่�มวิิชาเฉพาะสาขา
เลขหลัักร้้อยจะหมายถึึง ชั้้�นปีีที่่�เปิิดสอน ดัังนี้้�
		 1 	หมายถึึง วิิชาเปิิดสอนตามแผนการศึึกษา
					สำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 1
		 2	หมายถึึง วิิชาเปิิดสอนตามแผนการศึึกษา
					สำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 2
		 3	หมายถึึง วิิชาเปิิดสอนตามแผนการศึึกษา
					สำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3

		 4	หมายถึง	วิชาเปิดสอนตามแผนการศึกษา
					 ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4
		 (2) กรณีเลขหลักพัน เป็นเลข 1 หรือ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
สาขา เลขหลักร้อยจะหมายถึง กลุม่ รายวิชาเลือกเฉพาะสาขาทีเ่ กีย่ วกับ
กฎหมายในกลุ่ม ดังนี้
1	หมายถึง กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
2	หมายถึง กลุม่ รายวิชาทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายอุตสาหกรรม
				
และแรงงาน
3 	หมายถึง กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาและ
				
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
4	หมายถึง กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์และ
				
การค้า
5	หมายถึง กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและ
				
กฎหมายระหว่างประเทศ
2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขล�ำดับวชิ าในแต่ละ
กลุ่มวิชา
- กรณีเลขหลักพันเป็นเลข 0 (วิชาเฉพาะสาขา)
เลขหลักสิบ	หมายถึง ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนส�ำหรับวชิ าเฉพาะ
สาขา
1	หมายถึง
เป็นวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1
2	หมายถึง
เป็นวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2
เลขหลักหน่วย หมายถึง ล�ำดับวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการ
ศึกษา
- กรณีเลขหลักพันเป็นเลข 1 (วิชาเลือกเฉพาะสาขา)
เลขหลักสิบ และ เลขหลักหน่วย หมายถึง ล�ำดับวชิ าเลือกเฉพาะ
สาขาในหลักสูตร

วิชาบังคับก่อน

	หมายความว่าวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จะต้องผ่าน
การเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการประเมินผลในวิชา
บังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือ
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รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
และหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ประกอบด้วยรายวิชาและจ�ำนวนหน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือก 2 วิชา จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600101 ดนตรีกับชีวิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
600102 มนุษย์กบั คุณค่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาและศาสนาเพื่อคุณค่าชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
(Aesthetic of Life)
600105 มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
600106 จิตส�ำนึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือก 2 วิชา จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201 จิตวิทยาเพื่อการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
600202	วิถีของสังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่าแห่งตน	
3(3-0-6)
(Personality Development)
600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)

(Citizenship and Globalization)
600206 กฎหมายในการด�ำเนินชีวิต
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)
กลุ่มวิชาภาษา ให้เลือก 4 วิชา จ�ำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน	
3(2-2-5)
(English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(English for Communication)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated English)
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
600305 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�ำวัน	
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจ�ำวัน	
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�ำวัน	
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�ำวัน	
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�ำวัน	
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�ำวัน	
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)
600312 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
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(Thai for Communication)
600313	วรรณศิลป์เพื่อชีวิต
(Literary Arts for All)

3(3-0-6)

กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือก 2 วิชา จ�ำนวน
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์
3(3-0-6)
ในชีวิตประจ�ำวัน
(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 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและ
3(3-0-6)
การน�ำเสนอ	
(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)
หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จ�ำนวน 102
หน่วยกิต และหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี จ�ำนวน 75 หน่วยกิต ประกอบ
ด้วยรายวิชาและจ�ำนวนหน่วยกิต ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ ส�ำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี จ�ำนวน 90 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชา ต่อไปนี้

รหััสวิิชา	ชื่่อ� วิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ	หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
640111 กฎหมายแพ่่ง : หลัักทั่่�วไป
3(3-0-6)
(Civil Law : General Principles)
640112	หลัักกฎหมายมหาชน	
3(3-0-6)
(Principles of Public Law)
640121 กฎหมายนิิติิกรรมและสััญญา
3(3-0-6)
(Law of Juristic Acts and Contract)
640122 กฎหมายอาญา : ภาคทั่่�วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
640211 กฎหมายหนี้้� : หลัักทั่่�วไป
3(3-0-6)
(Law of Obligation : General Principles)
640212 กฎหมายละเมิิด จััดการงานนอกสั่่�งลาภมิิควรได้้ 3(3-0-6)
(Law of Torts : Managements of Affairs
without Mandate and Undue Enrichment)
640213 กฎหมายทรััพย์์สิินและที่่�ดิิน	
3(3-0-6)
(Property and Land Law)
640214 เอกเทศสััญญา 1
3(3-0-6)
(Specific Contracts1)
640215 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักกฎหมาย
3(3-0-6)
(English for Lawyer)
640216 กฎหมายอาญา : ภาคความผิิด
3(3-0-6)
(Criminal Law : Offense)
640221 เอกเทศสััญญา 2
3(3-0-6)
(Specific Contracts 2)
640222 กฎหมายประกัันด้้วยบุุคคลและทรััพย์์
2(2-0-4)
(Law of Secured Transactions)
640223 กฎหมายรััฐธรรมนููญ
3(3-0-6)
(Constitutional Law)
640224 กฎหมายประกัันภััย
2(2-0-4)
(Law of Insurance)
640225 กฎหมายลัักษณะหุ้้�นส่่วน - บริิษััท
3(3-0-6)
และกฎหมายเกี่่�ยวกัับองค์์กรธุุรกิิจ
(Partnership and Company Law and Law
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640226 กฎหมายตั๋วเงิน	
2(2-0-4)
(Negotiable Instruments)
640227 กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา
3(3-0-6)
(Intellectual Property Law)
640311 กฎหมายครอบครัว	
3(3-0-6)
(Family Law)
640312 กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
(Law of Succession)
640313 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure 1)
640314 กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
(Law of Taxation)
640315 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure1)
640316 กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Laws)
640321 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม
2(2-0-4)
(Judicial System and Constitution of Courts
of Justice)
640322 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure 2)
640323 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure 2)
640324 กฎหมายพยานหลักฐาน	
3(3-0-6)
(Law of Evidence)
640325 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
(Labour Law)
640411	หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย
2(2-0-4)
(Legal Profession and Ethics of lawyers)
640412 กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
(Bankruptcy Law)
640413 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)

640414 กฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปราม
2(2-0-4)
การทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ
(The law on the prevention and suppression
of corruption)
กลุ่่�มวิิ ช าเฉพาะสาขาวิิ ช านิิ ติิ ศ าสตร์์ สำำ� หรัั บ หลัั ก สูู ต ร
อนุุปริิญญา 3 ปีี จำำ�นวน 71 หน่่วยกิิต
รหััสวิิชา	ชื่่อ� วิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ	หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
640111 กฎหมายแพ่่ง : หลัักทั่่�วไป
3(3-0-6)
(Civil Law : General Principles)
640112	หลัักกฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
(Principles of Public Law)
640121 กฎหมายนิิติิกรรมและสััญญา
3(3-0-6)
(Law of Juristic Acts and Contract)
640122 กฎหมายอาญา : ภาคทั่่�วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
640211 กฎหมายหนี้้� : หลัักทั่่�วไป
3(3-0-6)
(Law of Obligation : General Principles)
640212 กฎหมายละเมิิด จััดการงานนอกสั่่�ง ลาภมิิควรได้้ 3(3-0-6)
(Law of Torts : Managements of Affairs
without Mandate and Undue Enrichment
640213 กฎหมายทรััพย์์สิินและที่่�ดิิน
3(3-0-6)
(Property and Land Law)
640214 เอกเทศสััญญา 1
3(3-0-6)
(Specific Contracts1)
640215 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักกฎหมาย
3(3-0-6)
(English for Lawyer)
640216 กฎหมายอาญา : ภาคความผิิด
3(3-0-6)
(Criminal Law : Offense)
640221 เอกเทศสััญญา 2
3(3-0-6)
(Specific Contracts 2)
640222 กฎหมายประกัันด้้วยบุุคคลและทรััพย์์
2(2-0-4)
(Law of Secured Transactions)
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640223 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
(Constitutional Law)
640224 กฎหมายประกันภัย
2(2-0-4)
(Law of Insurance)
640225 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน - บริษัท และกฎหมาย 3(3-0-6)
เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
(Partnership and Company Law and Law
of Business Organization)
640226 กฎหมายตั๋วเงิน
2(2-0-4)
(Negotiable Instruments)
640227 กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา
3(3-0-6)
(Intellectual Property Law)
640311 กฎหมายครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Law)
640312 กฎหมายมรดก
3(3-0-6)
(Law of Succession)
640313 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure 1)
640315 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure 1)
640321 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม
2(2-0-4)
(Judicial System and Constitution of Courts
of Justice)
640322 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
(Law of Civil Procedure 2)
640323 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure 2)
640324 กฎหมายพยานหลักฐาน	
3(3-0-6)
(Law of Evidence)

(2) กลุ่่�มวิิชาเลืือกเฉพาะสาขาสำำ�หรัับหลัักสููตรปริิญญาตรีี
4 ปีี จำำ�นวน 12 หน่วยกิิต และหลัักสููตรอนุุปริิญญา 3 ปีี จำำ�นวน
4 หน่วยกิิต
1) กลุ่่�มรายวิิชาที่่�เกี่่�ยวกัับกฎหมายมหาชน
รหััสวิิชา	ชื่่อ� วิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ	หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
641101	สััญญาของฝ่่ายปกครอง
2(2-0-4)
(Administrative Contract)
641102 กฎหมายข้้อมููลข่่าวสารของราชการและ
2(2-0-4)
	สิิทธิิส่่วนบุุคคล
(Law on Public Information Access
and Rights of Privacy)
641103 กฎหมายการบริิหารงานบุุคคลภาครััฐ
2(2-0-4)
(Law on Public Personnel Management)
641104 กฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินของแผ่่นดิิน	
2(2-0-4)
(Law on Public Domain)
641105 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการบริิการสาธารณะ รััฐวิิสาหกิิจ 2(2-0-4)
และองค์์การมหาชน
(Law on Public Service, Public Enterprise and
Public Organization)
641106 กฎหมายการคลัังและการภาษีีอากร
2(2-0-4)
(Law of Public finance and Taxation)
641107 กฎหมายเกี่่�ยวกัับพรรคการเมืืองและการเลืือกตั้้�ง 2(2-0-4)
(Political Party and Electoral Law)
641108 กฎหมายรััฐสภา
2(2-0-4)
(Law of Parliaments)
641109 กฎหมายว่่าด้้วยการปกครอง
2(2-0-4)
(Law of Local Adminstration)
641110 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการขนส่่งและการจราจร
2(2-0-4)
(Transportation and Traffic Law)
641111 กฎหมายปกครองเปรีียบเทีียบ	
2(2-0-4)
(Comparative Administrative Law)
641112 กฎหมายความรัับผิิดทางละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่�
2(2-0-4)
(Law on Liability for wrongful Acts of Officials)
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64113	สััมมนากฎหมายมหาชน	
2(2-0-4)
(Seminar in Public Law)
2) กลุ่่�มรายวิิชาที่่เ� กี่่ย� วกัับกฎหมายอุุตสาหกรรม และแรงงาน
รหััสวิิชา	ชื่่อ� วิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ	หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
641201 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการลงทุุน	
2(2-0-4)
(Investment Law)
641202 กฎหมายควบคุุมการประกอบกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ 2(2-0-4)
(Law of Economic Activities)
641203 กฎหมายเกี่่�ยวกัับอุุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Law)
641204	สััมมนากฎหมายแรงงาน	
2(2-0-4)
(Seminar in Labour Law)
641205 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการควบคุุมมลพิิษ
2(2-0-4)
(Pollution Control Law)
641206 กฎหมายพลัังงาน	
2(2-0-4)
(Energy Law)
641207 กฎหมายเกี่่�ยวกัับความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
2(2-0-4)
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
(Law of Safety,Health and the Environment
in the Workplace)
641208	สััมมนากฎหมายอุุตสาหกรรมและแรงงาน	
2(2-0-4)
(Seminar in Industrial and Labour Law)
3) กลุ่่�มรายวิิชาที่่�เกี่่�ยวกัับอาญาและกระบวนการยุุติิธรรม
ทางอาญา
รหััสวิิชา	ชื่่อ� วิิชาภาษาไทย/ชื่่�อวิิชาภาษาอัังกฤษ	หน่่วยกิิต
		
(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
641301 ระบบความยุุติิธรรมทางอาญา
2(2-0-4)
(Criminal Justice)
641302	อาชญาวิิทยาและทััณฑวิิทยา
2(2-0-4)
(Criminology and Penology)

641303 กฎหมายทหาร
2(2-0-4)
(Military Law)
641304	นิติเวชศาสตร์
2(2-0-4)
(Forensic Medicine)
641305 กฎหมายเยาวชนและครอบครัว
2(2-0-4)
(Law of Juvenile and Family)
641306 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
2(2-0-4)
(Law of Human Rights)
641307	วิชาว่าความและศาลจ�ำลอง
2(2-0-4)
(Advocacy and Moot Court)
641308 การสืบสวนและสอบสวน
2(2-0-4)
(Criminal Inquiry and Interrogation)
641309 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
(Computer Law)
641310 สัมมนากฎหมายอาญา
2(2-0-4)
(Seminar in Criminal Law)
4) กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์และการค้า
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
641401 เอกเทศสัญญา 3
2(2-0-4)
(Specific Contracts 3)
641402 กฎหมายพาณิชยนาวี
2(2-0-4)
(Maritime Law)
641403 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
2(2-0-4)
(Banking and Financial Institutions Law)
641404 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Business Transactions Law)
641405 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(Law of International Trade)
641406	วิธกี ารระงับข้อพพิ าททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ 2(2-0-4)
(Settlement of Commercial Disputes and Arbitration)
641407 การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา
2(2-0-4)
(Draft and Negotiation)
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641408 กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
2(2-0-4)
(Competition Law)
641409	หลักธุรกิจและการบัญชีส�ำหรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
(Introduction of Business for Lawyer)
641410 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0-4)
(Law and Information Technology)
641411 สัมมนากฎหมายภาษีอากร
2(2-0-4)
(Seminar in Tax Law)
641412 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Taxation Law)
641413 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(2-0-4)
(Consumer Protection Law)
641414 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผบู้ ริโภค
2(2-0-4)
(Consumer Case Procedure Law)
641415 กฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง 2(2-0-4)
(Law on Direct Selling and Direct Marketing)
641416 สัมมนากฎหมายพาณิชย์และการค้า
2(2-0-4)
(Seminar in Commercial and Trade Law)

5) กลุ่่�มรายวิิ ช าที่่� เ กี่่� ย วกัั บ กฎหมายทั่่� ว ไปและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ	หน่วยกิต
		
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
641501 การใช้และการตีความกฎหมาย
2(2-0-4)
(Application and Interpretation of Laws)
641502 กฎหมายโรมันเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Roman Law)
641503 ระบบกฎหมายอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction of Anglo – American Law)
641504 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
(Law of Conservation of Nature and Environments)
641505	นิติปรัชญา
2(2-0-4)
(Philosophy of Law)
641506 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
2(2-0-4)
(Thai Legal History)
641507 กฎหมายสนธิสัญญา
2(2-0-4)
(Law of Treaty)
641508 กฎหมายทะเล	
2(2-0-4)
(Law of the Sea)
641509 กฎหมายอิสลาม
2(2-0-4)
(Islamic Law)
641510 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
(International Organizations Law)
641511 สัมมนากฎหมายแพ่ง
2(2-0-4)
(Seminar in Civil Law)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้ เ ลือกศึ ก ษาวิ ช าใดๆ จ�ำนวนไม่ น ้ อ ยกว่ า 6 หน่ ว ยกิ ต
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่เี ปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
600101-106 กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ (1 วิิชา)
3 (3-0-6)
600201-208 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์ (1 วิิชา)
3 (3-0-6)
600301-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา
3(3-0-6)
		หรืือ 3 (2-2-5)
600401-408) กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์ฯ (1 วิิชา)
3 (3-0-6)
643111
ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับกฎหมาย
3 (3-0-6)
และระบบกฎหมาย
643112
กฎหมายนิิติิกรรมและสััญญา
3 (3-0-6)
643113
กฎหมายอาญา:ภาคทั่่�วไป
3 (3-0-6)
รวม 21(21-0-42) หรืือ 21(20-4-41)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
600302-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา			
3 (3-0-6)
643211 กฎหมายหนี้้� : หลัักทั่่�วไป			
3 (3-0-6)
643212 กฎหมายละเมิิด จััดการงานนอกสั่่�ง			
3 (3-0-6)
		ลาภมิิควรได้้
643213 กฎหมายทรััพย์์สิินและที่่�ดิิน			
3 (3-0-6)
643214 เอกเทศสััญญา 1			
3 (3-0-6)
643215 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักกฎหมาย			
3 (3-0-6)
644…….. วิิชาเลืือกเฉพาะสาขา			
2 (2-0-4
		
รวม 20(20-0-40)

ปีีที่่� 1 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
600101-106 กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ (1 วิิชา)
3 (3-0-6)
600201-208 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์ (1 วิิชา)
3 (3-0-6)
600302-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา
3 (3-0-6)
600302-313 กลุ่่�มวิิชาภาษา
3 (3-0-6)
600401-408 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์ฯ
3(3-0-6)
		หรืือ 3 (2-2-5)
643121
กฎหมายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
643122
กฎหมายอาญา : ภาคความผิิด
3 (3-0-6)
รวม 21(21-0-42) หรืือ 21(20-4-41)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
643221
เอกเทศสััญญา 2
3 (3-0-6)
643222
กฎหมายประกัันด้้วยบุุคคลและทรััพย์์
2 (2-0-4)
643223
กฎหมายรััฐธรรมนููญ
3 (3-0-6)
643224
กฎหมายประกัันภััย
2 (2-0-4)
643225
กฎหมายลัักษณะหุ้้�นส่่วน-บริิษััท และ 		2 (2-0-4)
กฎหมายเกี่่�ยวกัับองค์์กรธุุรกิิจ)
643226
กฎหมายตั๋๋�วเงิิน	
2 (2-0-4)
644……..
วิิชาเลืือกเฉพาะสาขา
2 (2-0-4)
รวม
16(16-0-32)
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แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
6643311 กฎหมายครอบครััว	
3 (3-0-6)
643312
กฎหมายมรดก
3 (3-0-6)
643313
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความแพ่่ง 1
3 (3-0-6)
643314
กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน	
2 (2-0-4)
643315
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา 1
3 (3-0-6)
643316
กฎหมายระหว่่างประเทศแผนกคดีีเมืือง
3 (3-0-6)
รวม
(17-0--34)

ปีีที่่� 4 ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา	ชื่่�อวิิชา
หน่่วยกิิต
643411	หลัักจริิยธรรมและจรรยาบรรณแห่่ง		 3 (3-0-6)
		 วิิชาชีีพนัักกฎหมาย
643412 กฎหมายล้้มละลาย			
2 (2-0-4)
643413 กฎหมายปกครอง			
3 (3-0-6)
643414 กฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปราม 3 (3-0-6)
		 การทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ	
644……. วิิชาเลืือกเฉพาะสาขา			
2 (2-0-4)
644……. วิิชาเลืือกเฉพาะสาขา			
2 (2-0-4)
		 รวม 		 15(15-0-30)
			

ปีีที่่� 3 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
643321
ระบบศาลและพระธรรมนููญศาลยุุติิธรรม 2 (2-0-4)
643322
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความแพ่่ง 2
3 (3-0-6)
643323
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา 2
3 (3-0-6)
643324
กฎหมายพยานหลัักฐาน	
3 (3-0-6)
643325
กฎหมายระหว่่างประเทศแผนกคดีีบุคุ คล	 2 (2-0-4)
............
วิิชาเลืือกเสรีี
3 (3-0-6)
รวม
16(16-0-32)

ปีีที่่� 4 ภาคการศึึกษาที่่� 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
643421
นิิติิปรััชญาและประวััติิศาสตร์์กฎหมายไทย 3 (3-0-6)
643422
กฎหมายทรััพย์์สิินทางปััญญา
2 (2-0-4)
644…….
วิิชาเลืือกเฉพาะสาขา
2 (2-0-4)
644……..
วิิชาเลืือกเฉพาะสาขา
2 (2-0-4)
............
วิิชาเลืือกเสรีี
3 (3-0-6)
รวม
12(12-0-24)
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หมวดศึึกษาทั่่�วไป
500101 ดนตรีีกัับชีีวิิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาความหมาย ขอบเขต ประวััติิทฤษฎีีดนตรีี และผลงาน
ดนตรีีที่่สำ� ำ�คััญของโลก และปัจจััยต�างๆ ที่่�มีผี ลสร้างสรรคงาน พร้อมสาธิิต
การศึึกษา  เพลงต�างๆ โดยคำำ�นึงึ ถึึงการเลืือกใชวััสดุุ ปัจจััยการผลิิตที่่�มีอี ยู่่�
ใ� นท้องถิ่่น� อย�างเหมาะสม รวมถึึงความสััมพัันธ์์ของดนตรีีที่่มี� ตี อ� วิิถีชีี วิี ติ และ
สัังคม
500102 มนุุษยกัับอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Civilization)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาเปรีียบเทีียบวิิวัฒ
ั นาการและลัักษณะของอารยธรรมตะวััน
ออก และตะวัันตก ตั้้�งแตยุุคโบราณจนถึึงปัจจุุบันั แนวความคิิด ความเชื่่อ�
ความศรััทธา การแผ�ขยาย การถายทอดแลกเปลี่่�ยน การผสมผสาน
อารยธรรม อัันมีีผลต�อ  สภาพบานเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคมและวััฒนธรรม
ของโลกปัจจุุบััน เน้นการศึึกษาในสวนที่่�เกี่่�ยวข้องกัับอารยธรรมไทย
500103 ปรััชญาและศาสนากัับการดำำ�รงชีีวิิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Religion for Living)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาความหมาย ขอบเขตและลัักษณะของปรััชญา แนวความ
คิิดของลััทธิิปรััชญาต�างๆ ที่่�สำำ�คััญ ทั้้�งปรััชญาตะวัันออกและตะวัันตก ทฤษ
-ฎีีแห�งความรููอภิิปรััชญา จริิยศาสตร สุุนทรีียศาสตร ศึึกษาความเป็นมา
ของศาสนาต�างๆ และหลัักธรรมที่่�สำำ�คััญของศาสนาต�างๆ มุุง� ศึึกษาศาสนา
พุุทธ คริิสต อิิสลามและฮิินดูู ทั้้�งการนำำ�แนวคิิดและหลัักธรรมต�างๆ มา
ประยุุกต์ใช้ให้เหมาะสมกัับสภาพความเป็นจริิงทั้้�งปัจเจกบุุคคลและสัังคม
500104	สุุนทรีียภาพของชีีวิิต
3(3-0-6)
(Aesthetic of Life)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาความหมายจำำ�แนกศาสตร์ทางความงามและคุุณคาของ
ทััศนศิิลป ดุุริิยางคศิิลป วรรณศิิลป เพื่่�อให้เห็็นความงามและคุุณคาทาง
วััฒนธรรมของไทยและชาติิอื่่�นๆ อัันชวยให้เข้าใจความสััมพัันธ์์ระหวาง

ตนเองกัับสิ่่�งแวดล้อมและสามารถรัับรููสุุนทรีียรสได้อย�างมีีวิิจารณญาณ
500105 มนุุษยกัับการใชเหตุุผลและจริิยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Ethical and Logical Application)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาลัักษณะทั่่�วไปของสัังคมมนุุษย พฤติิกรรมและความ
สััมพัันธ์์ทางสัังคม ลัักษณะของการใช้เหตุุผล ประเภทของการใช้เหตุุผล
ข้อบกพร�องของการ ใช้เหตุุผล หลัักเกณฑ์การตััดสิินความถููกผิิดของ
การกระทำำ� การใช้เหตุุผลโต้แย้งในปัญหาจริิยธรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคม        
ปัจจุุบััน
500106 ตรรกวิิทยาและการใช	
3(3-0-6)
(Logic and Usage)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหวางภาษากัับเหตุุผล โครงสร้างของการ
อ้างเหตุุผลแบบนิิรนััยกัับอุุปนััย การแสดงออกของเหตุุผลในรููปนิิรนััย
การใช้เหตุุผลย�อ ตรรกวิิทยาสััญลัักษณ ความสมเหตุุสมผลของการอ้าง
เหตุุผลรวมทั้้�งข้อผิิดพลาดในการอ้างเหตุุผลและการแก้ไข ตลอดจนการ
วิิเคราะห การใช้เหตุุผลในภาษาที่่�ใช้ในชีีวิิตประจำำ�วััน
500107 จริิยธรรมสิ่่�งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Ethics)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาและทำำ�ความเข้าใจในหลัักการและแนวคิิด  ทางจริิย
ศาสตรที่่�เกี่่�ยวข้องกัับการดำำ�เนิินชีีวิิต เน้นการสงเสริิมด้านคุุณธรรม
จริิยธรรม การมีีจิิตสาธารณะ ความรัับผิิดชอบต�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้อม
การปรัับเปลี่่�ยนเจตคติิและพฤติิกรรมที่่�มีีความเป็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้อม
เครื่่�องมืือในการจััดการสิ่่�งแวดล้อม แนวคิิดด้านจริิยธรรมสิ่่�งแวดล้อมใน
ระดัับประเทศและสากล การอนุุรัักษ์และการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
500201	จิิตวิิทยาทั่่�วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาประวััติิ ความหมายและวิิธีีการทางจิิตวิิทยา พื้้�นฐานทาง
ชีีววิิทยาของพฤติิกรรม ความแตกต�างระหวางบุุคคล  พััฒนาการของ
มนุุษย การรัับรูู การเรีียนรูู แรงจููงใจ อารมณ บุุคลิิกภาพ การเข้าใจตน
เองและผููอื่่�น การเห็็นคุุณคาในตนเอง
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500202 มนุุษยกัับสัังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาลัักษณะทั่่�วไปของสัังคมมนุุษย พฤติิกรรมและความ
สััมพัันธ์์ทางสัังคม โครงสร้างและหน้าที่่�ต�างๆ ของสัังคมอัันเป็นผลจาก
ความเจริิ ญ ทางเทคโนโลยีี และการเปลี่่� ย นแปลงของประชากร
กระบวนการและธรรมชาติิของการสื่่�อสารมวลชนในสัังคม บทบาทการ
สื่่�อสารต�อการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม การวิิเคราะหสัังคมแบบต�างๆ
สถาบัันและสภาพแวดล้้อมทางสัังคม โดยเน้นถึึงลัักษณะของปัญหาทาง
สัังคม การเมืืองและเศรษฐกิิจในสัังคมไทย
500203 การเสริิมสรางคุุณภาพชีีวิิต
3(3-0-6)
(Quality of Life Promotion)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาเกี่่ย� วกัับความสำำ�คััญของการเสริิมสร้างคุุณภาพชีีวิติ  ความ
สำำ�คััญของอาหารและปัญหาของโภชนาการ การเสริิมสร้างสุุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย บุุคลิกิ ภาพที่่�มีคว
ี ามสำำ�คััญในการดำำ�รงชีีวิติ การใช้ยา
รัักษาโรคที่่�มีีต�อสุุขภาพ ความรููเรื่่�องเพศศึึกษาและกฎหมายเพศศึึกษาที่่�
มีีผลต�อครอบครััวและสัังคม ความสำำ�คััญของสิ่่ง� แวดล้อมที่่�มีผี ลต�อคุุณภาพ
ชีีวิติ ตลอดจนหลัักมนุุษยสััมพัันธ์์ที่่ส� งเสริิมคุุณธรรมและจริิยธรรมในการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตอย�างเป็นสุุข
500204 มนุุษยสััมพัันธ์์และการพััฒนาบุุคลิิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relations and Personality Development)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาถึึงการพััฒนาตนเองด้านร่่างกาย อารมณ สัังคมและ    
สติิปัญญา เพื่่�อให้เกิิดการเรีียนรููเรื่่�องมนุุษยสััมพัันธ์์ และบุุคลิิกภาพที่่�ดีี
การรููจัักตนเอง  การทำำ�งานเป็นทีีม  การเป็นผููนำำ�และผููตามที่่�ดีี  การคิิด
สร้างสรรค การมีีมารยาท และการเป็นคนดีี มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม
500205	สัังคม การเมืือง และการปกครอง
3(3-0-6)
(Society, Politics and Government)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาถึึงวิิวััฒนาการของระบบการเมืือง การปกครอง บทบาท
รััฐ องคการ ฝ่ายนิิติิบััญญััติิ ฝ่ายตุุลาการ ฝ่ายบริิหาร ปัญหาเกี่่�ยวกัับ

เสรีีภาพ อำำ�นาจและพัันธะในระบอบประชาธิิปไตย ให้เข้าใจถึึงสิิทธิิและ
หน้าที่่� และความสััมพัันธ์์ระหวางบุุคคลกัับรััฐ
500206	สัังคม เศรษฐกิิจและการจััดการ	
3(3-0-6)
(Society, Economy and Management)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาถึึงวิิวััฒนาการและสภาพของระบบสัังคมมนุุษย ระบบ
เศรษฐกิิจ การบริิโภค การผลิิต และการจััดการ เน้นให้เห็็นถึึงอิิทธิิพลของ
พฤติิกรรมและคานิิยมทางสัังคม  การเมืือง  ขนบธรรมเนีียมประเพณีีที่่�
มีีต�อระบบและสถาบัันทางเศรษฐกิิจ และสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและ
ภายนอกสัังคม ท�ามกลางกระแสโลกาภิิวััตน
500207 พลเมืืองในกระแสโลกาภิิวััตน
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization )
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาความหมายและความเป็นมาของโลกาภิิวัตั น กระแสโลกาภิิ
วััตน และการเปลี่่� ย นแปลงของสัั ง คมอาเซีี ย นและสัั ง คมโลก ความ
สััมพัันธ์์และผลกระทบของโลกาภิิวััตน์ต�อสัังคมอาเซีียน สัังคมโลกและ
มนุุษย์ในด้านสัังคม วััฒนธรรม เทคโนโลยีี เศรษฐกิิจ การเมืือง ธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้อม ความรัับผิิดชอบในฐานะพลเมืืองอาเซีียนและพลเมืือง
โลกต�อการเปลี่่ย� นแปลง และวิิเคราะห์ผล  กระทบต�อการดำำ�เนิินชีีวิติ ของ
มนุุษย์ในสภาวการณ์โลกปัจจุุบัันและอนาคต
500208 กฎหมายในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Law for Daily Life)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาความรููเบื้้�องต้นเกี่่�ยวกัับกฎหมายทั่่�วไป สิิทธิิเสรีีภาพและ
หน้าที่่�ของประชาชนตามรััฐธรรมนููญแห�งราชอาณาจัักรไทย กฎหมาย
ลัักษณะบุุคคลและครอบครััว กฎหมายลัักษณะทรััพยสิินและมรดก
กฎหมายนิิติิกรรมและสััญญา  กฎหมายลัักษณะละเมิิด กฎหมายทรััพย
สิินทางปัญญา กฎหมายอาญาทั่่�วไป กฎหมายอื่่�นๆ ในชีีวิิตประจำำ�วััน
500301 ภาษาอัังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English 1)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ฝึกทัักษะการฟัง การพููด การอ�านและการเขีียนภาษาอัังกฤษใน
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ลัักษณะที่่�ผสมผสานกัันทั้้�ง 4 ทัักษะ ศึึกษาคำำ�ศััพท โครงสร้างไวยากรณ
เทคนิิคการอ�านเพื่่�อความเข้าใจที่่�สอดคล้องกัับเรื่่อ� งที่่�พบในชีีวิติ ประจำำ�วันั
500302 ภาษาอัังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English 2)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ฝึกทัักษะการฟัง การพููด การอ�านและการเขีียนในลัักษณะที่่�
ผสมผสานกัันทั้้�ง 4 ทัักษะ ศึึกษาคำำ�ศััพท โครงสร้างไวยากรณ การอ�าน
เก็็บใจความสำำ�คััญและการเขีียนในระดัับที่่สูู� งขึ้้น� ตลอดจนการฝึกฟังและ
พููดเพื่่�อนำำ�ไปใช้ในชีีวิิตประจำำ�วััน
500303 ภาษาอัังกฤษ 3
3(3-0-6)
(English 3)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ฝึกทัักษะภาษาอัังกฤษด้านการฟัง การพููด การอ�านและการ
เขีียนแบบผสมผสาน ทั้้�ง 4 ทัักษะ โดยเน้นการศึึกษาคำำ�ศััพท์และการเดา
ความหมายของคำำ�ศััพท์จากบริิบท    เพื่่�อนำำ�ไปใช้ในบทอ�านที่่�ใช้ภาษาที่่�
เป็นทางการ การเขีียนสรุุปความและแสดงความคิิดเห็็นได้อย�างเป็นระบบ
500304 ภาษาอัังกฤษ 4
3(3-0-6)
(English 4)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ฝึกทัักษะการฟังเพื่่�อจัับใจความควบคููกัับการพููดเพื่่�อให้ข้อมููล
และแสดงความคิิดเห็็น ฝึกใหคุุ้นเคยกัับสำำ�นวน คำำ�ศััพท์เฉพาะสาขาและ
สำำ�เนีียงภาษา อัังกฤษแบบต�างๆ ฝึกการอ�านและการเขีียนข้อความสั้้�นๆ
ตามเนื้้�อหาและโครงสร้างประโยคภาษาอัังกฤษที่่�ใช้งานสม่ำำ��เสมอและที่่�
เกี่่�ยวข้องตามสาขาอาชีีพ การเรีียนภาษาอัังกฤษดวยตนเองจากสื่่�อ
ออนไลน
500305 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร	
3(3-0-6)
(English for Communication)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ฝึกทัักษะการฟัง การพููด การอ�านและการเขีียนเพื่่�อใช้ในการ
สื่่�อสารเชิิงบููรณาการในสถานการณ์ต�างๆ จนสามารถปรัับใชกัับสถาน
การณ์เฉพาะ โดยเริ่่�มจากการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วัันไปจนถึึงการติิดต�อ
สื่่�อสารในการทำำ�งานทั่่�วไป

500306	ทัักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
(Thai Language Skills)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาภาษาไทย โดยเน้นทัักษะทางด้านการฟัง การอ�าน  การ
พููดและการเขีียน ฝึกการฟังใหนัักศึึกษาเก็็บข้อความหรืือตอบคำำ�ถาม     
ตลอดจนฝึกการ อ�านออกเสีียงคำำ�และประโยคอย�างถููกต้อง ฝึกการอ�าน
เพื่่�อเก็็บความหมายฝึกการพููดในลัักษณะต�างๆ   ฝึกการเขีียนในด้านการ
ใช้้ถอยคำำ�และการสร้างรููปประโยค ตลอดจนการรููจัักเรีียบเรีียงประโยค
และย�อหน้าสั้้�นๆ
500307 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร	
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาภาษาไทยโดยเน้นทัักษะเรื่่�องการพููด การเป็นวิิทยากร
การเป็นพิิธีีกร การสอบสััมภาษณ การพููดในที่่�ประชุุมและการพููดสื่่�อสาร
ระหวาง  เพื่่�อนรวมงานให้เกิิดประโยชน์แก�อาชีีพของตนเอง นอกจากนี้้�
มุุ�งศึึกษาทัักษะเรื่่�องการเขีียน เช�น การเขีียนบัันทึึกข้อความ การเขีียน
บัันทึึกการประชุุม การเขีียนจดหมายธุุรกิิจประเภทต�างๆ การเขีียน
กำำ�หนดการและการเขีียนโครงการ อย�างง�ายๆ
500308 การอ่านและเขีียนในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Reading and Writing in Daily Life)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาหลัักการอ�านและการเขีียนหนัังสืือประเภทต�างๆ  เลืือก
อ�านและเขีียนหนัังสืือตามความพึึงพอใจของผููเรีียน เพื่่�อพััฒนานิิสััยรััก
การอ�านเขีียน
500309 ภาษาญี่่�ปุุ�นเบื้้�องต้น
3(3-0-6)
(Basic Japanese)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ภาษาญี่่�ปุุ่นเบื้้�องต้นสำำ�หรัับผููที่่�ไมมีีพื้้�นฐานความรูู   ด้้านภาษา
ญี่่�ปุุ่นมาก�อน ฝึกทัักษะการฟัง การพููด การอ�าน การเขีียนในลัักษณะรููป
ประโยคพื้้�นฐานที่่�ใช้ไวยากรณ์เบื้้�องต้นไมซัับซอน  โดยใชตััวอัักษรภาษา
ญี่่�ปุุ่นพื้้�นฐาน ฝึกออกเสีียงคำำ�ภาษาญี่่�ปุุ่นใหถููกต้อง ฝึกบทสนทนาภาษา
ญี่่�ปุุ่นซึ่่�งมีีคำำ�ศััพท์และรููปประโยคไมซัับซอน ฝึกการอ�านและเข้าใจภาษา
ญี่่�ปุุ่นสั้้�นๆ
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500310 ภาษาจีีนเบื้้�องต้น
3(3-0-6)
(Basic Chinese)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ภาษาจีีนขั้้�นพื้้�นฐานสำำ�หรัับผููที่่�ไมมีีพื้้�นความรููภาษาจีีนมาก�อน  
ฝึกการฟัง การพููด การอ�าน การเขีียนภาษาจีีน  เรีียนคำำ�ศััพททั่่�วไปที่่�ใช้ใน
ชีีวิิตประจำำ�วัันและระบบไวยากรณพื้้�นฐานอย�างง�าย ฝึกออกเสีียงและ      
ฝึกบทสนทนาภาษาจีีนที่่�มีคำี ำ�ศัพั ท์และรููปประโยคไมซัับซอน ฝึกการอ�าน
และการเขีียนประโยค ง�ายๆ เพื่่�อการสื่่�อสารในชีีวิิต ประจำำ�วััน
500311 ภาษาฝรั่่�งเศสเบื้้�องต้น
3(3-0-6)
(Basic French)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ภาษาฝรั่่� ง เศสเบื้้� อ งต้ น สำำ�หรัั บผููที่่� ไ มมีี พื้้� น ฐานความรููภาษา
ฝรั่่ง� เศสมาก�อน ฝึกทัักษะการฟังและการพููด การออกเสีียงพยััญชนะ สระ
 คำำ�ศัพั ท ประโยคและสำำ�นวนที่่�ใช้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั ฝึกทัักษะการอ�านเนื้้�อ
หาข้อความสั้้น� ๆ ศึึกษาไวยากรณ์เบื้้�องต้นไมซัับซอน และฝึกเขีียนประโยค
ในระดัับพื้้�นฐาน
500401 คอมพิิวเตอรในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Computer in Daily Life)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาประวััติิความเป็นมาของคอมพิิวเตอร ประเภทของคอม
พิิวเตอร บุุคลากรทางคอมพิิวเตอร โครงสร้างและองคประกอบของคอม
พิิวเตอร บทบาทของคอมพิิวเตอร์และประโยชน์ของเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ในชีีวิิตประจำำ�วััน การจััดหา การเลืือกใช การติิดตั้้�งอุุปกรณ์และ ซอฟต
แวร เทคนิิคการใชคอมพิิวเตอร ใหมีีประสิิทธิิภาพ การบำำ�รุุงรัักษาและ
การป้องกัันความเสีียหายของ  อุุปกรณคอมพิิวเตอร ซอฟต์แวร์และข้อมููล
การใชสารสนเทศตามกฎหมายและจริิยธรรม
500402	วิิทยาศาสตรและเทคโนโลยีีเพื่่�อชีีวิิต
3(3-0-6)
(Science and Technology for Life)		
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาพััฒนาการของความรููทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี นับั
ตั้้�งแต�อดีีตจนถึึงปัจจุุบััน ทั้้�งในด้านทฤษฎีี การศึึกษาทดลองคนควาสิ่่�ง
ประดิิษฐ์์ ทางวิิทยาศาสตร ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีี การแสวงหาความรููดวยวิิ ธีี ก ารทางวิิ ท ยาศาสตร และ
ผลกระทบที่่�เกิิดจากการนำำ�  ความรููทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีีมาใช
้ในชีีวิิตประจำำ�วััน และอนาคต

500403 ชีีวิิตกัับสิ่่�งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหวางสิ่่�งมีีชีีวิิตกัับสภาพแวดล้้อม ความ
หมายและความสำำ�คััญของสิ่่�งแวดล้อม สิ่่�งแวดล้อมศึึกษา พื้้�นฐานทาง
นิิเวศวิิทยา สถานภาพของทรััพยากรธรรมชาติิในประเทศไทยและของ
โลก  ปัญหาจากการใช้ทรััพยากรธรรมชาติิของมนุุษยร่่วมทั้้�งการพััฒนา
ทางด้านวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีีที่่�สงผลต�อสิ่่�งแวดล้อม ปัญหามลพิิษ
สิ่่�งแวดล้อม วิิกฤตการณ สภาวะโลกร้อน
500404 การจััดการสารสนเทศยุุคใหม่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาแนวคิิดและแนวโน้มเกี่่�ยวกัับสารสนเทศยุุคใหม ความ
หมายและความสำำ�คััญของสารสนเทศ กระบวนการจััดการสารสนเทศ รููป
แบบสารสนเทศ เครื่่�องมืือที่่�ใชสารสนเทศเพื่่�อการสืืบคน แหล�งข้อมููลและ
วิิธีีการสืืบคน การรวบรวมสารสนเทศและการจััดเก็็บ เครื่่�องมืือจััดการ
สารสนเทศเพื่่�อการติิดต�อสื่่�อสารและการใชสารสนเทศรวมกััน
500405 เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�องานเอกสาร	
3(3-0-6)
และการนำำ�เสนอ
(Information Technology for Documentation
and Presentation)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาวิิวััฒนาการของการใช้เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�องาน
เอกสารและการนำำ�เสนอ หลัักการจััดทำำ�เอกสาร การวางแผนการนำำ�เสนอ
การเลืือกใชซอฟต์แวรที่่�เหมาะสม การใช้งานโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปเพื่่�อการ
จััดทำำ�เอกสารและการนำำ�เสนอ เครื่่�องมืือต�างๆ ที่่�ชวยให้งานเอกสารและ
การนำำ�เสนอมีีความ  สมบููรณ์แบบ
500406 คณิิตศาสตรและสถิิติิเบื้้�องต้น
3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics and Statistics)		
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาทัักษะและการประยุุกต์ใช้หลัักเบื้้�องต้นทางคณิิตศาสตร
และสถิิติิเพื่่�อการจััดการข้อมููลต�างๆ เช�น ระบบจำำ�นวนจริิง ความสััมพัันธ์์
ฟังกชััน กราฟ ระบบพิิกััดฉาก เมตริิกซ ความรููเบื้้�องต้นเกี่่�ยวกัับสถิิติิเชิิง
แสดงลัักษณะและสถิิติิเชิิงสรุุปผล
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500407 คณิิตศาสตรพื้้�นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาทฤษฎีีของเซตและจำำ�นวนจริิง คุุณสมบััติิและการดำำ�เนิิน
การของจำำ�นวนจริิง เลขยกกำำ�ลััง และราก การดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับนิิพจน
พีีชคณิิต การแยกตััวประกอบ ฟังกชัันและการเขีียนกราฟ เสนตรงและ  
ฟังกชัันกำำ�ลัังสองเมตริิกซและการแก้ระบบสมการเชิิงเสนโดยใช้เมตริิกซ 
500408 สถิิติิพื้้�นฐานเพื่่�อการวิิเคราะห์ข้อมููลเบื้้�องต้น
3(3-0-6)
(Fundamental Statistics for Basic Data Analysis)		
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาสถิิติิขั้้�นพื้้�นฐาน สำำ�หรัับการวิิเคราะห์ข้อมููลเบื้้�องต้น เช�น
การแจกแจงความถี่่� การวััดแนวโน้มสููสวนกลาง การวััดการกระจาย ความ
น�าจะเป็น เบื้้�องต้นการแจกแจงของตััวอย�างการประมาณคาพารามิิเตอร
ต�างๆ การทดสอบสมมติิฐาน
500501 กอล์ฟ
1(0-2-1)
(Golf)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาหลัักการเล�น กฎ กติิกาของกีีฬากอล์ฟ หลัักการบริิหาร
ร่่างกาย ก�อนการเล�น วิิธีกี ารและเทคนิิคการเล�นกอล์ฟตามหลัักสากลนิิยม
การนัับคะแนนและฝึกปฏิิบัติั ิ โดยเน้นเรื่่อ� งการตรงต�อเวลา การรัักษากฎ
กติิกามารยาท
500502 ตะกรอ
1(0-2-1)
(Takraw)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาหลัักการเล�น กฎ กติิกาและมารยาทของกีีฬาตะกร้อ หลััก
การ บริิหารร่่างกายก�อนการเล�น วิิธีีเล�นและทัักษะต�างๆ ของตะกร้อเช�น
การเตะลููกแบบต�างๆ ทัักษะการโหม�ง การใช้เข�าและไหล     การเล�น
ตะกร้อแบบต�างๆ ฝึกปฏิิบััติิโดยเน้นเรื่่�องการตรงต�อเวลา การรัักษากฎ 
กติิกามารยาท
500503	ฟุุตบอล
1(0-2-1)
(Soccer)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาหลัักการเล�น กฎ กติิกาและมารยาทของกีีฬาฟุุตบอล หลััก

การ บริิหารร่่างกายก�อนการเล�น ฝึกทัักษะการทรงตััว การวิ่่�งและการ
เปลี่่�ยนทิิศทาง การเตะ การหยุุด การโหม�งลููกบอลและการรัักษาประตูู  
ฝึกปฏิิบััติิโดยเน้นเรื่่�องการตรงต�อเวลา การรัักษากฎ กติิกาและมารยาท
การฝึกเล�นเป็น รายบุุคคลและเป็นกลุุ�ม
500504 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาหลัักการเล�น กฎ กติิกาและมารยาทของกีีฬาบาสเกตบอล
  หลัักการบริิหารร่่างกายก�อนการเล�น ฝึกทัักษะการทรงตััว การวิ่่�ง การ
หยุุด  การหมุุนตััว การเปลี่่�ยนทิิศทาง     การหลอกล�อและการทรงตััว
ในท�าป้องกัันทัักษะการครองบอล การจัับ การรัับและสงลููกบอล การเลี้้ย� ง
และการยิิงทำำ�คะแนน  ฝึกปฏิิบัติั ิโดยเน้นเรื่่�องการตรงต�อเวลา การรัักษา
กฎ กติิกามารยาท
500505 เกมเบ็็ดเตล็็ด
1(0-2-1)
(Mixed Games)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาหลัักและวิิธีีการเล�นเกมไทยและสากลประเภทต�างๆ
เทคนิิค  การเป็นผููนำำ� การฝึกกิิจกรรมในการเล�นเกมเบ็็ดเตล็็ด   ตลอด
จนฝึกประดิิษฐ์์และใช้เครื่่�องมืือประกอบการเล�น
500506 การเต้นสมััยใหม
1(0-2-1)
(Modern Dance)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษารููปแบบ หลัักการเต้นสมััยใหม�และฝึกปฏิิบัติั โิ ดยเน้นเรื่่อ� ง
ความสวยงาม การแสดงอารมณ มารยาทสัังคม การสร้างมนุุษยสััมพัันธ์์
การฝึก  เป็นรายบุุคคลและกลุุ�ม
500507	รำ��ไทย
1(0-2-1)
(Thai Dance)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษารููปแบบและหลัักการรำำ�ไทย ฝึกปฏิิบััติโิ ดยเน้นเรื่่อ� งความ
สวยงาม การแสดงอารมณ มารยาทสัั ง คม การสร้ า งมนุุ ษ ยสัั ม พัั น ธ์์       
การฝึกเป็นรายบุุคคลและกลุุ�ม
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500508	ลีีลาศ	
1(0-2-1)
(Ballroom Dance)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษารููปแบบและหลัักการการลีีลาศ ฝึกปฏิิบััติิโดยเน้นเรื่่�อง  
ความสวยงาม การแสดงอารมณ มารยาทสัังคม การสร้างมนุุษยสััมพัันธ์์
การฝึกเป็นรายบุุคคลและกลุุ�ม
500509 การขัับรอง
1(0-2-1)
(Singing)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ฝึกปฏิิบััติิการใช้เสีียงร้องเพลง โดยเน้นเรื่่�องความไพเราะ การ
แสดงอารมณ มารยาทสัังคม การสร้างมนุุษยสััมพัันธ์์ การฝึกเป็นราย
บุุคคลและกลุุ�ม
500510	ฟุุตซอล
1(0-2-1)
(Futsal)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษากฎ กติิกาการแข�งขััน การฝึกทัักษะเบื้้�องต้น เทคนิิคและ
กลวิิธีีของกีีฬาฟุุตซอล มารยาทและความปลอดภััยในการเล�น การเป็นผูู
ตััดสิินและเจ้าหน้าที่่�เทคนิิค การจััดและดำำ�เนิินการแข�งขััน
500511 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volley Ball)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษากฎ กติิกาการแข�งขััน การฝึกทัักษะเบื้้�องต้น เทคนิิคและ
กลวิิธีีของกีีฬาวอลเลยบอล มารยาท และความปลอดภััยในการเล�น การ
เป็นผููตััดสิินและเจ้าหน้าที่่�เทคนิิค การจััดและดำำ�เนิินการแข�งขััน
500512 พลศึึกษาและนัันทนาการ	
1(0-2-1)
(Physical Education and Recreation)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึ ก ษาความหมายและความสำำ� คัั ญ ของพลศึึ ก ษาและ
นัันทนาการ เพื่่�อให้เกิิดความรููความเข้าใจทั้้�งทฤษฎีีและทัักษะพื้้�นฐาน
ของการออกกำำ�ลัังกาย หลัักการป้องกัันการบาดเจ็็บจากการเล�นกีีฬา
โภชนาการ วิิทยาศาสตร์การกีีฬา และฝึกทัักษะกีีฬาสากล กิิจกรรม
นัันทนาการ ซึ่่�งเป็นเป็นที่่�นิยิ มโดยทั่่�วไปตามความสนใจหนึ่่�งชนิิดกีีฬาหรืือ
หนึ่่�งกิิจกรรมนัันทนาการ

510101 คณิิตศาสตรวิิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
การแกสมการเชิิงเสน ระบบเลขเชิิงซอน พีีชคณิิต เวกเตอร 3
มิิติ  ลิ
ิ มิิ ติ  ความต�อเนื่่�อง การหาคาอนุุพันั ธและการอิินทิิเกรตของตััวแปรค
า� จริิงที่่�อยููในรููปเวกเตอร์ฟงั กชัันและการนำำ�ไปใช้งาน เทคนิิคการอิินทิิเกรต
และการประยุุกต์ในงานวิิศวกรรมแต�ละสาขา
510102 คณิิตศาสตรวิิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
วิิชาบัังคัับก�อน :เคยศึึกษาวิิชา510101คณิิตศาสตร์วิศว
ิ กรรม 1
อิินทิิกรััลเชิิงเสน อิินทิิกรััลไม�ตรงแบบ การประยุุกต์ใช้อนุุพัันธ 
กำำ�หนดแนะนำำ�การแกสมการอนุุพัันธเบื้้�องต้น และการนำำ�ไปใช้งาน การ
อุุปนััยเชิิงคณิิตศาสตร ลำำ�ดัับและอนุุกรมของตััวเลข การกระจายอนุุกรม
เทย์เลอร์์ของฟังกชััน จำำ�นวนเชิิงซอน ตััวแปรเชิิงซอน และการประยุุกต
ในงานวิิศวกรรมแต�ละสาขา
510103 คณิิตศาสตรวิิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 3)
วิิชาบัังคัับก�อน :เคยศึึกษาวิิชา510102คณิิตศาสตร์วิศว
ิ กรรม 2
การอิินทิิเกรตเชิิงเลข พิิกััดเชิิงขั้้�ว แคลคููลััสของฟังกชัันคาจริิง
2 ตััวแปร เสนตรง ระนาบและพื้้�นผิิวในปริิภููมิิ 3 มิิติิ แคลคููลััสของฟังก
ชัันคาจริิงหลายตััวแปรและการประยุุกต์ใช้งาน ปริิภููมิิเวกเตอร์และปริิภูู
มิิย�อย มููลฐานและมิิติิ อนุุกรมฟููเรีียร การกระจายจากครึ่่�งคาบ อิินทิิกรััล
ฟููเรีียร การแปลงฟููเรีียร การแปลงลาปลาซ การแปลงผกผัันลาปลาซ และ
การประยุุกต์ในงาน  วิิศวกรรมแต�ละสาขา
510104 ฟสิิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics 1 )
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
จลศาสตร์และพลศาสตร์ของวััตถุุ งานและพลัังงาน กลศาสตร์
ของวััตถุุแบบอนุุภาคและแบบแข็็งเกร็็ง การแกวงและการเคลื่่�อนที่่� การ
สั่่�นสะเทืือนและคลื่่�น สมการคลื่่�น ปรากฏการณ์ดอปเปลอร ความร้อน
การเปลี่่ย� นแปลงทางความร้อนและพลัังงานกลในกระบวนการต�างๆของ
ก๊าซ การเปลี่่ย� นความร้อนเป็นงาน เอนโทรป คุุณสมบััติของสสาร
ิ
โมเลกุุล
และปรากฏการณ์ขนสง กลศาสตร์ของไหล อุุทกสถิิตยศาสตร์และอุุทก
448

พลศาสตร
510105 ปฏิิบััติิการฟสิิกส์ 1
1(0-3-1)
(Physics Laboratory 1 )
วิิชาบัังคัับก�อน :ต้องผ�านหรืือเรีียนควบกัับวิิชา510104ฟสิิกส 1
ปฏิิบัติั ิการ ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้องกัับวิิชา 510104 ฟสิิกส 1
510106 ฟสิิกส์ 2
3(3-0-6)
( Physics 2)
วิิชาบัังคัับก�อน : เคยศึึกษาวิิชา 510104 ฟสิิกส 1
องคประกอบของสนามไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง สภาพนำำ�ไฟฟ้า
องคประกอบของสนามแม�เหล็็ก สารแม�เหล็็ก ความเหนี่่�ยวนำำ�และความ
จุุไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลัับ อิิเล็็กทรอนิิกสเบื้้�องต้น แสง การสะท้อน
และการหัักเหของแสง การแทรกสอดของแสง การเลี้้�ยวเบนของแสง โพ
ลาไรเซชััน ทฤษฎีี  สััมพััทธภาพ ฟสิิกสควอนตััม ฟสิิกสนิิวเคลีียร ฟสิิกส
สมััยใหม
510107 ปฏิิบััติิการฟสิิกส์ 2
1(0-3-1)
(Physics Laboratory 2 )
วิิชาบัังคัับก�อน:ต้องผ�านหรืือเรีียนควบกัับวิิชา510106 ฟสิิกส 2
ปฏิิบัติั ิการ ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้องกัับวิิชา 510106 ฟสิิกส 2
510108 เคมีี
3(3-0-6)
(Chemistry)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ปริิมาณสารสััมพัันธ์์ ทฤษฎีีอะตอม
คุุณสมบััติิของแกส 
ของเหลว ของแข็็ง และสารละลาย สมดุุลเคมีี สมดุุลของไอออน จลน
ศาสตร์ทางเคมีี โครงสร้างอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของอะตอม พัันธะเคมีี คุณ
ุ สมบััติิ
ของธาตุุตามตารางธาตุุ  ธาตุุเรพรีีเซนเททีีฟ อโลหะและโลหะทรานซิิชััน
510109 ปฏิิบััติิการเคมีี
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory)
วิิชาบัังคัับก�อน : ต้องผ�านหรืือเรีียนควบกัับ
วิิ ช า 510108 เคมีี ป ฏิิ บัั ติิ ก ารซึ่่� ง มีี เ นื้้� อ หาสอดคล้ อ งกัั บ
วิิชา510108 เคมีี

510201 เขีียนแบบวิิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing )
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
เรขาคณิิตเชิิงพรรณนา การเขีียนภาพฉายออร์โธกราฟิก การ
เขีียน  แบบออร์โธกราฟิก การเขีียนภาพและการอ�านภาพสามมิิติิ ภาพ
ตััดและสััญลัักษณ การเขีียนภาพร�างดวยมืือ การเขีียนแบบระบบดวยโปร
แกรมคอมพิิวเตอร์เบื้้�องต้นและการเขีียนแบบด้านวิิศวกรรมที่่�เกี่่�ยวข้อง
กัับสาขาวิิชาปฏิิบัติั ิการซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้องกัับงานในสาขาวิิชา
510202 กลศาสตรวิิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
วิิชาบัังคัับก�อน : ต้้องสอบผ่่านวิิชา 510104 ฟสิิกส 1
ระบบของแรง ผลลััพธ การสมดุุล ความฝ้ด หลัักของงานเสมืือน
เสถีียรภาพ ของไหลสถิิต จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวััตถุุแบบ
แข็็งเกร็็งและแบบอนุุภาค กฎการเคลื่่�อนที่่�ข้อที่่�สองของนิิวตััน แรงและ
ความเร่่ง งานและพลัังงาน แรงดลโมเมนตั้้ม� และการเคลื่่�อนที่่� รวมทั้้�งด้้าน
ความแรงของวััสดุุเบื้้�องต้้นที่่�มีีความเค้้น ความเครีียด และความสััมพัันธ์์
ระหว่่างความเค้้นและความเครีียด เป็็นหลััก
510203	วััสดุุวิิศวกรรม (วศ.บ.ความปลอดภััย)
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างโครงสร้้างและคุุณสมบััติิของวััสดุุ
ศึึกษากระบวนการผลิิตและการประยุุกต์์ใช้้วัสดุ
ั ใุ นกลุ่่ม� ที่่�สำำ�คััญที่่�ใช้้ในงาน
วิิศวกรรม เช่่น โลหะ โพลิิเมอร์์ เซรามิิค และวััสดุุเชิิงประกอบ ศึึกษา
คุุณสมบััติิเชิิงกลของวััสดุุ รวมทั้้�งการเสีียหายของวััสดุุ
510204 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร	
3(2-3-5)
(Computer Programming)
วิิชาบัังคัับก�อน : ไมมีี
ศึึกษาแนวคิิดและองค์์ประกอบของคอมพิิวเตอร์์ ปฏิิสััมพัันธ์์
ระหว่่างฮาร์์ดแวร์์กับซ
ั อฟต์์แวร์์ แนวคิิดเกี่่ย� วกัับการประมวลผลข้้อมููลทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (EDP) หลัักการออกแบบและพััฒนาโปรแกรมโดยใช้้ภาษา
ระดัับสููง ปฏิิบััติิการเขีียนโปรแกรม
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517101 ชีีววิิทยาและจุุลชีีววิิทยา
2(2-0-4)
(Biology and Microbiology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ชีีววิิทยาเบื้้�องต้้นของสััตว์์ โครงสร้้างและกระบวนการทำำ�งาน
เพื่่�อการดำำ�รงชีีพของสััตว์์ตั้้ง� แต่่ระดัับโมเลกุุล เซลล์์ เนื้้�อเยื่่อ� อวััยวะ ระบบ
ถึึงระดัับชีีวิิต โครงสร้้างและหน้้าที่่�ของกรดนิิวคลีีอิิกในการถ่่ายทอด
ลัักษณะทางพัันธุุกรรม การเจริิญเติิบโตและพััฒนาการ การเจริิญพัันธุ์์� 
พัันธุุศาสตร์์ พฤติิกรรมและวิิวััฒนาการ จุุลชีีววิิทยาเบื้้�องต้้นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับชนิิด รููปร่่าง ลัักษณะ การสืืบพันั ธุ์์� การเจริิญเติิบโต การดำำ�รงชีีวิติ และ
อนุุกรมวิิธานของจุุลิินทรีีย์์ วิิธีีตรวจสอบชนิิดและสายพัันธุ์์�ของจุุลิินทรีีย์์
ความสััมพัันธ์์ของจุุลิินทรีีย์์กัับสิ่่�งมีีชีีวิิตชนิิดอื่่�นและสิ่่�งแวดล้้อม จุุลิินทรีีย์์
ที่่�ก่่อให้้เกิิดโรคกัับมนุุษย์์ โดยเฉพาะโรคที่่�เกี่่�ยวกัับด้้านอาชีีวอนามััย ใน
ด้้านอาการ อาการแสดง และการแพร่่กระจายของโรค ภููมิิคุ้้�มกััน และ
การสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน
517102 พื้้�นฐานกายวิิภาคศาสตร์์และสรีีรวิิทยาของมนุุษย์์2(2-0-4)
(Basic Human Anatomy and Physiology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาโครงสร้้างและกลไกการทำำ�หน้้าที่่�ของร่่างกายมนุุษย์์ใน
ส่่วนของหน่่วยที่่�ทำำ�งานประสานกัันซึ่่�งมีีอยู่่�ตั้้�งแต่่ระดัับเซลล์์ เนื้้�อเยื่่�อ
อวััยวะ จนไปถึึงระบบต่่างๆ ของร่่างกาย ที่่�เป็็นพื้้�นฐานสำำ�หรัับการศึึกษา
ศึึกษาต่่อในวิิชาการยศาสตร์์ การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ และ
พิิษวิิทยาและอาชีีวเวชศาสตร์์
517211 สถิิติิสำำ�หรัับงานวิิจััยทางวิิศวกรรมความปลอดภััย 3(3-0-6)
(Statistics for Safety Engineering Research)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาสถิิติเิ บื้้�องต้้น ทฤษฎีีความน่่าจะเป็็น และการแจกแจงทาง
สถิิติิ ตััวแปรสุ่่�ม การอนุุมานผลทางสถิิติิ การทดสอบสมมติิฐาน การ
วิิเคราะห์์ความแปรปรวน การถดถอยเชิิงเส้้นและสหสััมพัันธ์์ รููปแบบและ
กระบวนการของการวิิ จััยทางด้้านสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรมและความ
ปลอดภััย การเลืือกและกำำ�หนดปััญหาการวิิจััย การทบทวนวรรณกรรม
การกำำ�หนดตััวแปร และสมมติิฐาน การเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง และการ
ออกแบบการวิิจัยั เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั การวิิเคราะห์์และการนำำ�เสนอ
ข้้อมููลโดยการใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป การนำำ�สถิติิ มิ าประยุุกต์์ใช้้กับั งานวิิจัยั
ด้้านวิิศวกรรมความปลอดภััย ตััวอย่่างการนำำ�เสนอผลงานวิิจััย เพื่่�อแก้้ไข

ปััญหาด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย และการเผยแพร่่งานวิิจัยั ทาง
ด้้านสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรมและความปลอดภััย
517212 กระบวนการผลิิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ทฤษฎีีและแนวคิิดของกระบวนการผลิิต เช่่น การหล่่อ  ขึ้้�นรููป
เครื่่�องจัักรกล และการเชื่่�อม ; วััสดุุ และกระบวนการผลิิต ความสััมพัันธ์์
; พื้้�นฐานของต้้นทุุนการผลิิต
517213 เทอร์์โมฟลููอิิดส์์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 510202 กลศาสตร์์วิิศวกรรม
แนวคิิดพื้้�นฐานสำำ�หรัับเทอร์์โมไดนามิิคส์์ กฎข้้อที่่�หนึ่่�งและกฎ
ข้้อที่่�สอง ของเทอร์์โมไดนามิิคส์์ แนวคิิดพื้้�นฐานและคุุณสมบััติพื้้ิ น� ฐานของ
ของไหล สถิิตยศาสตร์์ พื้้�นฐานของพลศาสตร์์ของไหล ลัักษณะของ
ของไหล เช่่นการไหลแบบราบเรีียบและกระแสปั่่�นป่่วน
517214 หลัักการพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
3(2-3-5)
(Fundamental of Electrical Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การวิิเคราะห์์วงจรไฟฟ้้า AC,DC เบื้้�องต้้น  แรงดัันไฟฟ้้า,กระแส
ไฟฟ้้า และกำำ�ลังั ไฟฟ้้า, หม้้อแปลงไฟฟ้้า  แนะนำำ�เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า ได้้แก่่
เครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้า มอเตอร์์ การควบคุุม การป้้องกัันและการประยุุกต์์ใช้้
งาน แนวคิิดเกี่่�ยวกัับระบบไฟฟ้้าสามเฟส ระเบีียบวิิธีีส่่งจ่่ายกำำ�ลัังไฟฟ้้า
เครื่่�องมืือและวิิธีกี ารวััดพื้้�นฐานทางไฟฟ้้า การใช้้และการเลืือกใช้้ฟิวส์
ิ ์ เบรค
เกอร์์ และระบบอุุปกรณ์์ความปลอดภััยอื่่�นๆ การเลืือกใช้้สายไฟและ
อุุ ป กรณ์์ แ สงสว่่าง การแก้้ ปัั ญ หาพื้้� น ฐานทางด้้ า นไฟฟ้้ า ในโรงงาน
อุุตสาหกรรม การตรวจสอบความปลอดภััยระบบไฟฟ้้า กฎหมายความ
ปลอดภััยเกี่่�ยวกัับไฟฟ้้า  ฝึึกปฏิิบััติิการซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับทฤษฏีีที่่�
ศึึกษา
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517311 หลัักการทางวิิศวกรรมสำำ�หรัับงานความปลอดภััย 2(2-0-4)
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
(Principles of Engineering for Occupational
Health, Safety and Environment)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความรู้้�พื้้น� ฐานทางวิิศวกรรมศาสตร์์เบื้้�องต้้น ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับงาน
อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และสิ่่ง� แวดล้้อม แบบพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
โยธา วิิศวกรรมโครงสร้้างงานอาคาร อนุุภาคในบรรยากาศอุุณหพลศาสตร์์
และการถ่่ายเทความร้้อน กลศาสตร์์ของไหล ระบบท่่อ ปั๊๊�ม เครื่่�องอััด
อากาศ แบบพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมเครื่่�องกลและไฟฟ้้า ไฟฟ้้าและวงจร
ไฟฟ้้า ระบบควบคุุมทาง วิิศวกรรม หน่่วยการผลิิตและกระบวนการผลิิต
ทางวิิศวกรรมเคมีี พื้้�นฐานวิิศวอุุตสาหกรรม
517312 วิิศวกรรมความปลอดภััยในงานอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Safety Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึ ก ษาหลัั กความปลอดภัั ยในการทำำ�งาน เทคโนโลยีี ความ
ปลอดภััยในงานอุุตสาหกรรม,การใช้้เครื่่�องมืือและเครื่่�องมืือกลอย่่าง
ปลอดภััย การควบคุุมป้้องกัันอัันตรายจากเครื่่�องจัักร การจััดการสารเคมีี
และวััตถุุอันั ตราย การบำำ�รุงุ รัักษาเพื่่�อความปลอดภััย การเคลื่่�อนย้้ายและ
จััดเก็็บวััสดุุอย่่างปลอดภััย การควบคุุมป้้องกัันอัันตรายจากรัังสีี การ
ควบคุุมป้้องกัันอัันตรายจากไฟฟ้้า  หลัักและวิิธีีการควบคุุมป้้องกัันทาง
วิิศวกรรม เทคนิิคการตรวจสอบความปลอดภััย ฝึึกปฏิิบัติั กิ ารใช้้หลัักความ
ปลอดภััยในงานอุุตสาหกรรม ระบบนิิรภััยหม้้อน้ำำ�� การควบคุุมป้้องกััน
อัันตรายจากภาชนะรัับแรงดััน ภาชนะบรรจุุก๊๊าซ การศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
กฎหมายการควบคุุมอาคารโรงงาน ศึึกษาดููงาน
517313 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมความปลอดภััยในงานอุุตสาหกรรม1(0-3-1)
(Industrial Safety Engineering Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปฏิิบััติิการทางวิิศวกรรมความปลอดภััยซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้อง
กัับวิิชา 517312 วิิศวกรรมความปลอดภััยในงานอุุตสาหกรรม
517314 การวางผัังโรงงานอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Layout Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการการออกแบบระบบและการวางผัังโรงงาน การวิิเคราะห์์

ทางเลืือกการวางผัังโรงงาน ปััญหาการวางผัังโรงงานอุุตสาหกรรม  การ
วางผัังโรงงานตามกระบวนการผลิิต การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร เครื่่�องมืือ
อุุปกรณ์์ และวััตถุุต่่าง ๆ ที่่�จำำ�เป็็นในกระบวนการผลิิต การออกแบบผััง
โรงงานเพื่่�อความปลอดภััย  การจััดการวััสดุุหรืือวััตถุุดิิบในโรงงาน หลััก
การเลืือกทำำ�เลและสถานที่่�ตั้้�งโรงงาน การควบคุุมความสููญเสีียและเพิ่่�ม
ผลผลิิต  การจััดการระบบสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในโรงงานอุุตสาหกรรม
517315 วิิศวกรรมป้้องกัันเหตุุฉุุกเฉิินจากสารเคมีีและอััคคีีภััย3(3-0-6)
(Chemical and Fire Emergency Protection Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การป้้องกัันและระงัับอัคคี
ั ภัี ยั   ทฤษฎีีการเกิิดไฟสาเหตุุและการ
ป้้องกััน  เครื่่�องดัับเพลิิงชนิิดเคลื่่�อนที่่�ได้้ การคำำ�นวณและติิดตั้้�งเครื่่�องดัับ
เพลิิง  แผนป้้องกัันและระงัับอัคคี
ั ภัี ยั มาตรฐานป้้ายสััญลัักษณ์์การป้้องกััน
อััคคีีภััย  มาตรฐานไฟฟ้้าฉุุกเฉิิน  ระบบแจ้้งเหตุุเพลิิงไหม้้การติิดตั้้�งและ
บำำ�รุงุ รัักษา  การออกแบบระบบดัับเพลิิงด้้วยน้ำำ��และสารสะอาด  กฎหมาย
เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย  อบรมดัับเพลิิงขั้้�นต้้นและอพยพ
หนีีไฟตามกฎหมาย การตรวจสอบอาคารเกี่่ย� วกัับระบบป้้องกัันและระงัับ
อััคคีีภััย  การศึึกษาเกี่่�ยวมาตรฐานการป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััยของ
(National Fire Protection Assosiation: NFPA) และสมาคมวิิศวกรรม
สถานแห่่งประเทศไทย  
การป้้ องกัันและระงัับเหตุุ ฉุุกเฉิินจากสารเคมีี แผนโต้้ตอบ
ภาวะฉุุกเฉิิน (Emergency Plan) เทคนิิคการจััดการและการประยุุกต์์
แผนโต้้ตอบภาวะฉุุกเฉิินในสถานการณ์์ต่่างๆ  การศึึกษาเกี่่�ยวมาตรฐาน
การป้้องกัันเหตุุฉุุกเฉิินสารเคมีีและสารเคมีีอัันตราย  การกำำ�จััดหรืือการ
ควบคุุมแหล่่งกำำ�หเนิิดไฟ (Source of Ignition) การก่่อสร้้างอาคารทน
ไฟและเหตุุฉุุกเฉิิน
517316 ปฏิิบััติิการการป้้องกัันเหตุุฉุุกเฉิินจากสารเคมีี 1(0-3-1)
และอััคคีีภััย
(Chemical and Fire Emergency Protection
Engineering Laboratory)
วิิ ช าบัั ง คัั บก่่ อน : ต้้ อ งผ่่านหรืื อ เรีี ย นควบกัั บ วิิ ช า 517315
วิิศวกรรมป้้องกัันเหตุุฉุุกเฉิินจากสารเคมีีและอััคคีีภััย
ปฏิิบััติิการซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 517315  วิิศวกรรม
ป้้องกัันเหตุุฉุุกเฉิินจากสารเคมีีและอััคคีีภััย
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517317	วิิศวกรรมการออกแบบการระบายอากาศ	
3(3-0-6)
ในงานอุุตสาหกรรม
(Industrial Ventilation Engineering Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการพื้้�นฐานของการระบายอากาศแบบทั่่�วไป และการ
ระบายอากาศแบบเฉพาะที่่�สำ�ำ หรัับใช้้ควบคุุมปััจจััยสภาพแวดล้้อมการ
ทำำ�งานที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน โดย
เน้้นการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�พื้้�นฐานทางด้้านวิิศวกรรมในการคำำ�นวณหา
อััตราการถ่่ายเทอากาศ เพื่่�อควบคุุมความเข้้มข้้นของสารพิิษ การเกิิดอััคคีี
ภััย ความร้้อนและความชื้้�นภายในอาคารให้้เหมาะสมกัับลัักษณะการ
ทำำ�งานและการอยู่่อ� าศััย ศึึกษาหลัักการออกแบบและเลืือกใช้้ชนิิดของฮููด
 ท่่อลำำ�เลีียงอากาศ อุุปกรณ์์ควบคุุมมลพิิษ และพััดลม ที่่�เหมาะสมกัับ
กระบวนการผลิิ ต ที่่� ทำำ� ให้้ เ กิิ ด สารมลพิิ ษ รวมถึึ ง การตรวจประเมิิ น
ประสิิทธิิภาพของระบบระบายอากาศโดยใช้้เทคนิิคและเครื่่�องมืือตรวจ
วััดประเภทต่่างๆ
517318	วิิศวกรรมการควบคุุมมลพิิษทางอากาศและเสีียง 3(3-0-6)
(Air and Noise Pollution Control Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการพื้้�นฐานทั่่�วไปของการควบคุุมมลพิิษทางอากาศและ
เสีียง การประยุุกต์์ใช้้หลัักการทางวิิศวกรรมในการควบคุุมมลพิิษที่่�แหล่่ง
กำำ�เนิิด ทางผ่่าน และผู้้�ได้้รัับสััมผััสกัับมลพิิษ การออกแบบและประเมิิน
ประสิิทธิิภาพของวิิธีกี ารควบคุุมเสีียงและอุุปกรณ์์ควบคุมุ มลพิิษของระบบ
ระบายอากาศทั่่�วไปและแบบเฉพาะที่่�  กฎหมายเกี่่�ยวกัับมลพิิษและเสีียง
  การป้้องกัันมลพิิษทางอากาศและเสีียง มาตรฐานคุุณภาพอากาศและ
เสีียง การประยุุกต์์ใช้้ระบบควบคุุมป้้องกัันสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14,000  
517319 การยศาสตร์์
3(3-0-6)
(Ergonomics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาขอบเขตของงานด้้านการยศาสตร์์ การวิิเคราะห์์งาน การ
จััดสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน วิิธีีการปฏิิบติิงาน และสถานีีงานให้้เหมาะ
สมกัั บลัั ก ษณะของงานและผู้้�ปฏิิ บติิ ง าน โดยประยุุ ก ต์์ พื้้� น ฐานด้้ า น
กายวิิภาคศาสตร์์และสรีีรวิิทยาการทำำ�งาน เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการ
ทำำ�งานและป้้องกัันการเกิิดโรคจากการประกอบอาชีีพที่่�มีีปััจจััยทางด้้าน

การยศาสตร์์ การใช้้ เ ครื่่� อ งมืื อ มาตรฐานในการวัั ด และวิิ เ คราะห์์
กายวิิภาคศาสตร์์และสรีีรวิิทยาการทำำ�งาน ด้้วยวิิธีีการแบบ RULA และ
มาตรฐานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
517320 โครงงานวิิศวกรรม 1
1(0-3-1)
(Engineering Project 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ฝึึกปฏิิบัติั ิงานวิิชาชีีพในการทำำ�โครงงานทางวิิศวกรรมหรืือทาง
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย การเลืือกประเด็็นหััวข้้อโครงงานหรืือ
งานวิิจััยทางด้้านวิิศวกรรมความปลอดภััย อาชีีวอนามััย หรืือสุุขศาสตร์์
อุุตสาหกรรม การนำำ�เสนอหััวข้้อโครงงานหรืือหััวข้้อการการวิิจััย การ
กำำ�หนดรููปแบบการศึึกษา การทบทวนหลัักการ ทฤษฎีี และเอกสาร
ปริิญญานิิพนธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง การจััดทำำ�รููปเล่่มปริิญญานิิพนธ์์  การเขีียน
รายงานและนำำ�เสนอผลงานโครงงานและงานศึึกษาวิิจัยั ตามหลัักวิิชาการ
  กระบวนการและขั้้�นตอนของการปฏิิบัติั ิงานวิิชาชีีพ ระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�
เกี่่�ยวกัับการทำำ�โครงงานและการปฏิิบััติิงานวิิชาชีีพ (สหกิิจศึึกษา) ความ
รู้้�พื้้น� ฐานที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการจััดทำำ�โครงงานหรืือการวิิจัยั ในสถานประกอบ
การ
517321 โครงงานวิิศวกรรม 2
2(0-6-2)
(Engineering Project 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : วิิชา 517320 โครงงานวิิศวกรรม 1
ทำำ�การศึึกษา วิิจัยั ทดลอง สร้้าง และพััฒนาโครงงานตามหััวข้อ้
ที่่�เสนอไว้้ในโครงงานวิิศวกรรม 1 เพื่่�อให้้สำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้
หรืืออาจจะเปลี่่ย� นเรื่่อ� งใหม่่ในกรณีีที่่ป� ระสบปััญหาตามที่่�เสนอในโครงงาน
วิิศวกรรม 1 โดยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการของสาขาวิิชา จััดส่่ง
ปริิญญานิิพนธ์์ฉบัับสมบููรณ์์ และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการสอบ
517323 วิิศวกรรมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การแยกประเภทของพลัังงาน แหล่่งกำำ�เนิิดพลัังงาน การเปลี่่ย� น
รููปและการใช้้ประโยชน์์ กฎหมายเกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์พลัังงานในอาคาร
และโรงงานอุุ ต สาหกรรม การจัั ด การพลัั ง งานในอาคารและโรงงาน
อุุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์์และปััจจััยอื่่น� ที่่�เกี่่ย� วข้้อง ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
งานด้้านความปลอดภััยและการอนุุรัักษ์์พลัังงาน มาตรฐานระบบจััดการ
ด้้านพลัังงาน ISO 50001 : 2011
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517324 หััวข้้อพิิเศษในสาขาวิิชาวิิศวกรรมความปลอดภััย3(3-0-6)
(Special Topics in Safety Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : โดยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการวิิชาการ
ของ   สาขาวิิชา
 หััวข้้อเรื่่�องที่่�น่่าสนใจซึ่่�งอาจเป็็นทฤษฎีีหรืือนวััตกรรมใหม่่ทาง
วิิศวกรรมความปลอดภััย มาตรฐานหรืือข้้อกำำ�หนดใหม่่ทางด้้านความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานต่่างประเทศ เช่่น
OSHA, NIOSH, NFPA CODE
517325 วิิศวกรรมความปลอดภััยในงานก่่อสร้้าง
3(3-0-6)
(Safety Engineering in Construction)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักวิิศวกรรมความปลอดภััยในงานก่่อสร้้าง กฎหมายเกี่่ย� วกัับ
งานก่่อสร้้าง การบริิหารความปลอดภััยทั่่�วไปในงานก่่อสร้้าง การออกแบบ
ทดสอบปั้้�นจั่่�น การตรวจและรัับรองความปลอดภััยปั้้�นจั่่�น (ป.จ.1 และ
ป.จ.2) การตรวจสอบและรัับรองความปลอดภััยของเครื่่�องจัักรในงาน
ก่่อสร้้าง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการใช้้รอก ลวดสลิิง และการออกแบบความ
สามารถในการใช้้งานลวดสลิิงในการยกย้้ายวััสดุุ การปฏิิบัติั ิงานและการ
ป้้องกัันอัันตรายในงานบนที่่�สููง  วิิศวกรรมความปลอดภััยในงานใต้้น้ำำ�� งาน
อัับอากาศ การใช้้อุุปกรณ์์ป้้องกัันภััยส่่วนบุุคคล การฝึึกอบรมลููกจ้้างด้้าน
ความปลอดภััยในงานก่่อสร้้างตามกฎหมาย เช่่น งานปั้้�นจั่่น� งานที่่�สููง งาน
อัับอากาศ การศึึกษากรณีีศึกึ ษาภาคสนามหรืือศึึกษาดููงาน การฝึึก Safety
Talk และอื่่�นๆ  การอ่่านแบบแปลนงานก่่อสร้้าง การคำำ�นวณและการ
ออกแบบการรัับนํ้้า� หนัักของวััสดุอุุ ปุ กรณ์์ในงานก่่อสร้้าง การวางแผนงาน
ความปลอดภััยในงานก่่อสร้้าง  การควบคุุมป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุและอัันตราย
หรืืออุุบััติิภััยในงานก่่อสร้้าง การตรวจความปลอดภััยในงาน  ระบบใบ
อนุุญาตการทำำ�งาน และศึึกษาดููงาน เป็็นต้้น
517415 กระบวนการผลิิตทางอุุตสาหกรรมและอัันตราย 2(2-0-4)
(Industrial Processes and Hazards)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษากระบวนการและกรรมวิิธีีการผลิิต  ขั้้�นตอนการผลิิต  
ชนิิดและวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิต ปััญหาและอัันตราย การป้้องกัันและ
ควบคุุมในโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�มีคว
ี ามเสี่่ย� งอัันตรายในกระบวนการผลิิต
เน้้นโรงงานอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ โลหะ อาหาร ยาฆ่่าแมลง เครื่่�องเคลืือบ
ดิินเผา และโรงงานประเภทเสี่่�ยงอื่่�นๆตามกฎหมาย  และศึึกษาดููงาน

517416 กฎหมายอาชีีวอนามััย ความปลอดภััย
3(3-0-6)
และสิ่่�งแวดล้้อม
(Occupational Health Safety and
Environmental Laws)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาความเป็็นมา วิิวััฒนาการ สาระสำำ�คััญ และการประยุุกต์์
ใช้้กฎหมายด้้านอาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�มีีความ
เกี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของภาคอุุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
ต่่างๆ ทั้้�งกฎหมายภายในและภายนอกประเทศ การละเมิิดกฎหมายของ
สถานประกอบการที่่�มีผี ลกระทบต่่อผู้้�ประกอบอาชีีพ สภาพแวดล้้อมและ
สาธารณะ
517417 การประเมิินและการจััดการความเสี่่�ยง
3(3-0-6)
ในงานอุุตสาหกรรม
(Industrial Risk Assessment and Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดพื้้�นฐานและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินความ
เสี่่�ยง การจััดตั้้�งคณะทำำ�งาน การจััดทำำ�บััญชีีรายการสิ่่�งที่่�เป็็นความเสี่่�ยง
และอัันตราย ศึึกษาคุุณลัักษณะ ข้้อจำำ�กััด และประยุุกต์์การชี้้�บ่่งอัันตราย
และประมิินความเสี่่ย� งโดยใช้้เทคนิิคต่่างๆ ให้้เหมาะสมและสอดคล้้องกัับ
ลัักษณะกิิจกรรมหรืือสภาวะการผลิิตของสถานประกอบการ รวมทั้้�งการ
จััดทำำ�แผนงานบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเพื่่�อใช้้ป้้องกัันและควบคุุมความ
เสีียหายจากอุุบััติิภััยที่่�เกิิดขึ้้�นในโรงงานอุุตสาหกรรม
517418 การฝึึกงานภาคสนาม
1(0-0-320 ช.ม.)
(Field Training)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ฝึึกงานตามหน่่วยงานราชการ รััฐวิิสาหกิิจ โรงงานอุุตสาหกรรม
หรืื อ สถานประกอบกิิ จ การต่่างๆ เพื่่� อ เพิ่่� ม พููนความรู้้�ทัั ก ษะและ
ประสบการณ์์ในการทำำ�งานด้้านเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งาน
ระดัับวิิชาชีีพ และวิิธีกี ารแก้้ไขปััญหาด้้านวิิศวกรรมความปลอดภััย อาชีีว
อนามััย สุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม โดยมีีระยะเวลาการฝึึกงานรวมกัันแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 320 ชั่่�วโมง จััดทำำ�เอกสารรายงานและนำำ�เสนอรายงานผล
การฝึึกงานภาคสนาม
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517419 จิิตวิิทยาอุุตสาหกรรมและองค์์การ	
2(2-0-4)
(Industrial Psychology and Organization)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
 ความเป็็ น มาของจิิ ต วิิ ท ยาอุุ ต สาหกรรมและองค์์ ก าร การ
ประยุุกต์์ใช้้จิิตวิิทยาในองค์์การอุุตสาหกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมให้้การทำำ�งานมีี
ประสิิทธิิภาพและเกิิดความปลอดภััย  เทคนิิค วิิธีีการ และทัักษะในการ
ติิดต่่อสื่่�อสาร  เทคนิิคการสร้้างแรงจููงใจ การปรัับทััศนคติิ การปรัับ
พฤติิกรรม การพััฒนาบุุคลิิกภาพ ภาวะการเป็็นผู้้�นำำ�และผู้้�ตาม การสร้้าง
ทีีมงาน มนุุษยสััมพัันธ์์กัับความขััดแย้้ง เทคนิิคและวิิธีีการแก้้ปััญหาภาย
ใต้้ ส ภาวะกดดัั น ทฤษฎีี อ งค์์ ก าร โครงสร้้ า งองค์์ ก ร การบำำ�รุุ ง รัั ก ษา
ทรััพยากรบุุคคล หลัักคุุณธรรมและจริิยธรรมในการประกอบวิิชาชีีพ
517420 การจััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Waste Management )
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ของเสีียประเภทต่่างๆ ในรููปแบบของแข็็ง น้ำำ��เสีีย และมลพิิษ
ทางอากาศ มาตรฐานและกฏหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับของเสีียทั้้�งจากบ้้านเรืือน
และอุุตสาหกรรม การจััดการของเสีียเหล่่านี้้�ตั้้ง� แต่่แหล่่งที่่�มา การป้้องกััน
การลดปริิมาณการใช้้ซ้ำำ�� การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ การใช้้ประโยชน์์ การบำำ�บััด
และการกำำ�จัดั ของเสีีย น้ำำ��เสีียและกากของเสีียอุุตสาหกรรม ลัักษณะทาง
กายภาพและทางเคมีี กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ��เสีียและกากของเสีีย
อุุ ต สาหกรรม ปัั ญ หาของน้ำำ�� เสีี ย และกากของเสีี ย ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ในภาค
อุุ ต สาหกรรม ผลกระทบของน้ำำ�� เสีี ย และกากของเสีี ย ต่่อมนุุ ษ ย์์ แ ละ
สิ่่ง� แวดล้้อม เทคโนโลยีีการจััดการกากของเสีียอัันตรายที่่�เกิิดขึ้้น� ในโรงงาน
อุุตสาหกรรม การควบคุุม การคััดแยก การเก็็บรวบรวม การกำำ�จััด การ
ขนส่่ง และการนำำ�น้ำำ��เสีียและกากอุุตสาหกรรมกลัับมาใช้้ประโยชน์์ การ
จััดการสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วตามกฎหมาย
517421 วิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อมอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrialized Environmental Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
 สุุ ข าภิิ บ าลโรงงานอุุ ต สาหกรรม ระบบประปาและน้ำำ�� เสีี ย
สิ่่ง� แวดล้้อมในงานอุุตสาหกรรม การออกแบบ วิิเคราะห์์และควบคุุมระบบ
บำำ�บััดและกำำ�จัดั น้ำำ��เสีีย การควบคุุมคุุณภาพน้ำำ��ดีี การบำำ�บััดและกำำ�จัดั ของ
เสีียที่่�เป็็นของแข็็ง ของเสีียอัันตรายการบำำ�บััดและกำำ�จััด มาตรฐานการ
จััดการสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น ISO14000 และอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง กฎหมาย
สิ่่�งแวดล้้อม และอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

517422 วิิศวกรรมการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
3(3-0-6)
(Wastewater Treatment Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาความหมายของวิิศวกรรมการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ความสำำ�คััญ
ของการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย แหล่่งกำำ�เนิิดและคุุณลัักษณะของน้ำำ��เสีีย กระบวนการ
การบำำ�บััดน้ำำ��เสีียด้้วยวิิธีกี ารต่่างๆ เช่่น วิิธีที างกายภาพ วิิธีที างเคมีี วิิธีที าง
ชีีวภาพและวิิธีีอื่่�นๆ การบำำ�บััดและกำำ�จััดสลััดจ์์ การบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบ
ธรรมชาติิ การควบคุุมดููแล การบำำ�รุงุ รัักษาระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย และการนำำ�
น้ำำ��เสีียกลัับมาใช้้ประโยชน์์
517423 การประเมิินและวิิเคราะห์์ผลกระทบด้้าน
3(3-0-6)
	สิ่่�งแวดล้้อมในอุุตสาหกรรม		
(Assessment and Analysis of Industrial
Environmental Impact)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความสำำ� คัั ญ และความเป็็ น มาของระบบการวิิ เ คราะห์์
ผลกระทบสิ่่� ง แวดล้้ อ มในประเทศไทยกระบวนการและขั้้� น ตอนการ
วิิ เ คราะห์์ ผ ลกระทบสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
การติิ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมเทคนิิคการประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมใน
โรงงานและบริิเวณโรงงาน ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรค หรืืออัันตรายต่่อสุุขภาพ
อนามััยของคนงาน และประชาชนบริิเวณใกล้้โรงงาน รวมทั้้�งวิิธีีวิิเคราะห์์
ผลกระทบเพื่่�อหามาตรการควบคุุม ป้้องกััน และแก้้ไข การจััดทำำ�รายงาน
การประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
517424 การจััดการสารเคมีีและวััตถุุอัันตราย
3(3-0-6)
(Management of Chemicals and Hazardous
Materials)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาเกี่่ย� วกัับพระราชบััญญััติวัิ ตั ถุุอันั ตราย และกฎหมายเกี่่ย� ว
กัั บส ารเคมีี แ ละวัั ต ถุุ อัั น ตราย บุุ ค ลากรเฉพาะด้้ า นสารเคมีี แ ละวัั ต ถุุ
อัันตราย เทคโนโลยีีงานความปลอดภััยสารเคมีี ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสารเคมีี
และคุุณสมบััติิต่่างๆ ความรู้้�ทั่่�วไปในการใช้้การเก็็บสารเคมีีและวััตถุุ
อัันตราย ประเภทของสารเคมีีและวััตถุุอัันตราย การจััดการอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยสารเคมีีและวััตถุุอันั ตราย  การประเมิินความเสี่่ย� งด้้าน
สารเคมีีต่่อสุุขภาพของผู้้�ปฏิิบััติิงานในโรงงานอุุตสาหกรรม การจำำ�แนก
และการจััดเก็็บสารเคมีีและวััตถุุอันั ตรายระบบ GHS และระบบ UN ฉลาก
และป้้าย ในภาชนะบรรจุุสารเคมีี การสื่่�อสารความเป็็นอัันตราย  การ
454

ขนส่่งวััตถุุอัันตราย ข้้อมููลความปลอดภััยเกี่่�ยวกัับสารเคมีี (MSDS) การ
จััดทำำ�เอกสารข้้อมููลความปลอดภััยสารเคมีี (สอ.1) การอนุุญาตมีีไว้้ใน
ครอบครองซึ่่� ง วัั ต ถุุ อัั น ตราย อัั น ตรายและการป้้ อ งกัั น สารไวไฟกัั บ
ไฟฟ้้าสถิิต การออกแบบและติิดตั้้ง� ระบบไฟฟ้้าในสถานที่่�ที่่มี� สี ารไวไฟ การ
ออกแบบและสร้้างฝัักบััวอาบน้ำำ��และที่่�ล้้างตาฉุุกเฉิินตามมาตรฐาน ANSI
517511 หลัักสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Principles of Industrial Hygiene)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักการทางสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม สภาพแวดล้้อมใน
การทำำ�งานที่่�มีผี ลต่่อสุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�ปฏิิบัติั งิ านที่่�เกิิดจาก
ปััจจััยทางกายภาพ ชีีวภาพ เคมีี และการยศาสตร์์ การประเมิินและการ
ควบคุุมอัันตรายต่่อสุุขภาพอนามััยของผู้้�ปฏิิบััติิงาน จรรยาบรรณของนััก
สุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม ค่่ามาตรฐานทางสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม การ
สำำ�รวจ โปรแกรมทางด้้านสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม
517512 การเก็็บและวิิเคราะห์์ตััวอย่่างด้้านสุุขศาสตร์์
3(3-0-6)
	อุุตสาหกรรม
(Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การประยุุกต์์หลัักการทางสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรมในการเก็็บ
ตัั ว อย่่างสิ่่� ง แวดล้้ อ มการทำำ� งานด้้ า นกายภาพ เคมีี และชีี ว ภาพที่่� ส่่ ง
ผลกระทบต่่อสุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�ปฏิิบัติั งิ านโดยใช้้เครื่่�องมืือ
ตรวจวััดด้้านสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ที่่�เหมาะสมใน
การสุ่่ม� เก็็บตัวั อย่่าง วิิเคราะห์์ ประเมิินและแปลผลข้้อมููลที่่�ได้้จากการตรวจ
วััด
517513 พิิษวิิทยาด้้านอาชีีวอนามััย
3(3-0-6)
(Occupational Toxicology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาขอบเขตของงานพิิษวิิทยาในงานอาชีีวอนามััย หลัักการ
ทางพิิษวิิทยา กลไกการเกิิดพิิษต่่อเซลล์์และระบบอวััยวะต่่างๆ ในร่่างกาย
 อัันตรายจากสารพิิษที่่�ส่่งผลต่่อสุุขภาพของผู้้�ประกอบอาชีีพ อัันส่่งผลต่่อ
การทำำ�ให้้เกิิดโรคจากการประกอบอาชีีพ  

517514 อาชีีวเวชศาสตร์์และวิิทยาการระบาด
2(2-0-4)
(Occupational Medicine and Epidemiology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาอาชีีวเวชศาสตร์์ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการสาเหตุุ ลัักษณะ
อาการและการวิิ นิิ จ ฉัั ย โรคจากการประกอบอาชีี พ ที่่� มีี ปัั จ จัั ย มาจาก
สิ่่ง� แวดล้้อมการทำำ�งานและการยศาสตร์์ รวมทั้้�งการตรวจประเมิินสุุขภาพ
การส่่งเสริิม รัักษา การฟื้้�นฟููและเฝ้้าระวัังสุุขภาพสุุขภาพวััยทำำ�งาน และ
ศึึ กษาวิิ ทยาการระบาดทางด้้ า นอาชีี วอนามัั ย และความปลอดภัั ย  ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการค้้นหาสาเหตุุ วิิธีีการเฝ้้าระวัังและสอบสวนโรคจากการ
ประกอบอาชีีพที่่�มีสี าเหตุุมาจากปััจจััยด้้านกายภาพ ชีีวภาพ สารเคมีี และ
การยศาสตร์์ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพของผู้้�ประกอบอาชีีพ
517515 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ	
2(2-0-4)
(First Aid in Workplaces)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับการปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ
การปฐมพยาบาลผู้้�ที่่ไ� ด้้รับปั
ั จั จััยที่่�ส่่งผลกระทบต่่ออวััยวะและระบบต่่างๆ
ของร่่างกาย รวมถึึ ง การปฏิิ บัั ติิ ก ารกู้้�ชีี พ ในกรณีี ฉุุ ก เฉิิ น และการ
ปฐมพยาบาลผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บจากอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน
517516 ปฏิิบััติิการสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรมและ
1(0-3-1)
ความปลอดภััย 1		
(Industrial Hygiene and Safety Practice 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปฏิิบััติิการซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 517512 การเก็็บและ
วิิเคราะห์์ตััวอย่่างด้้านสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรม โดยการฝึึกปฏิิบััติิตรวจวััด
สภาพแวดล้้อมการทำำ�งานด้้านกายภาพ ได้้แก่่ เครื่่�องวััดความร้้อน แสง
และเสีียง ตั้้�งแต่่การกำำ�หนดจุุดเก็็บตััวอย่่าง จำำ�นวนตััวอย่่าง การสุ่่�ม
ตััวอย่่าง เทคนิิคการเก็็บวิิเคราะห์์และการนำำ�ส่่งตััวอย่่าง หลัักการทำำ�งาน
ของเครื่่� อ งมืื อ ที่่� ใช้้ ใ นการเก็็ บ และวิิ เ คราะห์์ ตัั ว อย่่างด้้ า นสุุ ข ศาสตร์์
อุุตสาหกรรม โดยเน้้นวิิเคราะห์์สถานการณ์์และประยุุกต์์ใช้้วิิธีีมาตรฐาน
ในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และเลืือกใช้้เครื่่�องมืือสำำ�หรัับการตรวจวััดระดัับแสง
สว่่าง เสีียง ความร้้อน ความดัันบรรยากาศ
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517517 ปฏิิบััติิการสุุขศาสตร์์อุุตสาหกรรมและ
1(0-3-1)
ความปลอดภััย 2
(Industrial Hygiene and Safety Practice 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปฏิิบััติิการซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 517512 การเก็็บและ
วิิเคราะห์์ตัวั อย่่างด้้านสุุขศาสตร์์อุตุ สาหกรรม ฝึึกปฏิิบัติั กิ ารตรวจวััดสภาพ
แวดล้้ อ มการทำำ� งานด้้ า นเคมีี และชีี ว ภาพ โดยเน้้ น การวิิ เ คราะห์์
สถานการณ์์และประยุุกต์์ใช้้วิิธีีมาตรฐานในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และเลืือก
ใช้้เครื่่�องมืือสำำ�หรัับการตรวจวััดความเข้้มข้้นของฝุ่่�นละออง ไอระเหยของ
สารเคมีีก๊๊าซพิิษ เชื้้�อชีีวภาพ การยศาสตร์์ และทดสอบประสิิทธิิภาพของ
การระบายอากาศ
517518 การบริิหารงานอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 3(3-0-6)
(Occupational Health and Safety Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความรู้้�ทั่่ว� ไปเกี่่ย� วกัับการบริิหารงานด้้านอาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััย พระราชบััญญััติิ อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย กฎหมาย
เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
การจััดองค์์กรอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย การสอบสวนและรายงาน
อุุบััติิเหตุุ การตรวจความปลอดภััย การวิิเคราะห์์งานเพื่่�อความปลอดภััย
(JSA) การกำำ�หนดขั้้�นตอนการและวิิธีีการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย (W.I.) การ
เสนอแนะมาตรการความปลอดภััย หลัักและวิิธีีป้้องกัันควบคุุมอุุบััติิเหตุุ
และอัันตราย การควบคุุมการสููญเสีียจากอุุบััติิเหตุุ การสื่่�อสารเพื่่�อความ
ปลอดภััย การฝึึกอบรมความปลอดภััยในการทำำ�งาน การศึึกษาบทบาท
และหน้้าที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งาน (จป.) การจััดทำำ�แผน
งานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย การจััดทำำ�เอกสารรายงานผล
การดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััย (จป.ท. และ จป.ว.) การรณรงค์์และ
การประชาสััมพัันธ์์ความปลอดภััยในการทำำ�งาน การประกัันการประสบ
อัันตราย การส่่งเสริิมสุุขภาพและความปลอดภััยในการทำำ�งาน พฤติิกรรม
ที่่�ดีด้ี า้ นความปลอดภััยในการทำำ�งาน การจััดสวััสดิกิ ารด้้านความปลอดภััย
และสุุขภาพอนามััยในสถานประกอบการ และศึึกษาดููงาน

517520	ระบบมาตรฐานการจััดการความปลอดภััย
3(3-0-6)
อาชีีวอนามััย และ สิ่่�งแวดล้้อม
(International Standard of Occupational Health,
Safety and Environmental Management System)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาเกี่่�ยวกัับกระบวนการจััดทำำ�ระบบมาตรฐานด้้านความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่ง� แวดล้้อมในระดัับชาติิและระดัับสากล เพื่่�อ
นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้การบริิหารงานด้้านความปลอดภััยของสถานประกอบ
กิิจการ การปฏิิบัติั ิตามข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ของมาตรฐานที่่�สำำ�คััญได้้แก่่ ISO
9001, OHSAS/TIS 18001, มรท. 8000, ISO 14001, ISO/IEC 17025,
HACCP, GMP การจััดการระบบเฝ้้าระวัังและการตรวจประเมิินองค์์กร
เป็็นต้้น
517521	วิิทยาการฝึึกอบรมและสััมมนาด้้านอาชีีวอนามััย 3(3-0-6)
และความปลอดภััย
(Occupational Health, Safety and Seminar Training)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการจััดการฝึึกอบรมและสััมมนาด้้านอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย การพััฒนาบุุคลากร ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
การจััดฝึึกอบรมและสััมมนาปััญหาพิิเศษด้้านอาชีีวอนามััยฯหรืือด้้าน
วิิศวกรรมความปลอดภััย การจััดหลัักสููตรฝึึกอบรมและสััมมนา การพััฒนา
รููปแบบสื่่�อและเลืือกใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ การจััดเตรีียมเอกสาร
ประกอบการฝึึกอบรม การสร้้างตััวชี้้วั� ดั ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลการ
ฝึึกอบรม การจััดบรรยากาศและสถานที่่� เทคนิิคการพููดหรืือการสื่่�อสาร
การวััดและประเมิินผลการอบรม ฝึึกปฏิิบััติิการการจััดฝึึกอบรม การ
ประยุุกต์์ใช้้หลัักจิิตวิิทยา เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจที่่�ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และสร้้าง
ความร่่วมมืือภายในองค์์กร
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ (Humanities Courses)
600101 ดนตรีีกัับชีีวิิต
3(3-0-6)
(Music and Life)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
องค์์ประกอบของดนตรีี ความสััมพัันธ์์ของดนตรีีที่่�มีีต่่อมนุุษย์์
คุุณค่่า การสร้้างจิินตนาการและ เจตคติิที่่�ดีีต่่อดนตรีี ทัักษะมารยาทใน
การฟัังดนตรีี ชีีวิิตและผลงานของคีีตกวีีที่่�คััดสรร
Components of music; relationship between human
and music, value awareness, creation of imagination, positive
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attitude towards music, skills and manners in listening to music;
life and work of selected musicians.

literature to create virtuous mind; recognition and appreciation
of aesthetic values in related fields.

600102 มนุุษย์์กัับคุุณค่่าทางอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Value of Civilization)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิวัฒ
ั นาการและลัักษณะของอารยธรรมตะวัันออกและตะวัันตก
ที่่�สำำ�คััญตั้้ง� แต่่ยุุคโบราณถึึงยุุคปัจั จุุบันั การแผ่่ขยายและถ่่ายทอด การแลก
เปลี่่�ยนอารยธรรมในดิินแดนต่่างๆ อัันมีีผลต่่อสภาพบ้้านเมืือง เศรษฐกิิจ
สัังคมและวััฒนธรรมของโลกปััจจุุบััน
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

600105 มนุุษย์์กัับการใช้้เหตุุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ลัักษณะของการใช้้เหตุุผล ประเภทของการใช้้เหตุุผล ภาษาและ
การนิิยามความหมาย ข้้อบกพร่่องของการใช้้เหตุุผล การใช้้เหตุุผลใน
ชีีวิิตประจำำ�วััน
Characteristics and types of reasoning; language and
definition; fallacious reasoning; use of reason in everyday life.

600103 ปรััชญาและศาสนาเพื่่�อคุุณค่่าชีีวิิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religion and Value of Life)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความหมาย ขอบเขตและลัักษณะปรััชญาและศาสนา ความคิิด
ของปรััชญาและศาสนาที่่�สำำ�คััญ การประยุุกต์์ใช้้ปรััชญาและศาสนากัับ
ชีีวิิตและสัังคม
Definition, scope and characteristics of philosophy
and religion; significant concepts of philosophy and religion;
applications of philosophy and religion to life and society.

600106	จิิตสำำ�นึึกสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Minded Spirit)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึกึ สาธารณะ บทบาทและหน้้าที่่� ความรัับผิดิ ชอบ
ของการเป็็นพลเมืืองที่่�ดีขี องสัังคม เน้้นการส่่งเสริิมด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม
ต่่อตนเอง ต่่อผู้้�อื่่�นและสภาพแวดล้้อม ผ่่านกระบวนการหลากหลายวิิธีี
การทำำ�กิจิ กรรมจิิตอาสา เพื่่�อให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงทััศนคติิ การใช้้เหตุุผล
และพฤติิกรรมที่่�ดีี
Cultivation of public awareness about the role, duty
and responsibility of being good citizen; focus on promoting
ethical and moral values for oneself and others as well as the
environment through various approaches and voluntary work;
understanding of how attitude and behavior are relevant to
public minded activities.

600104	สุุนทรีียภาพของชีีวิิต
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความงามเพื่่�อการวิิเคราะห์์ อภิิปรายคุุณค่่าสุุนทรีียภาพใน
ศาสตร์์ ดนตรีี ศิลิ ปะ วรรณกรรม เพื่่�อให้้เกิิดจิิตใจที่่�ดีีงาม การรัับรู้้�ศาสตร์์
แต่่ละด้้านด้้วยความชื่่�นชมคุุณค่่าแห่่งสุุนทรีียภาพ
Aesthetics for appreciation of beauty, criticism and
judgment of aesthetic values in the fields of music, art and

2. กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์ (Social Sciences Courses)
600201	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดพื้้�นฐานทางจิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�เนิินชีีวิิต ความแตกต่่าง
ระหว่่างบุุคคล พััฒนาการของมนุุษย์์ การรัับรู้้� การเรีียนรู้้� การเข้้าใจและ
ควบคุุมอารมณ์์ การจััดการความขััดแย้้ง การพััฒนาตนเอง การเสริิมสร้้าง
การเห็็นคุุณค่่าในตนเอง สุุขภาพจิิตและการปรัับตััวเพื่่�อความสุุขในชีีวิิต
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Basic concept of psychology for living; individual
differences; human development; perception and learning;
understanding and emotional control; conflict management;
self-development; self-esteem cultivation; mental health and
personal adjustment for a happy life.
600202	วิิถีีของสัังคม
3(3-0-6)
(Path of Society)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ทฤษฎีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงทางสัั ง คม แบบและลัั ก ษณะการ
เปลี่่ย� นแปลงทางสัังคม ปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการเปลี่่ย� นทางสัังคมกัับวัฒ
ั นธรรม
เศรษฐกิิจและการเมืือง พััฒนาการของสัังคมไทย ปััญหาและแนวทางแก้้
ปััญหาทางสัังคมในยุุคปััจจุุบััน
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 การเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
3(3-0-6)
(Life-Quality Promotion)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความสำำ�คััญของสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิิต วิิเคราะห์์คุุณภาพ
ชีีวิิตมนุุษย์์ในสภาพแวดล้้อมและสัังคมปััจจุุบััน ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อ
สุุขภาพ ความปลอดภััยและคุุณภาพชีีวิิต พฤติิกรรมสุุขภาพและการดููแล
สุุขภาพแบบองค์์รวม กิิจกรรมสร้้างเสริิมการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับสุุขภาวะทาง
กาย จิิต สัังคมและปััญญา เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
Significance of health and quality of life; analysis of
human quality of life in current environment and society;
factors affecting health and safety, and quality of life; health
behavior and holistic health care; activities for learning
encouragement of states of mental, physical, social and
intellectual health for life-quality development.

600204 ความสง่่าแห่่งตน
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การพััฒนาตนเองด้้านบุุคลิิกภาพ ทัักษะการเข้้าสัังคม การรู้้�จััก
ตนเอง การทำำ�งานเป็็นทีีม ภาวะผู้้�นำำ� การคิิดสร้้างสรรค์์ และมารยาททาง
สัังคม
Personality self-development in social skills, selfawareness, team working, leadership, creativity, and social
manners.
600205 ความเป็็นพลเมืืองในกระแสโลกาภิิวััตน์์
3(3-0-6)
(Citizenship and Globalization)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความหมาย ความสำำ�คััญ บทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของ
พลเมืืองภายใต้้ระบอบประชาธิิปไตย สิิทธิิ หน้้าที่่�และเสรีีภาพของความ
เป็็นพลเมืืองไทยและพลเมืืองโลก ความสััมพัันธ์์และผลกระทบของ โลกา
ภิิวััตน์์ต่่อโครงสร้้างทางเศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรมและวิิถีีชีีวิิต การปรัับ
ตััวภายใต้้บริิบทของสัังคม ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอัันเป็็นผลมาจากโลกาภิิวััตน์์
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 กฎหมายในการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับกฎหมายทั่่�วไป สิิทธิิเสรีีภาพและหน้้าที่่�
ของประชาชนตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย กฎหมายลัักษณะ
บุุคคลและครอบครััว กฎหมายลัักษณะทรััพย์์สิินและมรดก กฎหมาย
นิิติิกรรมและสััญญา กฎหมายลัักษณะละเมิิด กฎหมายทรััพย์์สิินทาง
ปััญญา กฎหมายอาญาทั่่�วไป กฎหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์
Introduction to general law; people’s right, duty and
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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 เศรษฐกิิจพอเพีียงและการประยุุกต์์ใช้้
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Application)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิวััฒนาการของสัังคมและเศรษฐกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย
ภาวะเศรษฐกิิจโลกและปััญหาเศรษฐกิิจในภููมิิภาคและประเทศไทย
ปรัั ช ญา แนวคิิ ด เศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งและวิิ ธีี ก ารนำำ� ไปประยุุ ก ต์์ ใช้้ กัั บ
เศรษฐกิิจและสัังคมไทยเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาและแก้้ไขปััญหาที่่�ยั่่�งยืืน
การวิิเคราะห์์ผลสััมฤทธิ์์�กรณีีศึึกษาต่่างๆ ที่่�มีีการนำำ�แนวคิิดเศรษฐกิิจพอ
เพีียง และทฤษฎีีใหม่่ไปใช้้กัับเหตุุการณ์์จริิง
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	จิิตวิิทยาเชิิงบวก
3(3-0-6)
(Positive Psychology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดจิิตวิิทยาเชิิงบวก การศึึกษาพฤติิกรรมด้้านบวกของ
มนุุษย์์ สุขุ ภาวะโดยรวมและความพึึงพอใจ การคิิดแก้้ปัญ
ั หาเชิิงสร้้างสรรค์์
การปรัับทััศนคติิ ปรัับสภาวะทางจิิตใจ โดยเน้้นการพััฒนาตนเองให้้มอง
โลกในแง่่ดีี ผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย ตลอดจนการปรัับตััว
เพื่่�อมีีความสุุขในชีีวิิต
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. กลุ่่�มวิิชาภาษา (Language Courses)
600301 ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(2-2-5)
(English in Daily Life )
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การใช้้ทักั ษะภาษาอัังกฤษเพื่่�อสื่่อ� ความหมายในบริิบทต่่างๆ ทั้้�ง
ที่่�เป็็นภาษาที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการโดยบููรณาการทัักษะหลััก
ทางภาษาทั้้�งสี่่ทั� กั ษะได้้แก่่ การฟััง การพููด การอ่่าน และการเขีียนเข้้าด้้วย
กัันการใช้้โครงสร้้างประโยคภาษาอัังกฤษและคำำ�ศััพท์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เนื้้�อหาหลัักของบทเรีียนตามหััวข้้อในชีีวิิตประจำำ�วัันเพื่่�อให้้สามารถใช้้
ภาษาอัังกฤษตามทัักษะที่่�ต้้องการสื่่�อความหมายได้้ถููกต้้องและชััดเจน
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 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร	
3(3-0-6)
(English for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ฟััง พููด อ่่าน และเขีียนภาษาอัังกฤษเพื่่�อใช้้ในการสื่่อ� สารเชิิงบููรณ
าการในสถานการณ์์ต่่างๆ จนสามารถปรัับใช้้กัับสถานการณ์์เฉพาะโดย
เริ่่�มจากการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วัันไปจนถึึงการติิดต่่อสื่่�อสารในการ
ทำำ�งานทั่่�วไป
Integration of English communication in listening,
speaking, reading, and writing in general situations through
specific situations by starting from daily life contexts to typical
workplace context.
600303 ภาษาอัังกฤษแบบบููรณาการ	
3(3-0-6)
(Integrated English)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การใช้้ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการสื่่�อสารในสถานการณ์์ต่่างๆ ใน
ชีีวิิตประจำำ�วััน และการทำำ�งาน โดยเน้้นทัักษะการฟััง การพููด การอ่่าน
และการเขีียน เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการเข้้าสู่่�ประชาคมอาเซีียน
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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 การฟััง การพููด ภาษาอัังกฤษ
3(3-0-6)
(Listening and Speaking English)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการใช้้ภาษาอัังกฤษและคำำ�ศัพั ท์์ สำำ�หรัับทักั ษะการฟััง การ
พููดของสำำ�เนีียงภาษาอัังกฤษที่่�หลากหลาย ในสถานการณ์์ต่่างๆ เพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมสำำ�หรัับการเข้้าสู่่�ประชาคมอาเซีียน
English usage and vocabulary essential for listening
and speaking of different English accents in various situations
for the ASEAN community preparation.
600305 ภาษาญี่่�ปุ่่�นในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Japanese in Daily Life)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ภาษาญี่่�ปุ่่�นสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่มีีพื้้�นฐานความรู้้�ภาษาญี่่�ปุ่่�นมาก่่อน
สร้้างทัักษะการฟััง การพููด การอ่่าน การเขีียนในลัักษณะรููปประโยคพื้้�น
ฐานที่่�ใช้้ไวยากรณ์์เบื้้�องต้้นไม่่ซัับซ้้อน โดยใช้้ตััวอัักษรภาษาญี่่�ปุ่่�นพื้้�นฐาน
การออกเสีียงคำำ�ภาษาญี่่�ปุ่่�นให้้ถููกต้้อง การสนทนาภาษาญี่่�ปุ่่�นและการอ่่าน
ให้้ความเข้้าใจภาษาญี่่�ปุ่่�นสั้้�นๆ ได้้
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 ภาษาจีีนในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Chinese in Daily Life)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ภาษาจีีนสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่มีีพื้้�นความรู้้�ภาษาจีีนมาก่่อน ฝึึกการฟััง
การพููด การอ่่าน การเขีียนภาษาจีีน เรีียนคำำ�ศัพั ท์์ทั่่ว� ไปที่่�ใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�
วััน และระบบ ไวยากรณ์์พื้้น� ฐานอย่่างง่่าย ฝึึกออกเสีียงและฝึึกบทสนทนา

ภาษาจีีนที่่�มีีคำำ�ศััพท์์และรููปประโยคไม่่ซัับซ้้อน ฝึึกการอ่่านและการเขีียน
ประโยคง่่ายๆเพื่่�อการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน
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 ภาษาฝรั่่�งเศสในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(French in Daily Life)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ภาษาฝรั่่ง� เศสสำำ�หรัับผู้้�ที่่ไ� ม่่มีีพื้้น� ความรู้้�ภาษาฝรั่่ง� เศสมาก่่อน ใช้้
รููปประโยคและไวยากรณ์์ขั้้�นพื้้�นฐาน จากทัักษะด้้าน การฟััง การพููด การ
อ่่าน และการเขีียน โดยเน้้นทัักษะการฟััง และการพููด การสนทนาที่่�ใช้้ใน
ชีีวิิตประจำำ�วััน อ่่านภาษาฝรั่่�งเศสสั้้�นๆ สามารถตอบคำำ�ถาม และเขีียน
ประโยคเพื่่�อการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้
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 ภาษาเวีียดนามในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Vietnamese in Daily Life)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
เสริิมสร้้างทัักษะด้้านการฟััง พููด อ่่าน เขีียน ภาษาเวีียดนามและ
โครงสร้้างของภาษาเวีียดนาม
Vietnamese in daily communication by reinforcing
listening, speaking, reading and writing skills; Vietnamese
structures.
600309 ภาษาพม่่าในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Burmese in Daily Life)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
เสริิมสร้้างทัักษะด้้านการฟััง พููด อ่่าน เขีียน ภาษาพม่่าและ
โครงสร้้างของภาษาพม่่า
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Burmese in daily communication by reinforcing
listening, speaking, reading and writing skills; Burmese
structures.

identification, summarization, analysis and evaluation;
presentations using speaking and writing techniques with
discretion and creativity, including academic writing.

600310 ภาษาเขมรในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
(Khmer in Daily Life)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
เสริิมสร้้างทัักษะด้้านการฟััง พููด อ่่าน เขีียนภาษาเขมรและ
โครงสร้้างของภาษาเขมร
Khmer in daily communication by reinforcing listening,
speaking, reading and writing skills; Khmer structures.

600313 วรรณศิิลป์์เพื่่�อชีีวิิต
3(3-0-6)
(Literary Arts for All)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
คุุ ณ ค่่าศิิ ล ปะการประพัั น ธ์์  ด้้ า นเนื้้� อ หา ภาษา และ
กลวิิธีีการประพัันธ์์ จากการเรีียนรู้้�รููปแบบงานประพัันธ์์ ทั้้�งสารคดีีและ
บัันเทิิงคดีี เพื่่�อฝึึกทัักษะการอ่่าน การวิิจารณ์์ประเมิินค่่าวรรณกรรม และ
นำำ�ผลการเรีียนรู้้�มาพััฒนาทัักษะการเขีียน ด้้วยการสร้้างสรรค์์ศิิลปะการ
ประพัันธ์์ให้้มีีคุุณค่่าและเป็็นประโยชน์์ต่่อมนุุษย์์ สัังคม ธรรมชาติิ
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.

600311	ทัักษะภาษาไทย
3( 3-0-6)
(Thai Language Skills)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาภาษาไทย ด้้วยการฝึึกทัักษะการพููด การฟััง การอ่่าน
และการเขีียน เพื่่�อพััฒนาวิิจารณญาณการรัับสาร และนำำ�ไปใช้้ให้้เกิิด
ประโยชน์์ต่่อชีีวิิตและสัังคม พร้้อมกัับพััฒนาทัักษะภาษาให้้สื่่�อสารอย่่าง
มีีระบบ ตรงจุุดประสงค์์ของผู้้�สื่่�อสาร ด้้วยภาษาที่่�สละสลวย ถููกต้้องตาม
รููปแบบงานประพัันธ์์
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 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
พััฒนาทัักษะการรัับสารและการส่่งสารโดยการฝึึกจัับใจความ
สำำ�คััญ สรุุปความ วิิเคราะห์์ และประเมิินค่่า นำำ�เสนอสารด้้วยการพููดและ
การเขีียนอย่่างมีีวิจิ ารณญาณและสร้้างสรรค์์ รวมทั้้�งสร้้างงานเขีียนในเชิิง
วิิชาการ
Development in skills of sending and receiving
messages through communicative strategies in main idea

4. กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
(Science and Mathematics Courses)
600401 คอมพิิวเตอร์์และการประยุุกต์์สร้้างประโยชน์์ 3(3-0-6)
ในชีีวิิตประจำำ�วััน
(Computer and Applications Benefits for Everyday
Life)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความเป็็นมาของคอมพิิวเตอร์์ การแบ่่งประเภทของคอมพิิวเตอร์์
 อุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงกัับคอมพิิวเตอร์์ การจััดหาและการเลืือกใช้้คอมพิิวเตอร์์
ให้้เหมาะสมกัับงาน การบำำ�รุงุ รัักษาคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์
ในปัั จ จุุ บัั น และแนวโน้้ ม การพัั ฒ นาในอนาคต ซอฟต์์ แวร์์ ร ะบบและ
ซอฟต์์แวร์์ประยุุกต์์ อินิ เตอร์์เน็็ตและโซเชีียลมีีเดีีย รวมถึึงจริิยธรรมในการ
ใช้้คอมพิิวเตอร์์ พระราชบััญญััติิและกฎหมาย ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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.
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600402	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเพื่่�อชีีวิิตสมััยใหม่่ 3(3-0-6)
(Science and Technology for Modern Life)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ทัักษะกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์ การประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ทาง
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตให้้ดำำ�รงอยู่่�อย่่าง
เป็็ น สุุ ข และมีี คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่� ดีี โดยตระหนัั ก ถึึ ง ผลกระทบของความ
ก้้าวหน้้าทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�มีีต่่อมนุุษย์์และสิ่่�งแวดล้้อม
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 ชีีวิิตกัับสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสิ่่�งมีีชีีวิิตกัับสภาพแวดล้้อม สถานภาพ
ปััจจุุบัันและการใช้้ประโยชน์์ของทรััพยากรธรรมชาติิ ระบบนิิเวศขั้้�นพื้้�น
ฐาน สถานการณ์์ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศไทยและของโลก สัังคม
คาร์์บอนต่ำำ�� การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
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 การจััดการสารสนเทศยุุคใหม่่
3(3-0-6)
(Modern Information Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แหล่่งสารสนเทศ ลัักษณะของแหล่่งสารสนเทศ ทรััพยากร
สารสนเทศ การเข้้าถึึงทรััพยากรสารสนเทศ ทั้้�งภายในประเทศและต่่าง
ประเทศ การเขีียนเชิิงอรรถและบรรณานุุกรม ศึึกษาวิิธีกี ารรวบรวมข้้อมููล
และการนำำ�เสนอข้้อมููลทางวิิชาการ
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 เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�องานเอกสาร	
3(2-2-5)
และการนำำ�เสนอ
(Information Technology for Documentation
and Presentation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�องานเอกสารและการนำำ�เสนอ
หลัักการจััดทำำ�เอกสารด้้วยโปรแกรมประมวลผลคำำ� การวางแผนการนำำ�
เสนอ การจััดทำำ�งานนำำ�เสนอด้้วยโปรแกรมนำำ�เสนอผลงาน การเลืือกใช้้
ซอฟต์์แวร์์ที่่เ� หมาะสม การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อการจััดทำำ�เอกสาร
และการนำำ�เสนอ เพื่่�อช่่วยให้้งานเอกสารและการนำำ�เสนอมีีความสมบููรณ์์
แบบและสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง
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 คณิิตศาสตร์์และสถิิติิทั่่�วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics and Statistics )
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การประยุุกต์์ใช้้หลัักทางคณิิตศาสตร์์และสถิิติิเพื่่�อการจััดการ
ข้้อมููลต่่างๆ เช่่น ระบบจำำ�นวนจริิง ความสััมพัันธ์์ ฟัังก์์ชััน กราฟ เมตริิกซ์์
 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสถิิติิเชิิงแสดงลัักษณะและสถิิติิเชิิงสรุุปผล
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 คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ระบบจำำ�นวนจริิง คุุณสมบััติแิ ละการดำำ�เนิินการของจำำ�นวนจริิง
เลขยกกำำ�ลัังและราก การดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับนิิพจน์์พีีชคณิิต การแยก
ตััวประกอบ ฟัังก์์ชัันและการเขีียนกราฟเมตริิกซ์์ การแก้้ระบบสมการเชิิง
เส้้นโดยใช้้เมตริิกซ์์
Real number system, property and operation of real
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numbers; exponent and root; operation of algebraic expressions;
factoring; function and graph; matrix; solving system of linear
equation by matrix method.
600408 สถิิติิเพื่่�อการจััดการและการตััดสิินใจ
3(3-0-6)
(Statistics for Management and Decision)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อการจััดการและการตััดสิินใจ โดยใช้้
ทฤษฎีีทางสถิิ ติิเชิิงแสดงลัั กษณะและการอนุุ มานทางสถิิติิ เช่่น การ
แจกแจงความถี่่� การวััดแนวโน้้มสู่่�ส่่วนกลาง การวััดการกระจาย การ
ประมาณค่่าพารามิิเตอร์์ การทดสอบสมมติิฐาน การวิิเคราะห์์ความ
แปรปรวน การวิิเคราะห์์การถดถอย และสหสััมพัันธ์์
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. กลุ่่�มวิิชาพลศึึกษาและนัันทนาการ	
(Physical Education and Recreation Courses)
600501 กอล์์ฟ
1(0-2-1)
(Golf)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กฎ กติิกาของกีีฬากอล์์ฟ หลัักการบริิหารร่่างกาย ก่่อนการเล่่น
วิิธีกี ารและเทคนิิคการเล่่นกอล์์ฟตามหลัักสากลนิิยม การนัับคะแนนและ
ฝึึกปฏิิบััติิ โดยเน้้นเรื่่�องการตรงต่่อเวลา การรัักษากฎกติิกามารยาท
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 ตะกร้้อ
1(0-2-1)
(Takraw)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กฎ กติิกาและมารยาทของกีีฬาตะกร้้อ หลัักการบริิหารร่่างกาย
ก่่อนการเล่่น วิิธีีเล่่นและทัักษะต่่างๆ ของตะกร้้อ เช่่น การเตะลููกแบบ
ต่่างๆ ทัักษะการโหม่่ง การใช้้เข่่าและไหล่่ การเล่่นตะกร้้อแบบต่่างๆ ฝึึก
ปฏิิบััติิโดยเน้้นเรื่่�องการตรงต่่อเวลา การรัักษากฎ กติิกามารยาท
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	ฟุุตบอล
1(0-2-1)
(Soccer)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กฎ กติิกาและมารยาทของกีีฬาฟุุตบอล หลัักการบริิหารร่่างกาย
ก่่อนการเล่่น ฝึึกทัักษะการทรงตััว การวิ่่�งและการเปลี่่�ยนทิิศทาง การเตะ
การหยุุด การโหม่่งลููกบอลและการรัักษาประตูู ฝึึกปฏิิบััติิโดยเน้้นเรื่่�อง
การตรงต่่อเวลา การรัักษากฎ กติิกาและมารยาท การฝึึกเล่่นเป็็นราย
บุุคคลและเป็็นกลุ่่�ม
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)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กฎ กติิกาและมารยาทของกีีฬาบาสเกตบอล หลัักการบริิหาร
ร่่างกายก่่อนการเล่่น ฝึึกทัักษะการทรงตััว การวิ่่�ง การหยุุด การหมุุนตััว 
การเปลี่่�ยนทิิศทาง การหลอกล่่อและการทรงตััวในท่่าป้้องกัันทัักษะการ
ครองบอล การจัับ การรัับและส่่งลููกบอล การเลี้้�ยงและการยิิงทำำ�คะแนน
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 ฝึึกปฏิิบััติิโดยเน้้นเรื่่�องการตรงต่่อเวลา การรัักษากฎ กติิกามารยาท
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 เกมประกอบการฝึึกอบรม
1(0-2-1)
(Mixed Games)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักและวิิธีกี ารเล่่นเกมไทยและสากลประเภทต่่างๆ เทคนิิคการ
เป็็นผู้้�นำำ� การฝึึกกิิจกรรมในการเล่่นเกมเบ็็ดเตล็็ด ตลอดจนฝึึกประดิิษฐ์์
และใช้้เครื่่�องมืือประกอบการเล่่น
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 การเต้้นสมััยใหม่่
1(0-2-1)
(Modern Dance)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
รููปแบบ หลัักการเต้้นสมััยใหม่่และฝึึกปฏิิบัติั โิ ดยเน้้นเรื่่อ� งความ
สวยงาม การแสดงอารมณ์์ มารยาทสัังคม การสร้้างมนุุษย์์สััมพัันธ์์ การ
ฝึึกเป็็นรายบุุคคลและกลุ่่�ม
Principles and patterns of modern dance; practical
training in beautiful gesture, emotional expression, social
etiquette and human relation reinforcement; individual and
group training.
600507 นาฏศิิลป์์ไทย
1(0-2-1)
(Thai Dancing Art)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
รููปแบบหลัักการที่่�เป็็นแบบแผนนาฏศิิลป์์ไทยและฝึึกปฏิิบัติั โิ ดย
เน้้นเรื่่อ� งความสวยงามตามแบบแผน การแสดงอารมณ์์ของตััวละคร การก

ล้้าแสดงออก ฝึึกตรงต่่อเวลา ความอดทน การฝึึกปฏิิบัติั เิ ป็็นทีีม และสร้้าง
ความมั่่�นใจของผู้้�เรีียนให้้มีีภาวะเป็็นผู้้�นำำ�
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	ลีีลาศ	
1(0-2-1)
(Ballroom Dance)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
รููปแบบและหลัักการการลีีลาศ ฝึึกปฏิิบััติิโดยเน้้นเรื่่�องความ
สวยงาม การแสดงอารมณ์์มารยาทสัังคม การสร้้างมนุุษยสััมพัันธ์์ การฝึึก
เป็็นรายบุุคคลและกลุ่่�ม
Principles and patterns of ballroom dancing; practical
training in beautiful gesture, emotional expression, social
etiquette, human relation reinforcement; individual and group
training.
600509 วอลเลย์์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กฎ กติิกาการแข่่งขััน การฝึึกทัักษะเบื้้�องต้้น เทคนิิคและกลวิิธีี
ของกีีฬาวอลเลย์์บอล มารยาทและความปลอดภััยในการเล่่น การเป็็นผู้้�
ตััดสิินและเจ้้าหน้้าที่่�เทคนิิค การจััดและดำำ�เนิินการแข่่งขััน
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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600510 พลศึึกษาและนัันทนาการ	
1(0-2-1)
(Physical Education and Recreation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความหมายและความสำำ�คััญของพลศึึกษาและนัันทนาการ เพื่่�อ
ให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจทั้้�งทฤษฎีีและทัักษะพื้้�นฐานของการออกกำำ�ลััง
กาย หลัั ก การป้้ อ งกัั น การบาดเจ็็ บ จากการเล่่นกีี ฬ า โภชนาการ
วิิทยาศาสตร์์การกีีฬาและฝึึกทัักษะกีีฬาสากล กิิจกรรมนัันทนาการ ซึ่่�ง
เป็็นที่่�นิิยมโดยทั่่�วไปตามความสนใจหนึ่่�งชนิิดกีีฬาหรืือหนึ่่�งกิิจกรรม
นัันทนาการ
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	กีีฬาและนัันทนาการ	
1(0-2-1)
(Sports and Recreation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความรู้้�เบื้้�องต้้นและความหมายของกีีฬาและนัันทนาการ กฎ 
กติิกา วััฒนธรรม สัังคมทางกีีฬา หลัักการออกกำำ�ลัังกายที่่�ถููกต้้อง การ
เป็็นผู้้�นำำ�ทางกีีฬาและนัันทนาการ การฝึึกทัักษะกีีฬาพื้้�นฐานในทัักษะกีีฬา
เช่่น กีีฬาประเภททีีม กีีฬาแร็็กเก็็ต กีีฬาทางน้ำำ�� กีีฬาลีีลาศ ศิิลปป้้องกััน
ตััว (มวยไทย) วิ่่�งเพื่่�อสุุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
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	กีีฬาเพื่่�อชีีวิิต
3(3-0-6)
(Sports for Life)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วััตถุุประสงค์์ และประโยชน์์ของการเล่่นกีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ รููป
แบบ วิิธีีการออกกำำ�ลัังกาย และการสร้้างเสริิมสมรรถภาพทางกายให้้
เหมาะสมกัับวัยั  ข้้อควรระวัังและการป้้องกัันการบาดเจ็็บจากการเล่่นกีีฬา
ศึึกษาการเล่่นและกติิกาการแข่่งขัันกีีฬา มารยาทของการเป็็นผู้้�เล่่นและ
ผู้้�ดููกีีฬาที่่�ดีี โดยให้้เลืือกกิิจกรรมกีีฬาที่่�ผู้้�เรีียนสนใจ
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.
1. หมวดวิิชาเฉพาะ (Specific Requirement Course)
(1.1) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ (Basic Science Course)
1.1.1 กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์
		
(Mathematics Core Course)
610101 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
เวกเตอร์์ 3 มิิติิ ลิิมิิตความต่่อเนื่่�อง  การหาค่่าอนุุพัันธ์์ และ
การอิินทิิเกรตของฟังกชัันคาเป็นจํํานวนจริิงและฟังกชัันคาเวกเตอร์์ของ
ตััวแปรจริิงและการนำำ�ไปใช้้งาน เทคนิิคการอิินทิิเกรต และการประยุุกต์์
ในงานวิิศวกรรมแต่่ละสาขา  
Vector algebra in three dimensions; limit, continuity,
differentiation and integration of real-valued and vectorvalued functions of a real variable and their applications;
techniques of integration and its applications.
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610102 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610101
คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
อิินทิิกรััลเชิิงเส้้น อิินทิิกรััลไม่่ตรงแบบ การประยุุกต์์ใช้้อนุุพัันธ์์
กำำ�หนดแนะนำำ�การแก้้อนุุพัันธ์์เบื้้�องต้้น และการนำำ�ไปใช้้งาน การอุุปนััย
เชิิงคณิิตศาสตร์์ ลำำ�ดับั และอนุุกรมของตััวเลข การกระจายอนุุกรมเทย์์เลอ
ร์์ของฟัังก์์ชััน จำำ�นวนเชิิงซ้้อน และการประยุุกต์์ในงานวิิศวกรรมแต่่ละ
สาขา
Introduction to line integrals; improper integrals;
applications of derivative; indeterminate forms; introduction
to differential equations and their applications; mathematical
induction; sequences and series of numbers; Taylor series
expansion of elementary functions ; complex number and its
applications.
610103 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 3)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610102
คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 2
การอิินทิิเกรตเชิิงเลข พิิกััดเชิิงขั้้�ว แคลคููลััสของฟัังก์์ชัันค่่าจริิง
2 ตััวแปร เส้้นตรง ระนาบและพื้้�นผิิวในปริิภููมิิ 3 มิิติิ แคลคููลััสของฟัังก์์ชััน
ค่่าจริิงหลายตััวแปรและการประยุุกต์์ใช้้งาน
Numerical integration; polar coordinates; calculus of
real-valued functions of two variables; lines; planes, and
surfaces in three-dimensional space; calculus of real-valued
functions of several variables and its applications.
1.1.2 กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางฟิิสิิกส์์ (Physics Core Course)
610104	ฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แรงและการเคลื่่�อนที่่� งานและพลัังงาน ระบบของอนุุภาค การ
เคลื่่�อนที่่�แบบหมุุน และวััตถุุเกร็็ง สััมพัันธภาพ การเคลื่่�อนที่่�แบบฮาร์์โม
นิิกและคลื่่�นกล ทฤษฎีีจลน์์ของแก๊๊สและอุุณหพลศาสตร์์ กลศาสตร์์
ของไหล การประยุุ ก ต์์ คว ามรู้้�พื้้� น ฐานด้้ า นฟิิ สิิ ก ส์์ ใ นการศึึ ก ษาด้้ า น
วิิศวกรรมศาสตร์์

Force and motion; work and energy; system of
particles; rotational motion and rigid body; relativity; harmonic
motion and mechanical waves; kinetic theory of gases and
thermodynamics; fluid mechanics; application of basic physics
in engineering studies.
610105 ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป 1
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาหรืือเรีียนควบกัับวิิชา  
610104  ฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป  1
ปฏิิบัติั กิ ารซึ่่ง� มีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา610104ฟิิสิกิ ส์์ทั่่ว� ไป  1
Experiment corresponding to the 610104 General
Physics 1 course.
610106	ฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610104  ฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป 1                                                                                       
องค์์ ป ระกอบของแม่่เหล็็ ก ไฟฟ้้ า  วงจรไฟฟ้้ า กระแสสลัั บ 
อิิเล็็กทรอนิิกส์์เบื้้�องต้้น การมองเห็็น(เลนส์์เว้้า–เลนส์์นููน)  ฟิิสิกิ ส์์สมัยั ใหม่่
  การประยุุกต์์ความรู้้�พื้้น� ฐานด้้านฟิิสิกิ ส์์ในการศึึกษาด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์
Elements of electromagnetism  :  A.C. circuit ;  
fundamental  electronics; optics concave and convex lens;
modern physics ; application of basic physics in engineering
studies.
610107 ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป 2
1(0-3-1)
(General Physics Laboratory 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาหรืือเรีียนควบกัับวิิชา  
610106  ฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป  2 และผ่่านการศึึกษา
วิิชา 610105  ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป 1
ปฏิิบัติั กิ ารซึ่่ง� มีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา610106  ฟิิสิกิ ส์์ทั่่ว� ไป 2                                                                                               
Experiments corresponding to the 610106 General
Physics 2 1 course.
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1.1.3 กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางเคมีี (Chemistry Core Course)
610108 เคมีีทั่่�วไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
  
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปริิมาณสารสััมพัันธ์์ ทฤษฎีีอะตอม คุุณสมบััติขิ องแก๊๊ส ของเหลว
ของแข็็ ง และสารละลาย สมดุุ ล เคมีี  ส มดุุ ล ไอออน จลนศาสตร์์ เ คมีี
โครงสร้้างอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของอะตอม พัันธะเคมีี คุุณสมบััติิของธาตุุตาม
ตารางธาตุุ ธาตุุเรพรีีเซนเททีีฟ อโลหะ โลหะทรานซิิชััน
Stoichiometry and basis of the atomic theory;
properties of gas, liquid, solid and solution; chemical
equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetic; electronic
structures of atoms; chemical bonds; periodic properties;
representative elements; nonmetal and transition metals.
610109 ปฏิิบััติิการเคมีีทั่่�วไป
1(0-3-1)
(General Chemistry Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาหรืือเรีียนควบกัับวิิชา  
610108  เคมีีทั่่�วไป   
ปฏิิบัติั ิการซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 610108  เคมีีทั่่�วไป   
Experiment corresponding to the 610108 General
Chemistry 1 course.
1.2) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
		
(Basic Engineering Course)
1.2.1 กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมศาสตร์์
		
(Basic Engineering Core Course)
610201 เขีียนแบบวิิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
เทคนิิคการเขีียนตััวอักั ษรและตััวเลข  การเขีียนภาพฉายออร์์โธ
กราฟฟิิก  การเขีียนภาพออร์์โธกราฟฟิิก การเขีียนภาพสามมิิติิ  การให้้
ขนาดและการให้้ขนาดความเผื่่อ�   การเขีียนภาพตััด  วิิวช่่วยและการพััฒนา

  การเขีียนภาพร่่างด้้วยมืือ  การเขีียนภาพประกอบและภาพแสดงราย
ละเอีียด  พื้้�นฐานการใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่่วยในการเขีียนแบบ
Lettering; orthographic projection; orthographic
drawing and pictorial drawings, dimensioning and tolerancing;
sections; auxiliary views and development; freehand sketches,
detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing.
610202 กลศาสตร์์วิิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือเรีียนควบวิิชา 610104
ฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป 1
ระบบของแรง ผลลััพธ์์ การสมดุุล ความฝืืด หลัักของงานเสมืือน
เสถีียรภาพ ของไหลสถิิต จลนศาสตร์์และจลนพลศาสตร์์ของวััตถุุแบบ
แข็็งแกร่่งและแบบอนุุภาค กฏการเคลื่่�อนที่่�ข้้อที่่�สองของนิิวตััน งานและ
พลัังงาน แรงดลและการเคลื่่�อนที่่� หรืือ Statics : ระบบแรง   แรงลััพธ์์  
สมดุุล  ความเสีียดทาน  กฎของงานเสมืือนและเสถีียรภาพ  บทนำำ�สู่่�ภาค
พลศาสตร์์
Force system; resultant; equilibrium; fluid statics;
kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s
second law of motion; work and energy, impulse and
momentum; statics; Force system; resultant; equilibrium;
friction; principle of virtual work and stability; Introduction to
dynamics.
610203 วััสดุุวิิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างโครงสร้้าง  สมบััติิต่่าง ๆ ของ
วััสดุุ  กระบวนการผลิิตและการประยุุกต์์ใช้้งานของกลุ่่�มวััสดุุวิิศวกรรม
หลััก ๆ เช่่น โลหะ  โพลิิเมอร์์  เซรามิิคและวััสดุุคอมโพสิิต  สมบััติิต่่าง ๆ
ทางกลและการเสื่่�อมสภาพของวััสดุุ
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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610204 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดของคอมพิิวเตอร์์ ส่่วนประกอบต่่างๆ ของคอมพิิวเตอร์์
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ ภาษาสำำ�หรัับการเขีียน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ในปััจจุุบััน ทัักษะการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
Computer concepts; computer components;
Hardware and software interaction; Current programming
language; Programming practices.
กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
(Electrical Engineering Core Courses)
612101	อิิเล็็กทรอนิิกส์์วิิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Electronics 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
อุุปกรณ์์สารกึ่่�งตััวนำำ� คุุณลัักษณะกระแส-แรงดัันและความถี่่�
ของอุุปกรณ์์สารกึ่่ง� ตััวนำำ� การวิิเคราะห์์และการออกแบบวงจรไดโอด การ
วิิเคราะห์์และออกแบบวงจรขยายทรานซิิสเตอร์์ BJT MOS CMOS และ
BiCMOS วงจรขยายโอเปอเรชั่่�นเนลแอมปลิิไฟเออร์์และการประยุุกต์์ใช้้
งาน ชุุดแหล่่งจ่่ายแรงดัันไฟฟ้้ากระสตรง แนะนำำ�อุุปกรณ์์และเทคโนโลยีี
สมััยใหม่่ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Semiconductor devices; current-voltage and frequency
characteristics; analysis and design of diode circuits; analysis
and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits,
operational amplifier and its applications; power supply
module; introduction to related modern devices and
technology.

612102 ปฏิิบััติิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์วิิศวกรรม 1
1(0-3-1)
(Engineering Electronics Laboratory 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือ เรีียนควบกัับวิิชา
612101 อิิเล็็กทรอนิิกส์์วิิศวกรรม 1
ปฏิิบััติิการทดลอง ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 612101
อิิเล็็กทรอนิิกส์์วิิศวกรรม 1
Experiment corresponding to the 612101 Engineering
Electronics 1 course.
612103 การออกแบบวงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
3(3-0-6)
(Digital Circuits and Logic Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ระบบตััวเลขและรหััส มาตรฐานลอจิิกเกทแบบต่่าง ๆ วงจร
ดิิจิทัิ ลั และไอซีีแบบต่่างๆ พีีชคณิิตบููลีีน กระบวนการออกแบบวงจรตรรกะ
การลดทอนนิิ พจน์์ ของตรรกะ การออกแบบวงจรคอมบิิ เ นชัั น การ
ออกแบบวงจรซีีเควนเชีียล วงจรซิิงโครนััสและอะซิิงโครนััส ฟลิิบฟลอป
วงจรแลตช์์ วงจรฐานเวลา วงจรนัับและรีีจิิสเตอร์์ วงจรแปลงสััญญาณ
D/A และ A/D วงจรหน่่วยความจำำ�แบบต่่าง ๆ ศึึกษาวงจร PLA แบบ
ต่่างๆ การประยุุกต์์วงจรดิิจิิทััลในงานระบบต่่างๆ แนะนำำ�เทคโนโลยีี
ปััจจุุบัันที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Number system and codes ; standard logic gate ; digital
circuits and logic integrated circuits; Boolean Algebra ; logic
circuit design process; logical expression simplification;
combinational design ; sequential circuits design, synchronous
circuits, asynchronous circuits , flip- flop , latch citcuit , counter
circuits , counter & shift register circuits ; digital to analog and
antalog to digital converter (D/A&A/D); Memory circuits ;
progamable logic array(PLA) ; the digital circuit applications;
introduction to related present technology.
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612104 ปฏิิบััติิการวงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
1(0-3-1)
(Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือ เรีียนควบกัับ วิิชา
612103 การออกแบบวงจรดิิจิิทััล และวงจร
ตรรกะ
ปฏิิบััติิการทดลอง ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 612103 การ
ออกแบบวงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
Experiment corresponding to the 612103 Digital
Circuits and Logic Design Laboratory course.
612105 สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Field)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610106 ฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป 2
สนามไฟฟ้้าสถิิต ตััวนำำ�และไดอิิเล็็กทริิก ความจุุไฟฟ้้า กระแส
พาและกระแสนำำ� ความต้้านทาน สนามแม่่เหล็็กสถิิต วััสดุแุ ม่่เหล็็ก ความ
เหนี่่�ยวนำำ� สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าที่่�แปรตามเวลา สมการของแมกซ์์เวลล์์
แนะนำำ�เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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.
612106 วงจรไฟฟ้้า 1
3(3-0-6)
(Electric Circuits 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610101 คณิิตศาสตร์์
วิิศวกรรม 1
องค์์ ป ระกอบของวงจรไฟฟ้้ า การวิิ เ คราะห์์ โ นดและเมช
ทฤษฎีีบทวงจรไฟฟ้้า ความต้้านทาน ความเหนี่่�ยวนำำ� และความจุุไฟฟ้้า
วงจรไฟฟ้้าอัันดัับหนึ่่�งและวงจรไฟฟ้้าอัันดัับสอง เฟสเซอร์์ไดอะแกรม วงจร
กำำ�ลัังไฟฟ้้ากระแสสลัับ ระบบไฟฟ้้าสามเฟส และการปรัับปรุุงเพาเวอร์์
แฟกเตอร์์ การจำำ�ลองวงจรไฟฟ้้าด้้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
Circuit elements ; node and mesh analysis; circuit
theorems ; resistance, inductance, and capacitance; first and
second order circuits ; phasor diagram, AC power circuits,

three-phase systems ; power factor correction ; circuit
simulation by computer program.
612107 ปฏิิบััติิการวงจรไฟฟ้้า 1
1(0-3-1)
(Electric Circuits Laboratory 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือ เรีียนควบกัับวิิชา
612106 วงจรไฟฟ้้า 1
ปฏิิบัติั ิการซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 612106 วงจรไฟฟ้้า 1
Experiment corresponding to the 612106 Electric
Circuits 1 course.
612108 วงจรไฟฟ้้า 2
3(3-0-6)
(Electric Circuit 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612106 วงจรไฟฟ้้า 1
ผลตอบสนองเชิิงความถี่่� แฟกเตอร์์คุณ
ุ ภาพและแบนวิิดท์์ วงจร
เรโซแนนซ์์ วงจรกรอง R-C วงจร 2 พอร์์ต และพารามิิเตอร์์ Z , Y, h,
ABCD , T การประยุุกต์์อนุุกรมฟููริิเยร์์เพื่่�อวิิเคราะห์์วงจรที่่�มีีแหล่่งกำำ�เนิิด
แบบไม่่เป็็น ไซนููซอยด์์ การประยุุกต์์การแปลงลาปลาซเพื่่�อวิิเคราะห์์ผล
ตอบสนองของวงจร R-L-C แบบจำำ�ลองตััวแปรสถานะและการหาผลเฉลย
 ฟัังก์์ชัันถ่่ายโอนและการหาค่่าโพล-ซีีโร การสัังเคราะห์์โครงข่่ายเบื้้�องต้้น
การจำำ�ลองวงจรไฟฟ้้าด้้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
Frequency responses; quality factor and bandwidth
;resonance circuits ; R-C filters; 2-port circuits and Z, Y, h, ABCD,
T parameters ; application of Fouries series to analyse circuits
with non-sinusodial sources; application of Laplace transform
to analyse R-L-C circuits; State-Variable model and response
of linear circuits; transfer function and pole-zero; basic circuit
synthesis; circuit simulation by computer program.
612109	ระบบควบคุุม
3(3-0-6)
(Control Systems)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612108 วงจรไฟฟ้้า 2
แบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของระบบ ฟัังก์์ชัันถ่่ายโอน แบบ
จำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่่� แบบ
จำำ�ลองทางพลวััตและผลตอบสนองเชิิงพลวััตของระบบ ระบบอัันดัับหนึ่่�ง
และระบบอัันดัับสอง การควบคุุมแบบวงรอบเปิิดและวงรอบปิิด469
การ

ควบคุุมป้้อนกลัับและความไวของระบบ แบบชนิิดของการควบคุุมป้้อน
กลัับ แนวคิิดและเงื่่�อนไขเสถีียรภาพของระบบ ระเบีียบวิิธีีการตรวจสอบ
เสถีียรภาพ การจำำ�ลองระบบควบคุุมด้้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
Mathematical models of systems; transfer function;
system models on time domain and frequency domain;
dynamic models and dynamic responses of systems; first and
second order systems; open-loop and closed-loop control;
feedback control and sensitivity, types of feedback control;
concepts and conditions of system stability; methods of
stability test; control system simulation by computer program.
612110 ปฏิิบััติิการระบบควบคุุม
1(0-3-1)
(Control System Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาหรืือเรีียนควบกัับวิิชา
612109 ระบบควบคุุม
ปฏิิบัติั กิ ารทดลอง ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 612109 ระบบ
ควบคุุม
Experiment corresponding to the 612109 Control
system course.
612111 วิิชาชีีพทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electrical Engineering Profession)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การเลืือกประกอบอาชีีพทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า หน้้าที่่�และความ
รัับผิดิ ชอบของวิิศวกรไฟฟ้้า การคิิดค่่าไฟฟ้้าประเภทต่่าง ๆ การแก้้ปัญ
ั หา
ทางวิิ ศวกรรมไฟฟ้้ า เศรษฐศาสตร์์ วิิ ศว กรรม วิิ ศวกรกัั บงานบริิ หาร
อุุตสาหกรรม วิิศวกรกัับสัังคม วิิศวกรกัับสิ่่�งแวดล้้อม จรรยาบรรณของ
วิิ ศว กร และแนะนำำ� เทคโนโลยีี ใช้้ ง านปัั จ จุุ บัั น ในส่่วนที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
วิิศวกรรมไฟฟ้้า
The selection of electrical engineering professionals
; job description and responsibility of electrical engineering ;
solving the engineering problems ; electricity tariffs and tariff
calculations; economics engineering; engineers and industrial
management; engineers and society ; engineer and environment;
the ethics of engineers ; the present technology for electrical
engineering applications.

612112 การฝึึกงานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
1(240ชั่่�วโมง)
(Electrical Engineering Practice)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ต้้องเป็็นนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของหน่่วยกิิต ตลอดทั้้�ง
หลัักสููตรหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจากสาขา
วิิชา
อบรมการใช้้เครื่่�องมืือวััดทางวิิศวกรรมไฟฟ้้าต่่างๆ ก่่อนเข้้าช่่วง
ฝึึกงาน การฝึึกงานในอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับสาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า จะ
มีีขึ้้น� ระหว่่างภาคฤดููร้้อน โดยฝึึกงานเป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 240 ชั่่�วโมง และ
มีีคณะอาจารย์์ร่่วมรัับผิิดชอบตรวจนัักศึึกษาฝึึกงาน ณ แต่่ละสถาน
ประกอบการ เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความรู้้�กัับเจ้้าของกิิจการ
Pre-training for measurements of current , voltage
and power before practice period ; training period in industries
helded on summer duration for not less than 240 hours;
practice evaluation by faculty members at the plant location
for knowledge shairing with the plant’s owner.
(1.3) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
(Electrical Engineering Core Courses)
612201 การวััดและเครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and Measurements)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือ เรีียนควบกัับวิิชา
612106 วงจรไฟฟ้้า 1
หน่่วยและมาตรฐานของการวััดทางไฟฟ้้า การจำำ�แนกเครื่่�องมืือ
วััดและคุุณลัักษณะของเครื่่�องมืือวััด การวิิเคราะห์์การวััด การวััดกระแส
และแรงดัันกระแสตรงและกระแสสลัับโดยใช้้เครื่่�องวััดแบบแอนะล็็อกและ
ดิิจิทัิ ลั การวััดกำำ�ลังั ไฟฟ้้า ตััวประกอบกำำ�ลังั และการวััดพลัังงานไฟฟ้้า การ
วััดค่่าความต้้านทาน ค่่าความเหนี่่�ยวนำำ�และค่่าความจุุไฟฟ้้า การวััดความถี่่�
และคาบเวลา สััญญาณรบกวนและทรานสดิิวเซอร์์ การสอบเทีียบเครื่่�อง
มืือวััดให้้ตรงตามมาตรฐาน แนะนำำ�เทคโนโลยีีใช้้งานปััจจุุบัันในส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
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
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measurement; measurement of resistance, inductance,
capacitance; frequency and period/time-interval measurement;
noises; transducers; calibration ; the present technology in
the related application.
612202 ปฏิิบััติิการการวััดและเครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้า
1(0-3-1)
(Electrical Instruments and Measurements
Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือ เรีียนควบกัับวิิชา
612201 การวััดและเครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้า
ปฏิิบัติั ิการทดลอง ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 612201 การ
วััดและเครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้า
Experiment corresponding to the 612201 Electrical
Instruments and Measurements course.
12203 ไมโครคอนโทรลเลอร์์
3(3-0-6)
(Microcontroller )
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา วิิชา 612103 การออกแบบ
วงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
โครงสร้้างสถาปััตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์์ ชุุดคำำ�สั่่�ง
ภาษาแอสแซมบลีี หรืือ ภาษาซีีของไมโครคอนโทรลเลอร์์ การเขีียน
โปรแกรมหน่่วงเวลา การเขีียนโปรแกรมอิินเทอร์์รััปต์์ หน่่วยอิินพุุตเอาต์์พุุต การสื่่�อสารข้้อมููลแบบขนาน แบบ I2C อื่่�นๆ การเชื่่�อมต่่อระบบ
ด้้วยสััญญาณแอนะล็็อกและสััญญาณดิิจิทัิ ลั การประยุุกต์์ใช้้ในระบบและ
อุุปกรณ์์ไฟฟ้้ากำำ�ลััง เช่่น การวััดแรงดัันและกระแสในระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
การควบคุุมการทำำ�งานของมอเตอร์์ไฟฟ้้าแบบเรีียงลำำ�ดัับ การควบคุุม
ความเร็็วรอบของมอเตอร์์ไฟฟ้้า การควบคุุมความเข้้มแสงของหลอดไฟฟ้้า
เป็็นต้้น แนะนำำ�เทคโนโลยีีใช้้งานปััจจุุบัันในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Micro-controller architecture , set of assembly
language or C- programmimg for micro-controller, delay time
programming, I/O programming, interrupt programming, parallel
communication, I2C interface , analog and digital interface ;
the application in electrical system such as sequential step
motor operation controller, speed motor controller, light
control dimmer ect.; the present technology in the related
application.

612204 ปฏิิบััติิการไมโครคอนโทรลเลอร์์
1(0-3-1)
(Microcontroller Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ต้้องผ่่านการศึึกษา หรืือ เรีียนควบคู่่�กัับวิิชา
612203 ไมโครคอนโทรลเลอร์์
ปฏิิบัติั กิ ารทดลอง ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 612203 ไมโคร
คอนโทรลเลอร์์
Experiment corresponding to the 612203
Microcontroller course.
612205 อิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612101 อิิเล็็กทรอนิิกส์์
วิิศวกรรม 1
ลัักษณะคุุณสมบััติิของอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง หลัักการ
ของคอนเวอร์์เตอร์์กำำ�ลังั แบบต่่างๆเอซีี-ดีีซีคี อนเวอร์์เตอร์์ ดีซีี -ี ดีีซีคี อนเวอร์์
เตอร์์ เอซีี-เอซีีคอนเวอร์์เตอร์์ ดีีซีี-เอซีีคอนเวอร์์เตอร์์ แนะนำำ�เทคโนโลยีี
ใช้้งานปััจจุุบัันในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Characteristics of power electronics devices; principles
of power converters - AC to DC converter, DC to DC converter,
AC to AC converter, DC to AC converter ; the present
technology in the related application.
612206 ปฏิิบััติิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง
1(0-3-1)
(Power Electronics Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาหรืือเรีียนควบกัับวิิชา
612205 อิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง
ปฏิิ บัั ติิ ก ารทดลอง ซึ่่� ง มีี เ นื้้� อ หาสอดคล้้ อ งกัั บ วิิ ช า 612205
อิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง
Experiment corresponding to the 612205 Power
Electronics course.
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612207 การออกแบบระบบไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electrical Systems Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดเรื่่�องการออกแบบระบบไฟฟ้้า รหััสและมาตรฐาน ผััง
การจ่่ายกำำ�ลังั ไฟฟ้้า สายไฟฟ้้าและสายเคเบิิล รางเดิินสายไฟฟ้้า บริิภัณ
ั ฑ์์
และเครื่่�องสำำ�เร็็จ การคำำ�นวณภาระโหลด การปรัับปรุุงตััวประกอบกำำ�ลััง
และการออกแบบวงจรกลุ่่ม� ตััวเก็็บประจุุ การออกแบบวงจรแสงสว่่างและ
วงจรเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า การออกแบบวงจรมอเตอร์์ ตารางโหลด ตารางสาย
ป้้อนและตารางหลััก ระบบกำำ�ลังั ฉุุกเฉิิน การคำำ�นวณกระแสลััดวงจร ระบบ
การต่่อสายลงดิินสำำ�หรัับการติิดตั้้�งระบบไฟฟ้้า แนะนำำ�เทคโนโลยีีใช้้งาน
ปััจจุุบัันในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Basic design concepts; codes and standards; power
distribution schemes; electrical wires and cables; raceways;
electrical equipment and apparatus; load calculation; power
factor improvement and capacitor bank circuit design; lighting
and appliances circuit design; motor circuit design; load, feeder,
and main schedule; emergency power systems; short circuit
calculation; grounding systems for electrical installation ; the
present technology in the related application.
612208 โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า 1
1(0-3-1)
(Electrical Engineering Project 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4 หรืือเทีียบหน่่วยกิิตได้้
เท่่ากัับนัักศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 4
 นัักศึึกษาร่่วมกลุ่่�ม 3-5 คนในแต่่ละกลุ่่�มโครงงาน หรืือเป็็นไป
ตามระเบีียบของมหาวิิทยาลััย โดยในแต่่ละกลุ่่�มเกรดอาจจะได้้รัับเกรด
เดีียวหรืือได้้รับั เกรดแยกแต่่ละบุุคคลก็็ได้้ นักั ศึึกษาจะต้้องสรรหาอาจารย์์
ที่่�ปรึึกษาตามกลุ่่�มวิิชาที่่�สนใจเพื่่�อเสนอหััวข้้อโครงงาน จากนั้้�นกลุ่่�ม
นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาความเป็็นไปได้้ของโครงงาน ศึึกษาความรู้้�ให้้เกิิดสิ่่ง�
ประดิิษฐ์์ใหม่่ ศึึกษาความรู้้�พื้้�นฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องรวมทั้้�ง สืืบค้้นภููมิิหลัังของ
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า ทำำ�การวางแผนการวิิจััยและ
พััฒนาโครงงานดัังกล่่าว พิิจารณาประโยชน์์ที่่ค� าดว่่าจะได้้รับั เมื่่อ� โครงงาน
สำำ�เร็็จและจะต้้องทำำ�รายงานความคืืบหน้้าของโครงงานตามแบบที่่�ทาง
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์กำำ�หนด

Electrical engineering project is carried out in a group
of 3-5 students or under the University regulation. Each group
should contact the faculty member in an area of concentration
for the approval of the project proposal. For grading assessment,
the same or different letter grades will be possibly awarded
to group members. After proposal approval, group members
conduct a feasibility study, innovative trends, academic
backgrounds and reviews concerning the project topic,
including the planning and development of the project
achievement. The group submits a progressive report by using
the Faculty of Engineering’s form.
612209 โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า 2
2(0-6-2)
(Electrical Engineering Project 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 612208 โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า 1
ทำำ�การศึึกษาทดลองและพััฒนาโครงงานตามหััวข้อ้ ที่่�ได้้เสนอไว้้
ในวิิชา 612208 โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า 1 เพื่่�อให้้สำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์
ที่่�ตั้้ง� ไว้้ และจะต้้องจััดส่่งปริิญญานิิพนธ์์ฉบัับสมบููรณ์์เมื่่อ� จบภาคการศึึกษา
(รููปแบบและจำำ�นวนเล่่มให้้ดููจากคู่่�มืือการจััดทำำ�โครงงานวิิศวกรรมของ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์) แนะนำำ�การจดอนุุสิิทธิิบััตร/สิิทธิิบััตรของผลงาน
นัักศึึกษาที่่�เป็็นนวััตกรรม
Project experiments and developments are conducted
following the proposal in the course 612208 Electrical
Engineering Project 1 to achieve the project objectives. A final
project report will be submitted at the end of the semester
( the report format and number of copies are informed in the
Project Manual ). For innovative projects, the application and
registration of the patent and petty patent are introduced.
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(2.4) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะงานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
(Concentration Courses in Electical Engineering Fields)
กลุ่่�มเฉพาะงานไฟฟ้้ากำำ�ลััง
(Concentration in Electical Power Fields)
612301 เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า 1
3(3-0-6)
(Electrical Machines 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612106 วงจรไฟฟ้้า 1
วงจรแม่่เหล็็ก หลัักการแปรสภาพพลัังงานกลเป็็นพลัังงานไฟฟ้้า
พลัังงานและพลัังงานร่่วมในวงจรแม่่เหล็็ก หม้้อแปลงไฟฟ้้าแบบ 1 เฟส
และแบบ 3 เฟส หลัักการเครื่่�องจัักรกลหมุุน เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้ากระแส
ตรงแนะนำำ�เทคโนโลยีีใช้้งานปััจจุุบัันในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Magnetic circuits; principles of electromechanical
energy conversion; energy and coenergy in magnetic circuits;
single phase and three phase transformers; principles of
rotating machines; DC machines, the present technology in
the related application .
612302 ปฏิิบััติิการเครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า 1
1(0-3-1)
(Electrical Machines Laboratory 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาหรืือเรีียนควบกัับวิิชา
612301 เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า 1
ปฏิิ บัั ติิ ก ารทดลอง ซึ่่� ง มีี เ นื้้� อ หาสอดคล้้ อ งกัั บ วิิ ช า 612301
เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า 1
Experiment corresponding to the 612301 Electrical
Machines 1 course.
612303 เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า 2
3(3-0-6)
(Electrical Machines 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612301 เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า
1
เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้ากระแสสลัับ เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้าแบบซิิงโค
รนััส เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้าแบบเหนี่่�ยวนำำ�1เฟสและ 3 เฟส การป้้องกััน
เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า แนะนำำ�เทคโนโลยีีใช้้งานปััจจุุบัันในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
AC machines construction; synchronous machines;
single phase and three phase induction machines; protection
of machines ; the present technology in the related application.

612304 ปฏิิบััติิการเครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า 2
1(0-3-0)
(Electrical Machines Laboratory 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือ เรีียนควบกัับวิิชา
612303
เครื่่�องจัักรไฟฟ้้า 2
ปฏิิ บัั ติิ ก ารทดลองซึ่่� ง มีี เ นื้้� อ หาสอดคล้้ อ งกัั บ วิิ ช า 612303
เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า 2
Experiment corresponding to the 612303 Electrical
Machines 2 course.
612305 การส่่งและจำำ�หน่่ายกำำ�ลัังไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electric Power Transmission and Distribution)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
พื้้�นฐานและสััญลัักษณ์์ที่่ใ� ช้้ในระบบไฟฟ้้ากำำ�ลังั  วงจรของการส่่ง
และจำำ�หน่่ายกำำ�ลัังไฟฟ้้า การเขีียนไดอะแกรมเส้้นเดีียว อิิมพีีแดนซ์์และรีี
แอคแตนซ์์ไดอะแกรม คุุณลัักษณะของโหลดและการคำำ�นวณ ชนิิดของ
สายเคเบิิลที่่�ใช้้ในระบบส่่งและจ่่ายกำำ�ลัังไฟฟ้้า การออกแบบสายส่่งเบื้้�อง
ต้้น การส่่งและจำำ�หน่่ายกำำ�ลัังไฟฟ้้าที่่�ทัันสมััย
Basic and symbol in electrical power system ;
transmission and distribution circuits;single line diagram;
Impedance and reactance diagram; load characteristics and
load calculation ; transmission and distribution cables ;
fundamental of transmission line design ; transmission and
distribution in present.
612306	วิิศวกรรมไฟฟ้้าแรงสููง
3(3-0-6)
(High Voltage Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612105 สนามแม่่เหล็็ก
ไฟฟ้้า แรงดัันไฟฟ้้าสููงเกิินในระบบกำำ�ลััง การสร้้างแรงดัันไฟฟ้้าสููง
สำำ� หรัั บ การทดสอบ เทคนิิ ค การวัั ด แรงดัั น ไฟฟ้้ า สููง เทคนิิ ค การวัั ด
ความเครีียดสนามไฟฟ้้าและความเป็็นฉนวน การเบรกดาวน์์ของแก๊๊ส ค่่า
ไดอิิเล็็กทของเหลวและของแข็็ง เทคนิิคการทดสอบแรงดัันสููง การป้้องกััน
ฟ้้าผ่่า การโคออร์์ดิิเนตชั่่�นของฉนวน แนะนำำ�เทคโนโลยีีที่่�น่่าสนใจใน
ปััจจุุบััน
Uses of high voltage and overvoltage in power
systems; generation of high voltage for testing; high voltage
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measurement techniques; electric field stress and insulation
techniques, breakdown of gas; liquid and solid dielectric; high
voltage testing techniques; lightning and protection; insulation
coordination; the present technology in the related application.
612307	ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
3(3-0-6)
(Electrical Power System )
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612305 การส่่งและ
จำำ�หน่่ายกำำ�ลัังไฟฟ้้า
โครงสร้้างระบบไฟฟ้้ากำำ�ลังั  วงจรกำำ�ลังั ไฟฟ้้ากระแสสลัับ ระบบ
เปอร์์ยููนิิตคุุณสมบััติิและวงจรสมมููลย์์ของเครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้า คุุณสมบััติิ
และวงจรสมมููลย์์ของหม้้อแปลงกำำ�ลััง พารามิิเตอร์์ของสายส่่งไฟฟ้้า และ
วงจรเทีียบเคีียง (ระยะสั้้�น ระยะกลาง ระยะยาว) พารามิิเตอร์์ของสาย
เคเบิิ ล และวงจรเทีี ย บเคีี ย ง การคำำ� นวณโหลดโฟลว์์ เ บื้้� อ งต้้ น การคำำ�
นวณฟอลต์์ เ บื้้� อ งต้้ น และ แนะนำำ� เทคโนโลยีี ใช้้ ง านปัั จ จุุ บัั น ในส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
Electrical power system structure; AC power circuits;
per unit system; generator characteristics and models; power
transformer characteristics and models; transmission line
parameters and models; cable parameters and models;
fundamental of load flow; fundamental of fault calculation ;
the present technology in the related application.
612308 การป้้องกัันระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
3(3-0-6)
(Power system Protection)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612305 การส่่งและ
จำำ�หน่่ายกำำ�ลัังไฟฟ้้า
หลัักพื้้�นฐานการปฏิิบััติิการของการป้้องกััน หม้้อแปลงเครื่่�อง
วััดไฟฟ้้าและทรานสดิิวเซอร์์ อุุปกรณ์์ป้้องกัันและระบบป้้องกััน การ
ป้้องกัันกระแสเกิินและการป้้องกัันฟอลต์์ลงดิิน การป้้องกัันโดยใช้้รีเี ลย์์ผล
ต่่าง การป้้องกัันสายส่่งโดยใช้้รีเี ลย์์ระยะทาง การป้้องกัันสายส่่งโดยไพลอต
รีีเลย์์ การป้้องกัันมอเตอร์์ การป้้องกัันหม้้อแปลง การป้้องกัันเครื่่�องกำำ�เนิิด
ไฟฟ้้า การป้้องกัันในขอบเขตของบััส แนะนำำ�อุุปกรณ์์ป้้องกัันแบบดิิจิิตััล
สมััยใหม่่ และ แนะนำำ�เทคโนโลยีีใช้้งานปััจจุุบัันในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Fundamental of protection practices; instrument

transformer and transducers; protection devices and protection
systems; overcurrent and earth fault protection; differential
protection; transmission line protection by distance relaying;
transmission line protection by pilot relaying; motor protection;
transformer protection; generator protection; bus zone
protection; introduction to digital protection devices; the
present technology in the related application.
612309 โรงจัักรไฟฟ้้าและสถานีีไฟฟ้้าย่่อย
3(3-0-6)
(Power Plants and Substations)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การทำำ�นายสภาวการณ์์โหลด โรงจัักรกำำ�ลัังแบบดีีเซล โรงจัักร
พลัังงานไอน้ำำ�� โรงจัักรกัังหััน-แก๊๊ส โรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วม ชนิิดของ
สถานีีไฟฟ้้าย่่อย อุุปกรณ์์ในสถานีีไฟฟ้้าย่่อย การออกแบบสถานีีไฟฟ้้าย่่อย
การป้้ องกัั นฟ้้ าผ่่าในโรงไฟฟ้้าย่่อย ระบบการต่่อสายลงดิิน แนะนำำ�
เทคโนโลยีีใช้้งานปััจจุุบัันในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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.
วิิชาเลืือกเฉพาะงานไฟฟ้้ากำำ�ลััง
(Elective Courses for Concentration in Electrical Power Fields)
612310	ระบบขัับเคลื่่�อนด้้วยไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electric Drives)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาหรืือเรีียนควบกัับวิิชา
612205 อิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง
 อุุปกรณ์์ในระบบขัับเคลื่่�อนทางไฟฟ้้า คุุณสมบััติขิ องโหลดแต่่ละ
ประเภทขอบเขตการทำำ�งานของระบบ ขัับเคลื่่�อน หลัักการเบรคของ
มอเตอร์์การส่่งกำำ�ลังั และขนาดพิิกัดั ลัักษณะสมบััติขิ องแรงบิิดต่่อความเร็็ว
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รอบของมอเตอร์์ ระบบขัับเคลื่่�อนของวงจรมอเตอร์์กระแสตรงและ
กระแสสลัับ ระบบขัับเคลื่่�อนแบบเซอร์์โวการประยุุกต์์ระบบขัับเคลื่่�อนใน
ระบบอััตโนมััติิทางอุุตสาหกรรม และแนะนำำ�เทคโนโลยีีใช้้งานปััจจุุบัันใน
ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Electric drive components, load characteristics,
operating region of drives, braking methods of motors, power
transmission and sizing, torque-speed characteristics of electric
motors, DC motor drives, AC motor drives, servo drives systems;
applications of drives in industrial automation ; the present
technology in the related application.
612311 วิิศวกรรมส่่องสว่่าง
3(3-0-6)
(Illumination Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปริิมาณการแผ่่รัังสีีทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้าของแสงสว่่าง การวััดแสง
สว่่าง การแผ่่รัังสีีจากวััตถุุร้้อนจากการ ถ่่ายประจุุไฟฟ้้าในก๊๊าซและจาก
ฟอสเฟอร์์ มาตรฐานความเข้้มของแสงสว่่าง หลอดไฟฟ้้าชนิิดต่่าง ๆ เช่่น
หลอดไฟแบบมีีไส้้ หลอดฟููออเรสเซน และหลอดไฟความสว่่างสููง การ
ออกแบบจำำ� นวนโคมไฟภายในอาคารและภายนอกอาคาร แนะนำำ�
เทคโนโลยีีใช้้งานปััจจุุบัันในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Electromagnetic lighting radiation ; illumination
measurement ; hot body radiation ; gas discharge ;luminaires
lighting standard ; practical light sources, incandescent,
fluorescent and HID lamps ; the number of inside /outside
lighting fixtures design ; the present technology in the related
application.
612312 พลัังงานหมุุนเวีียน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนะนำำ�ระบบกำำ�เนิิดพลัังงานต่่างๆ และแหล่่งกำำ�เนิิดพลัังงาน
ทดแทนต่่างๆ และเทคโนโลยีีพลัังงานทดแทน เช่่น พลัังงานจากแสง
อาทิิตย์์ พลัังงานจากลม พลัังงานจากคลื่่�น พลัังงานจากชีีวมวล พลัังงาน
จากใต้้พิิภพ พลัังงานจากก๊๊าซชีีวภาพ พลัังงานจากขยะ พลัังงานจากเซล

เชื้้อ� เพลิิง แหล่่งเก็็บสะสมพลัังงาน มาตรฐานและการเชื่่อ� มต่่อกระแสไฟฟ้้า
จากพลัังงานทดแทนต่่างๆเข้้ากัับระบบไฟฟ้้า กฎหมายข้้อบัังคัับและ
นโยบายของพลัังงานทดแทนรวมทั้้�งมุุมมองด้้านเศรษฐศาสตร์์ และแนะนำำ�
เทคโนโลยีีใช้้งานปััจจุุบัันในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Introduction to energy systems and renewable energy
resources; potential of renewable resources; difference of
conventional and renewable energy technologies; renewable
technologies such as solar, wind, biomass, geothermal, biogas,
municipal solid waste, wave energy, fuel cell; energy storages;
laws, regulations, and policies of renewable energy; economics
aspects ; the present technology in the related application.
612313 วััสดุุวิิศวกรรมไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electrical Engineering Materials)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
โครงสร้้างของวััสดุ คุ
ุ ณ
ุ สมบััติทิ างไฟฟ้้าของวััสดุ คุ
ุ ณ
ุ สมบััติทิ าง
แม่่เหล็็กของวััสดุ คุ
ุ ณ
ุ สมบััติทิ างแสงของวััสดุ ตั
ุ วนำ
ั ำ�ไฟฟ้้า แนะนำำ�อุปุ กรณ์์
สารกึ่่�งตััวนำำ� ตััวนำำ�ยิ่่�งยวด ไดอิิเลคตริิกของของแข็็ง ของเหลวและของ
ก๊๊าซ การประยุุกต์์ใช้้วััสดุุในอุุปกรณ์์ทางไฟฟ้้ากำำ�ลััง แนะนำำ�เทคโนโลยีีใช้้
งานปััจจุุบัันในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Structure of materials; electrical properties of
materials; magnetic properties of materials; electrical
conductors; Introduction to semiconductor devices;
superconductivity; solid, liquid and gas dielectrics; applications
of materials in electrical power ; the present technology in
the related application.
612314 การจััดการพลัังงาน
3(3-0-6)
(Energy Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนะนำำ�ระบบการจััดการพลัังงานที่่�ใช้้งานในปััจจุุบันั ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับ พระราชบััญญััติิการส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน กฎกระทรวง และ
ประกาศกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน โดยมีีเนื้้�อหา
อย่่างน้้อยประกอบด้้วย สมรรถนะของผู้้�ตรวจสอบและรัับรองการจััดการ
พลัังงาน กฎหมายด้้านการจััดการและอนุุรักั ษ์์พลัังงาน ขั้้�นตอนการจััดการ
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พลัังงาน คุุณสมบััติิของผู้้�ตรวจสอบและรัับรองการจััดการพลัังงาน ขั้้�น
ตอนการขึ้้น� ทะเบีียนเป็็นผู้้�ตรวจสอบและรัับรองการจััดการพลัังงาน เกณฑ์์
การตรวจสอบและรัับรองการจััดการพลัังงาน ขั้้�นตอนการตรวจสอบและ
รัับรองการจััดการพลัังงานและกรณีีศึึกษา รวมทั้้�งแนวทางการอนุุรัักษ์์
พลัังงาน
Introduction to the existing energy management
system based on The Energy Conservation Promotion,
Ministry’s Regulation and Announcements of Department of
Alternative Energy Development and Efficiency ; competency
of energy management auditor, the law of energy management
and energy conservation, the qualification of energy
management auditor, the rules of energy management, energy
management procedure, the qualification of energy
management auditor, energy management audit procedure ;
case study including energy conservation.  
612315	หััวข้้อพิิเศษในสาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้ากำำ�ลััง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Electrical Power Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หััวข้อ้ เรื่่อ� งที่่�ใช้้เทคโนโลยีีสมัยั ใหม่่ในการออกแบบ ระบบไฟฟ้้า
กำำ�ลััง งานวิิจััย หรืือ นวััตกรรมทางสาขาไฟฟ้้า แนะนำำ�เทคโนโลยีีใช้้งาน
ปััจจุุบัันในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Modern technology issues in design and procedure
of power system; the research or the innovation in the
electrical engineering field; the present technology in the
related application.
กลุ่่�มเฉพาะงานไฟฟ้้าสื่่�อสาร
(Concentration in Electrical Communication Fields )
612401 หลัักการระบบสื่่�อสาร	
3(3-0-6)
(Principle of Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
รููปแบบการสื่่อ� สาร วิิทยุุด้ว้ ยสาย/เคเบิิล และไร้้สาย ความรู้้�เบื้้�อง

ต้้นเกี่่�ยวกัับสััญญาณและระบบสเปคตรััมของสััญญาณและการแปลง
สััญญาณโดยใช้้อนุุกรม ฟููเรีียร์์และการแปลงอนุุกรมฟููเรีียร์์ การส่่งและรัับ
สััญญาณมอดููเลตเชิิงขนาด AM,DSB,SSB, FM, NBFM, PM สััญญาณ
รบกวนในสื่่อ� สารแอนะลอก การมอดููเลตสััญญาณเบสแบนด์์ไบนารี่่� ทฤษฎีี
การสุ่่�มตััวอย่่างแบบไนควิิส์์และการเข้้ารหััสจััดระดัับ การมอดููเลตแบบ 
PCM, DM, TDM หลัักการมััลติิเพล็็กซ์์สััญญาณ ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับ
สายส่่ง การแพร่่กระจายคลื่่�น อุุปกรณ์์ไมโครเวฟและ การสื่่�อสาร การ
สื่่�อสารดาวเทีียม การสื่่�อสารด้้วยแสง
Communication models, wire/cable and wireless/
radio; Introduction to signal and system; spectrum of signal
and applications of Fourier series and transform; analog
modulation, AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM; noises in analog
communication; binary baseband modulation; Nyquist’s
sampling theory and quantization; pulse analog modulation,
PCM, DM; multiplexing techniques; introduction to transmission
lines, radio wave propagation, microwave components and
communication, satellite communications, optical
communication.
612402 ปฏิิบััติิการสื่่�อสาร 1
1(0-3-1)
(Communication Laboratory 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาหรืือเรีียนควบกัับวิิชา 612401
หลัักการระบบสื่่�อสาร
ภาคปฏิิบัติั ซึ่่ิ ง� มีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 612401 หลัักการระบบ
สื่่�อสาร หรืือ เนื้้�อหาที่่�ทัันสมััย
Experiment corresponding to the 612401 Principle of
Communication Systems course.
612403 โครงข่่ายสื่่�อสารและสายส่่ง
3(3-0-6)
(Communication Network and Transmission
Lines)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612108 วงจรไฟฟ้้า 2
การสื่่�อสารแบบใช้้สายและไร้้สาย เครืือข่่ายการสื่่�อสารแบบใช้้
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สาย ความสััมพัันธ์์ของ Y, Z, F, G, H แมทริิก รููปการต่่อเชื่่�อมและวงจร
เบื้้�องต้้น การแปลงโครงข่่าย คุุณสมบััติิการส่่ง เทคนิิคการส่่งสััญญาณ
การกรองคลื่่�น การลดทอนสััญญาณ หลัักการแมตช์์อิิมพีีแดนซ์์ ทฤษฎีี
สายส่่ง สมการแก้้ปััญหาสำำ�หรัับความถี่่� ต่ำำ�� กลาง สููง ค่่าคงที่่�ทางปฐมภููมิิ
และค่่าคงที่่�ทางทุุติิยภููมิิ คลื่่�นตกกระทบและคลื่่�นหัักเห อััตราส่่วนคลื่่�น
นิ่่�ง คุุณสมบััติสิ ายส่่งขณะ เปิิดวงจร ลััดวงจร การต่่อปิิดปลายสาย สายส่่ง
ที่่�มีค่่ี าสููญเสีียน้้อย กัับสายส่่งที่่�มีค่่ี าสููญเสีีย การสะท้้อนคลื่่�นในโดเมนเวลา
แผนภููมิิสะท้้อนกลัับ ครอสทอล์์กแบบขอบเขตใกล้้ และครอสทอล์์กแบบ
ขอบเขตไกล ส่่งสััญญาณความแตกต่่าง สายสััญญานรวม ชนิิดของสาย
เคเบิิล และสายตีีเกลีียวคู่่� สายโคแอกเซีียล มาตรฐานของสายเคเบิิลใน
ปััจจุุบััน
Wire and wireless communication; wire communication
network; Y, Z, F, G, H matrix, relation; connection and basic
circuits, network transformation, transmission quantities, signal
transmission circuit techniques, wave filters, attenuator,
impedance matching, transmission line theory, equation,
solution for low, medium, high frequencies, primary and
secondary constant; incident and reflected waves, standing
wave ratio, line characteristics for open, short, terminated
load, lossless, and lossy lines; reflections in time domain,
bounce diagrams, near-end and far-end crosstalk, differential
signaling, composite line, types of cable, and unshielded
twisted pair, coaxial cable; current cable standards.
612404 การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่าย
3(3-0-6)
(Data Communication and Networking)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612401 หลัักการระบบ
สื่่�อสาร
การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายเบื้้�องต้้น สถาปััตยกรรมการนำำ�
เสนอข้้อมููลมาตรฐานต่่างๆ ในการสื่่�อสารข้้อมููลรููปแบบระบบเครืือข่่าย
สถาปัั ต ยกรรมเครืื อ ข่่ายของเลเยอร์์ การเชื่่� อ มต่่อและการเชื่่� อ มโยง
โปรโตคอลแบบจุุดต่่อจุุด รููปแบบของการหน่่วงในการสื่่�อสารข้้อมููล การ
ควบคุุมการเข้้าถึึงโปรโตคอลแบบปานกลาง การควบคุุมการไหลของข้้อมููล
การควบคุุมข้้อผิิดพลาด โครงข่่ายท้้องถิ่่น� โครงข่่ายแบบสลัับช่่องสััญญาณ
ทางการสื่่�อสาร การหาเส้้นทางในโครงข่่ายสื่่�อสารข้้อมููล ระบบความ

ปลอดภััยของข้้อมููล โครงข่่ายระบบคราวด์์ สถาปััตยกรรมและมาตรฐาน
ระบบ 
Introduction to data communications and networks;
layered network architecture; point-to-point protocols and
links; delay models in data networks; medium-access control
protocols; flow control; error control; local area network;
switching network; routing in data networks; network security;
cloud network, architecture and system standards.
612405 การสื่่�อสารดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Digital Communication)
วิิชาที่่�ต้้องศึึกษาก่่อน :
ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612401
       หลัักการระบบสื่่�อสาร
ทบทวนความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับทฤษฎีีความน่่าจะเป็็นและ
กระบวนการสุ่่�มสััญญาณ เวคเตอร์์ของสััญญาณ ไนควิิสต์แบนด์วิิดน้้อย
ที่่�สุดุ การตรวจจัับสัญ
ั ญาณดิิจิทัิ ลั  สััญญาณรบกวนไวต์์เกาส์์เซีียนแบบบวก
เทคนิิคการการมอดููเลตทางดิิจิิทััล การสุ่่�มตััวไนควิิสต กระบวนการสุ่่�ม
สััญญาณและหลัักความน่่าจะเป็็น ลัักษณะสััญญาณดิิจิทัิ ลั และรููปร่่าง การ
ตรวจจัับสััญญาณดิิจิิทััล เทคนิิคการการมอดููเลตทางดิิจิิทััล การมอดููเลต
ด้้วยวิิธีเี ดลต้้าซิิม่่า การวิิเคราะห์์สมรรถนะ การสอดคล้้องข้้อมููล การปรัับ
ระดัับสััญญาณให้้เท่่ากััน แนะนำำ�ทฤษฎีีข้้อมููลเบื้้�องต้้น การเข้้ารหััสข้้อมููล
การเข้้ารหััสช่่องสััญญาณ ระบบการส่่งแบบหลายๆ ช่่องสััญญาณและ
หลายๆ ความถี่่�พาหะ เทคนิิคของสเปรดสเปกตรััม การจางหายของ
สััญญาณในช่่องการสื่่�อสารจากการแพร่่หลายทาง
Review of probability and random process; signal
space; minimum Nyquist bandwidth; signal detections; AWGN,
digital modulation techniques, sigma-delta, performance
analysis; synchronization; equalization; introduction of
information theory; source coding; channel coding; multichannel
and multicarrier systems; spread spectrum techniques;
multipath fading channels.
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612406 การสื่่�อสารทางแสง
3(3-0-6)
(Optical Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612401 หลัักการระบบ
สื่่�อสาร
 ค่่าท่่อนำำ�คลื่่�นแบบทรงกระบอกและลัักษณะการแพร่่กระจาย
คลื่่�นของแสง โครงสร้้างและโหมดการส่่งสััญญาณของสายใยแก้้วนำำ�แสง
แบบต่่าง ๆ พารามิิเตอร์์ของสายใยแก้้วนำำ�แสง กระบวนการผลิิตสายใย
แก้้วนำำ�แสง ชนิิดของสายเคเบิ้้�ลใยแก้้วนำำ�แสง เครื่่�องส่่งสััญญาณแสง
เครื่่�องรัับสััญญาณแสง การลดทอนและการกระจายสััญญาณแสงในช่่อง
ทางเชื่่อ� มโยงใยแก้้วนำำ�แสง อุุปกรณ์์ทวนสััญญาณและขยายสััญญาณแสง
การคำำ�นวณกำำ�ลัังของสััญญาณในช่่องทางเชื่่�อมโยงใยแก้้วนำำ�แสง ระบบ
การมััลติิเพล็็กซ์์สัญ
ั ญาณแสงในช่่องทางเชื่่อ� มโยงใยแก้้วนำำ�แสง โครงสร้้าง
ของระบบเครืือข่่ายอิินเตอร์์ความเร็็วสููง
Cylindrical dielectric waveguides and propagating
conditions; structure and types of optical fiber; optical fiber
parameters; optical fiber production; optical cable types;
optical transmitters; optical receivers; signal degradations,
attenuation and dispersion in fiber link; optical repeaters and
amplifiers; link budget calculation; multiplexing in optical link
system; introduction to FTTX.
612407	วิิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ทบทวนสมการของแมกซ์์เวลล์์ที่่�เกี่่�ยวกัับคลื่่�นระนาบ สายส่่ง
ย่่านความถี่่�ไมโครเวฟและท่่อนำำ�คลื่่�น การวิิเคราะห์์เครืือข่่ายไมโครเวฟ
ค่่าอิิมพิิแดนซ์์และวงจรสมมููลย์์ระหว่่างแรงดัันกัับกระแส กราฟแสดงการ
ไหลของสััญญาณ การแมชชิิงอิิมพีีแดนซ์์และการจููนนิ่่�ง ไมโครเวฟเรโซเน
เตอร์์ อุุปกรณ์์แบ่่งสััญญาณและเชื่่�อมต่่อแยกสััญญาณ วงจรกรองความถี่่�
ไมโครเวฟ การเชื่่อ� มต่่อสััญญาณไมโครเวฟแบบจุุดต่่อจุุด ระบบเรดาห์์ การ
แพร่่กระจายคลื่่�นไมโครเวฟ การวััดสััญญาณไมโครเวฟเบื้้�องต้้น และ
การนำำ�ไปใช้้งาน
Review of Maxwell’s equations, plane waves;
microwave transmission lines and waveguides; microwave
network analysis; impedance and equivalent voltage and

current; the smatrix; signal flow graphs, impedance matching
and tuning, microwave resonators; power dividers and
directional couplers; microwave filters; point-to-point
microwave link; radar system; microwave propagation; basic
of microwave measurement; applications.
612408 วิิศวกรรมสายอากาศ			
3(3-0-6)
(Antenna Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612105 สนามแม่่เหล็็ก
ไฟฟ้้า
 นิิยามพื้้�นฐานและทฤษฎีีบทต่่างๆ แหล่่งกระจายคลื่่�นไอโซทรอ
ปิิกแบบจุุด รููปแบบแสดงกำำ�ลังั และสนาม ทิิศทางและอััตราขยาย รููปแบบ
การกระจายกำำ�ลัังและสนาม ทิิศทางและอััตราขยาย ประสิิทธิิภาพ การ
โพลาไรเซชัันของคลื่่�น อิินพุุตอิิมพีีแดนซ์์และแบนด์์วิิธ สมการการส่่งของ
ฟรีีอิิส การแพร่่กระจายจากอุุปกรณ์์กระแส และผลกระทบจากกราวด์์
คุุณสมบััติกิ ารแพร่่กระจายของสายอากาศแบบเส้้นสวด สายอากาศแบบ
แถวลำำ�ดัั บส ายอากาศแบบยากิิ - ยููด และสายอากาศแบบรายคาบ
ลอการิิทึึม สายอากาศแบบช่่องเปิิด สายอากาศไมโครสตริิบ การใช้้งาน
สายอากาศสมััยใหม่่ในปััจจุุบันั และ การวััดค่่าคุุณลัักษณะเฉพาะของสาย
อากาศ 
Basic definitions and theory; isotropic point source;
power and field patterns; directivity and gain; efficiency,
polarization; input impedance and bandwidth; Friis transmission
equation, radiation from current elements; ground effects;
radiation properties of wire antenna; array antenna; Yagi-Uda
antenna and log-periodic antenna; aperture antenna; microstrip
antenna; modern antenna for current applications; antenna
characteristics measurement.
612409 ปฏิิบััติิการสื่่�อสาร 2
1(0-3-1)
(Communication Laboratory 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาหรืือเรีียนควบกัับวิิชา
612404 การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่าย
ภาคปฏิิบััติิซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 612404 การสื่่�อสาร
ข้้อมููลและเครืือข่่าย
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Experiment corresponding to the 612404 Data
Communications course.
วิิชาเลืือกงานไฟฟ้้าสื่่�อสาร
(Electrical Power Engineers Elective Courses)
612410 การประมวลผลสััญญาณดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612401 หลัักการระบบ
สื่่�อสาร
สััญญาณที่่�ต่่อเนื่่�องกัับเวลาและสััญญาณขาดตอนกัับเวลา การ
วิิเคราะห์์สเปกตรััม เดซิิเมชััน และอิินเตอร์์โปเลชััน การแปลงอััตราการ
สุ่่�มสััญญาณ การแปลงฟููเรีียร์์แบบขาดตอน วิิธีีการใช้้ความน่่าจะเป็็นใน
การประมวลผลสััญญาณดิิจิิทััล การออกแบบวงจรกรองความถี่่�แบบเอฟ
ไออาร์์ และ การออกแบบวงจรกรองความถี่่�ดิิจิิทััลแบบไอไออาร์์ การก
รองหลายความถี่่�และกลุ่่�มวงจรกรอง การแปลงแบบเวฟเล็็ตขาดตอน
แนะนำำ�ตััวอย่่างการนำำ�การประมวลผลสััญญาณดิิจิิทััลไปใช้้งานเบื้้�องต้้น
ตัั ว อย่่างเช่่น การประมวลผลสัั ญ ญาณจากรููปภาพ การประมวลผล
สััญญาณจากคำำ�พููดและสััญญาณเสีียง การประมวลผลสััญญาณแบบเรีียง
สำำ�ดัับ และการใช้้งานอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
Continuous-time and discrete-time signals, spectral
analysis; decimation and interpolation; sampling rate
conversion; DFT; probabilistic methods in DSP; design of FIR,
IIR digital filters, multirate systems and filter Banks; Discrete
Wavelet Transform; introduction to some DSP applications
such as image processing, speech and audio processing, array
processing and further current applications.
612411	อิิเล็็กทรอนิิกส์์อุุตสาหกรรม
3(2-3-5)
(Industrial Electronics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612101 อิิเล็็กทรอนิิกส์์
วิิศวกรรม 1
อุุปกรณ์์อินิ พุุตและเอาต์์พุตุ สํําหรัับการควบคุุมทางอุุตสาหกรรม
 อุุปกรณ์์สารกึ่่�งตััวนํํากํําลััง หลัักการ พื้้�นฐานของวงจรอิิเล็็กทรอนิิกส์์กํํา

ลััง วงจรเรีียงกระแสแบบควบคุุมได้้ วงจรการรัับข้้อมููล วงจรแปลงระดัับ
แรงดัันกระแสตรงที่่�ปรัับค่่าได้้ การแปลงแรงดัันแบบกระแสตรง-เป็็นกระแสตรง วงจรอิินเวอร์์เตอร์์และรีีเลย์์ชนิิดโซลิิดสเตต วงจรควบคุุม
มอเตอร์์กระแสตรง มอเตอร์์กระแสสลัับ และมอเตอร์์สํําหรัับวัตั ถุุประสงค์์
พิิเศษ หุ่่�นยนต์์ อุตุ สาหกรรมและการสื่่อ� สารระหว่่างเครื่่�องจัักรกลอััจฉริิยะ
Input and output devices for industrial control ;power
semiconductor devices; basic principles of power electronic
circuits ; data acquisition circuits; controlled rectifiers ; DC-toDC converters ; inverters and solid-state relay ; controller
circuits for DC motors , AC motors and special-purpose motors;
industrial robots and data communication between intelligent
machines.
612412 การประยุุกต์์ใช้้งานไมโครคอนโทรลเลอร์์
3(2-3-5)
(Microcontroller Applications)
วิิ ช าบัั ง คัั บก่่ อน : ผ่่านการศึึ ก ษาวิิ ช า 612203 ไมโคร
คอนโทรลเลอร์์
ทรานส์์ดิวิ เซอร์์และตััวตรวจจัับแบบต่่างๆ ที่่�ใช้้ในระบบควบคุุม
การประยุุกต์์และใช้้งานไมโครโพรเซสเซอร์์ด้า้ นควบคุุมระบบการทำำ�งาน
เครื่่�องจัักรกล ระบบโทรศััพท์์ระบบสื่่�อสารและของระบบควบคุุมอื่่�นๆ
Transducers and sensors for control system , the
applications of microprocessor to control the mechanical
system , telephone system , communication system and the
other control systems.
612413 เครื่่�องควบคุุมแบบตรรกะที่่�สามารถโปรแกรมได้้ 3(2-3-5)
(Programmable Logic Controller)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612103 การออกแบบ
วงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
ศึึกษาโครงสร้้างการทำำ�งานของเครื่่�องควบคุุมแบบตรรกะที่่�
สามารถโปรแกรมได้้ (PLC) หน่่วยความจำำ�ของซีีพีียูู รหััสคำำ�สั่่�ง การ
โปรแกรมคำำ�สั่่ง� ด้้วยแผนภููมิิแลดเตอร์์ การโปรแกรมเชื่่อ� มภายนอกระหว่่าง
อิินพุุตและเอาต์์พุุต การประยุุกต์์ใช้้งานควบคุุมระบบต่่างๆ ในโรงงาน
อุุตสาหกรรมและการใช้้งานโปรแกรมจำำ�ลองเพื่่�อทดสอบการทำำ�งานของ
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โปรแกรมใช้้งาน
Programmable Logic Controller architecture , CPU
memory and addressing, instruction codes , programming with
ladder diagram , input /output Interface programing; the
applications in industrial control and simulation tools for offline
testing of programs.
612414 การออกแบบและการติิดตั้้�งเครืือข่่ายสื่่�อสารไร้้สาย 3(2-3-5)
(Wireless Network Design and Installation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 612404 การสื่่�อสาร
ข้้อมููลและเครืือข่่าย
มาตรฐานของเครืือข่่ายการสื่่�อสารไร้้สายและแบบเคลื่่�อนที่่�
อุุปกรณ์์ในเครืือข่่ายการสื่่อ� สารไร้้สาย โพรโทคอลในเครืือข่่ายการสื่่อ� สาร
ไร้้สาย รููปแบบบริิการเครืือข่่ายการสื่่อ� สารไร้้สายและแบบเคลื่่�อนที่่� เครื่่�อง
มืือและเทคนิิคในการสร้้างเครืือข่่าย การประยุุกต์์และบริิหารจััดการเครืือ
ข่่าย ประสิิทธิิภาพและคุุณภาพของบริิการ ซอฟต์์แวร์์ที่่ใ� ช้้ในเครืือข่่ายการ
สื่่�อสารไร้้สายและเคลื่่�อนที่่� และรวมทั้้�งเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Standardization of mobile and wireless communications
networks; wireless communication devices in the network ;
communications protocol in a wireless communications
network ; wireless communications and mobile networks
service ; tools and techniques to create a network; application
and network management ; efficiency and quality of service;
the software used in communications networks, mobile and
wireless and also related technologies.
612415 หััวข้้อพิิเศษในสาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้าสื่่�อสาร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Electrical Communication
Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หััวข้อ้ เรื่่อ� งที่่�ใช้้เทคโนโลยีีสมัยั ใหม่่ ในการออกแบบ ระบบไฟฟ้้า
สื่่อ� สาร งานวิิจัยั หรืือ นวััตกรรมทางสาขาไฟฟ้้าสื่่อ� สาร แนะนำำ�เทคโนโลยีี
ใช้้งานปััจจุุบัันในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Modern technology issues in design and procedure
of electrical communication system; the research or the
innovation in the electrical communication field, the present

technology in the related application.
1.1) กลุ่่�มวิิชาเฉพาะด้้านวิิศวกรรมโยธา
1.2.1) กลุ่่�มวิิชาบัังคัับทางวิิศวกรรมโยธา
613101 โครงงานวิิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-1)
(Civil Engineering Project I)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4 หรืือเทีียบหน่่วยกิิตได้้
เท่่ากัับนัักศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 4 และได้้รัับความ
เห็็นชอบจากหััวหน้้าสาขา
โครงร่่างที่่� แ สดงวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ แนวความคิิ ด วิิ ธีี ก ารศึึ ก ษา
แผนการทำำ�งาน และงบประมาณรายจ่่ายของโครงงานในสาขาวิิศวกรรม
โยธา
Preparation of a proposal report showing objectives,
concepts, methodology, work schedule and budgetary for a
selected project in the field of civil engineering.
613102 โครงงานวิิศวกรรมโยธา 2
2(0-6-2)
(Civil Engineering Project II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613101 โครงงานวิิศวกรรมโยธา 1
ดำำ�เนิินการศึึกษาโครงร่่างงานวิิศวกรรมโยธาที่่�ผ่่านความเห็็น
ชอบแล้้ว และนำำ�เสนอผลการศึึกษาเป็็นงานในรููปเล่่ม
Conduct the study of in the approved project and
presentation of major findings in form of project report.
613103 การฝึึกงานวิิศวกรรมโยธา
1(0-0-240ชั่่�วโมง)
(Civil Engineering Practice)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ต้้องเป็็นนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของหน่่วยกิิต ตลอดทั้้�ง
หลัักสููตรหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจากสาขา
วิิชา
ปฎิิบััติิการฝึึกงานในอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสาขา ระหว่่าง
ภาคฤดููร้้อน โดยฝึึกงานเป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 240 ชั่่�วโมง และไม่่น้้อยกว่่า
30 วัันทำำ�การ
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Practical summer traning in civil and construction
engineering for at least 30 training days with a minimum of
240 hours.
613201 คณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์
3(3-0-6)
(Applied Mathematics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 610103 คณิิตศาสตร์์วิศว
ิ กรรม 3
สมการเชิิงเส้้นพีีชคณิิต การแนะนำำ�ทฤษฎีีการประมาณการ การ
หาคำำ�ตอบของสมการพีีชคณิิตและสมการอดิิศัยั การหาคำำ�ตอบของระบบ
เชิิงเส้้น สมการเชิิงอนุุพัันธ์์อัันดัับหนึ่่�งและอัันดัับสอง ผลการแปลงฟููเรีียร์์
และผลการแปลงลาปลาซ แคลคููลััสเวกเตอร์์
Linear algebra; introduction to the theory of
approximations; solution of algebraic and transcendental
equations; solutions of linear systems; first and second order
differential equations; Fourier transforms and Laplace
transforms; vector calculus.
613202 ความแข็็งแรงของวััสดุุ
3(3-0-6)
(Strength of Materials)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 610202 กลศาสตร์์วิิศวกรรม
แรงและความเค้้ น  ความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่างความเค้้ น และ
ความเครีียด ความเค้้นในคานและคานประกอบ แผนภาพแรงเฉืือนและ
โมเมนต์์ดััด การโก่่งตััวของคาน การบิิด การโก่่งเดาะในเสา วงกลมของ
โมร์์และความเค้้นรวม เกณฑ์์การวิิบััติิ
Forces and stresses; stresses and strains relationship;
stresses in beams, shear force and bending moment diagrams;
deflection of beams, torsion; buckling of columns; Mohr’s
circle and combined stresses; failure criterion.
613203	ชลศาสตร์์
3(3-0-6)
(Hydraulics)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : 610202 กลศาสตร์์วิิศวกรรม
คุุณสมบััติิของของไหล สถิิตย์์ศาสตร์์ของของไหล พลศาสตร์์
ของการไหล สมการพลัังงาน สำำ�หรัับการไหลคงที่่� โมเมนตััม และแรง

พลวััตในการไหลของของไหล ทฤษฎีีความคล้้าย และการวิิคราะห์์มิติิ ิ การ
ไหลของของไหลที่่�บีบอั
ี ดั ตััวไม่่ได้้ในท่่อ การไหลในทางน้ำำ��เปิิด การวััดการ
ไหลของของไหล การไหลไม่่คงที่่�
Properties of fluids, fluid statics, kinematics of fluid
flow, energy equation in a steady flow, momentum and
dynamic forces in fluid flow, similitude and dimensional
analysis, flow of incompressible fluid in pipes, open-channel
flow, fluid measurements, unsteady flow problems.
613204 ปฏิิบััติิการชลศาสตร์์
1(0-3-2)
(Hydraulics Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ต้้องผ่่านหรืือเรีียนควบกัับวิิชา 613203 ชล
ศาสตร์์
ปฏิิบัติั กิ ารทดลองที่่�สัมั พัันธ์์กับั ทฤษฎีีที่่ไ� ด้้ศึกึ ษาในวิิชา 613203
ชลศาสตร์์ ได้้แก่่การไหลผ่่านฝายน้ำำ��ล้้น แรงกระทบเนื่่�องจากการเปลี่่�ยน
โมเมนตััมของน้ำำ�� การไหลผ่่านรููระบายน้ำำ��ขนาดเล็็ก การทดสอบการสููญ
เสีียพลัังงานของของไหลเนื่่�องจากแรงเสีียดทาน การวััดความดัันของ
ของไหล แรงพยุุง และเสถีียรภาพของวััตถุุที่่�ลอยอยู่่�บนของเหลว
Experimental includes the fundamentals of Hydraulics,
flow through open and closed conduits, orifices, and weirs.
Momentum and dynamic forces in fluid flow, energy loss
theory. Measurement of pipe and open channel flow.
Buoyancy and Stability.
613205	สำำ�รวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับการสำำ�รวจและการระดัับ หลัักการและ
การประยุุกต์์ใช้้กล้้องวััดมุุมความผิิดพลาดและการปรัับแก้้เนื่่�องจากงาน
สำำ�รวจ การวััดระยะทางและทิิศทาง ความคลาดเคลื่่�อนและชั้้น� งานในการ
สำำ�รวจ การปรัับแก้้ข้้อมููล โครงข่่ายสามเหลี่่�ยม การหาแอซิิมุุธ และระบบ
พิิกัดั ทางราบของงานวงรอบอย่่างละเอีียด การทำำ�ระดัับอย่่างละเอีียด การ
สำำ�รวจและเขีียนแผนที่่�ภููมิปิ ระเทศ เส้้นโครงแผนที่่� ระบบพิิกัดั ฉากยููทีีเอ็็ม
และ หลัักการ จีีพีีเอสเบื้้�องต้้น
Introduction to surveying work and leveling, error and
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class in surveying, principles and application of Theodolites,
distance and direction measurement, error in surveying and
acceptable error, data correction, triangulation; precise
determination of azimuth, precise traverse plane coordinate
system, precise leveling, topographic survey, map plotting;
precise leveling, map projection, UTM coordinates and
fundamental of GPS system.
613206 ปฏิิบััติิงานสำำ�รวจ
1(0-3-2)
(Surveying Laboratory )
วิิชาบัังคัับก่่อน : ต้้องผ่่านหรืือเรีียนควบกัับวิิชา 613205
สำำ�รวจ
การปฏิิบััติิงานสำำ�รวจจะสอดคล้้องกัับการเรีียนทฤษฎีี โดยจะ
เน้้นไปที่่�การให้้ได้้มาซึ่่ง� ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง และมีีความละเอีียดในระดัับที่่ต้� อ้ ง
ใช้้ในภาคทฤษฎีี เริ่่�มจากครึ่่�งภาคการศึึกษาแรกจากการหาระยะทางใน
แนวราบด้้วยเทปทั้้�งแบบที่่�ใช้้งานทั่่�วไปและการหาระยะทางในแนวดิ่่�ง การ
ทำำ�วงรอบควบคุุมทางดิ่่ง� การทำำ�ระดัับตามแนวยาว และการทำำ�ระดัับตาม
ขวาง ในครึ่่�งภาคการศึึกษาหลััง จะทำำ�การหาค่่ามุุมและการนำำ�ไปใช้้ การ
วััดค่่ามุุมดิ่่�ง การวััดค่่ามุุมราบ การวััดค่่ามุุมราบแบบมีีทิิศทาง การวััดค่่า
มุุมราบแบบวััดซ้ำำ�� การวััดค่่ามุุมราบแบบวััดซ้ำำ��รอบจุุด การทำำ�วงรอบ
ควบคุุมทางราบ และการทำำ�แผนที่่�ภููมิิประเทศ 
Surveying practice will follow theorem in the lecture
class. The practices emphasis on, how to get accuracy and
precise field data in the required level of the theorem. First
half of semester will start with horizontal distance measurement
by tape, vertical distance measurement, vertical control
traverse, profile leveling and cross-section leveling. The second
half of semester starts with angle measurement and their
application, vertical angle measurement, horizontal angle
measurement, direction method, repetition method and
repetition around a point, horizontal control traverse and
producing topographic map.

613207 การฝึึกสำำ�รวจภาคสนาม
1(0-0-80 ชั่่�วโมง)
(Surveying Field Camp)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการลงทะเบีียนเรีียนวิิชา 613205
สำำ�รวจ
                              และ 613206 ปฏิิบััติิงานสำำ�รวจ
การสำำ�รวจนอกสถานที่่�เป็็นระยะเวลารวม 80 ชั่่�วโมง โดยมีีงาน
สนามดัังนี้้� การวางแนวทางในการสำำ�รวจและการทำำ�วงรอบ การวางโค้้ง
การหาปริิมาตรและพื้้�นที่่�ของงานดิิน โดยการทำำ�ระดัับตามแนวยาวและ
ตามขวาง ซึ่่�งเป็็นการสำำ�รวจเส้้นทางและการสำำ�รวจก่่อสร้้าง การหาเส้้น
ชั้้น� ความสููง การทำำ�โครงข่่ายสามเหลี่่ย� ม การทำำ�แผนที่่�ภููมิปิ ระเทศและการ
เก็็บรายละเอีียด ซึ่่�งแต่่ละกลุ่่ม� จะทำำ�รายงานผลแต่่ละงานทุุกชิ้้น� ภายใน 2
สััปดาห์์
An eighty-hour field camp. Field exercises include:
alignment survey and traverse, curve ranging, volume and area
of earth work by profile and cross section, route survey and
construction survey, contours, triangulation, topographic map,
group field reports on each exercise with in 2 weeks.
613301	ทฤษฎีีโครงสร้้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613202 ความแข็็งแรงของวััสดุุ
การหาแรงเฉืือนและโมเมนต์์ดััดของโครงสร้้างชนิิดกำำ�หนดได้้
โดยวิิ ธีี สถิิ ต เส้้ น อิิ ท ธิิ พ ลของโครงสร้้ า งแบบคานและแบบถัั ก โดย
วิิธีีการคำำ�นวณและวิิธีีเขีียนรููป การหาการโก่่งตััวโครงสร้้างด้้วยวิิธีีพื้้�นที่่�
โมเมนต์์ วิิธีคี านเสมืือน วิิธีงี านเสมืือน วิิธีพี ลัังงานความเครีียดและวิิธีแี ผน
ภาพวิิลเลีียท-โมร์์ การวิิเคราะห์์เบื้้�องต้้นสำำ�หรัับโรงสร้้างชนิิดกำำ�หนดไม่่ได้้
โดยวิิธีีสถิิตโดยวิิธีี คอนซิิซเทนซ์์ดีีฟอร์์เมชั่่�น
Introduction to structural analysis: type of structure,
type of loaded, analysis of reaction by equilibrium equation
and geometric method, equilibrium of shear forces and
bending moments in statically determinate beams influence
line in beams and trusses. Deflections of beams by methods
of conjugate beam, moment area, virtual work and, strain
energy and Williot-Mohr method, analysis of statically
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indeterminate structures by method of consistent deformation.
613302 การวิิเคราะห์์โครงสร้้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613301 ทฤษฎีีโครงสร้้าง
การวิิเคราะห์์โครงสร้้างแบบอิินดีีเทอร์์มิิเนททางสถิิตประกอบ
ด้้วย วิิธีีการเปลี่่�ยนรููปสอดคล้้อง วิิธีีมุุมลาดและการโก่่ง วิิธีีการกระจาย
โมเมนต์์ เส้้นอิิทธิิพลของโครงสร้้างแบบอิินดีีเทอร์์มิิเนท การวิิเคราะห์์
โครงสร้้ า งโดยวิิ ธีี ป ระมาณ แนะนำำ�คว ามรู้้�เบื้้� อ งต้้ น ทางวิิ ธีี วิิ เ คราะห์์
โครงสร้้างโดยใช้้เมตริิกซ์์และการวิิเคราะห์์แบบพลาสติิก
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.

วิิธีีการออกแบบหน่่วยแรงที่่�ยอมให้้ การออกแบบโครงสร้้างเหล็็ก องค์์
อาคารรัับแรงดึึง องค์์อาคารรัับแรงอััด คานเหล็็กรููปพรรณ องค์์อาคารรัับ
แรงตามแกนและแรงดััดร่่วมกััน องค์์อาคารประกอบ คานขนาดใหญ่่ การ
ออกแบบจุุดต่่อด้้วยใช้้หมุุดย้ำำ��หรืือสลัักเกลีียว การออกแบบจุุดต่่อด้้วยการ
เชื่่อ� ม โดยวิิธีกี ารออกแบบหน่่วยแรงที่่�ยอมให้้ (Allowable Stress Design;
ASD.) และโดยวิิธีีการออกแบบตััวคููณความต้้านทานและน้ำำ��หนััก (Load
and Resistance Factor Design; LRFD.) การออกแบบในภาคปฏิิบััติิ :
ปฏิิบัติั กิ ารออกแบบโครงสร้้างไม้้และปฏิิบัติั กิ ารออกแบบโครงสร้้างเหล็็ก
พร้้อมทั้้�งเขีียนแบบขยายองค์์อาคารและจุุดต่่อด้้วย
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.

613303 การออกแบบคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก
4(3-3-8)
(Reinforced Concrete Design )
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613301 ทฤษฎีีโครงสร้้าง
วััสดุุคอนกรีีตและเหล็็กเสริิม ศึึกษาพฤติิกรรมเบื้้�องต้้นของแรง
ตามแนวแกน, โมเมนต์์ดัดั , โมเมนต์์บิดิ , แรงเฉืือน, แรงยึึดเหนี่่�ยว และแรง
กระทำำ�แบบผสม ศึึกษาการออกแบบโครงสร้้างคอนกรีีต ชิ้้�นส่่วนโครงสร้้าง
คอนกรีีตเสริิมเหล็็กด้้ วยวิิธีีกำำ�ลััง และวิิธีีหน่่วยแรงใช้้ งาน ฝึึกปฎิิบััติิ
ออกแบบชิ้้�นส่่วนคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก และการกำำ�หนดรายละเอีียดการ
เสริิมเหล็็ก
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.

613305	วััสดุุวิิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
2(1-3-4)
(Construction Materials Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
พฤติิกรรมพื้้�นฐานและคุุณสมบััติิเบื้้�องต้้น เกี่่�ยวกัับการตรวจ
สอบและทดสอบ วััสดุุวิิศวกรรมโยธาต่่าง ๆ ได้้แก่่ เหล็็กและเหล็็กเส้้น ไม้้
 คอนกรีีต วััสดุุการทาง และวััสดุุวิิศวกรรมโยธาอื่่�น ๆ
The fundamental behaviors and properties,
introduction to inspecting and testing of various civil engineering
materials namely, steel and rebar, wood, concrete, highway
materials, and others civil engineering materials.

613304 การออกแบบโครงสร้้างไม้้และเหล็็ก
4(3-3-8)
(Timber and Steel Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613301 ทฤษฎีีโครงสร้้าง
การออกแบบโครงสร้้างไม้้ องค์์อาคารรัับแรงดึึงและแรงอััด การ
ออกแบบองค์์อาคารรัับแรงดััด คานไม้้ประกอบ การออกแบบจุุดต่่อ โดย

613306 เทคโนโลยีีคอนกรีีต
3(2-3-6)
(Concrete Technology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ประวััติิและพััฒนาการของคอนกรีีต กรรมวิิธีีการผลิิต และ
มาตรฐานวิิธีที ดสอบซีีเมนต์์ น้ำำ�� มวลหยาบและมวลละเอีียดของคอนกรีีต
วิิธีที ดสอบคุุณสมบััติิของคอนกรีีต การคำำ�นวณหาส่่วนผสมของคอนกรีีต
การใส่่สารผสมเพิ่่�ม แนวคิิดของวิิธีกี ารทดสอบคอนกรีีตสดและคอนกรีีต
ที่่�แข็็งตััวแล้้ว การทดสอบแบบไม่่ทำำ�ลาย ความรู้้�เกี่่�ยวกัับคอนกรีีตผสม
เสร็็จ คอนกรีีตกำำ�ลัังอััดสููง คอนกรีีตเบา คอนกรีีตที่่� มีีความคงทนสููง
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เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ของคอนกรีีตและคอนกรีีตผสมเถ้้าลอย คอนกรีีต
สมรรถนะสููงสำำ�หรัับงานเฉพาะด้้าน
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

หาคุุณสมบััติขิ องดิินทางวิิศวกรรม เช่่น การหาค่่าขีีดจำำ�กัดั และดััชนีีอัตั ตะ
เบิิ ร์์ ก ของดิิ น การบดอัั ด ดิิ น การหาการกระจายของเม็็ ด ดิิ น
ความถ่่วงจำำ�เพาะ ความสามารถในการซึึมผ่่าน การทดสอบหาความหนา
แน่่นในสนาม การทดสอบอััตราส่่วนแรงธารคาลิิฟอร์์เนีีย การทดสอบแรง
อััดแบบไม่่ถููกจำำ�กััด การทดสอบแรงเฉืือนแบบโดยตรง การทดสอบแรง
เฉืือนด้้วยการบิิดด้้วยใบมีีด 4 แฉก การทดสอบการอััดตััวคายน้ำำ�� และการ
ทดสอบแรงอััดสามแกน
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

613401 ปฐพีีกลศาสตร์์
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613202 ความแข็็งแรงของวััสดุุ
การกำำ�เนิิดของดิิน ส่่วนประกอบของดิิน คุุณสมบััติพื้้ิ น� ฐานทาง
ด้้านวิิศวกรรมของดิิน  การจำำ�แนกประเภทของดิิน การสำำ�รวจดิิน การ
ไหลซึึมของน้ำำ��ในดิินความเค้้นในดิิน คุุณสมบััติิทางด้้านแรงเฉืือนของดิิน
เม็็ดละเอีียดและเม็็ดหยาบ แรงดัันทางด้้านข้้าง การทรุุดตััวและทฤษฎีีการ
ยุุบอััดตััว เสถีียรภาพความลาดชััน ทฤษฎีีกำำ�ลัังแบกทานของดิิน
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.

613403	วิิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613401 ปฐพีีกลศาสตร์์
การสำำ�รวจใต้้ดิิน การรัับแรงแบกทานของฐานรากแผ่่ การ
ออกแบบการรัับแรงของเสาเข็็ม การวิิเคราะห์์การทรุุดตััว การรัับแรงดััน
ด้้านข้้างของดิิน การออกแบบเข็็มพืืดเหล็็กและกำำ�แพงกัันดิิน การออกแบบ
ฐานรากเสื่่อ� และเคซอง การปรัับปรุุงคุุณภาพดิินเบื้้�องต้้น การออกแบบค้ำำ��
ยัันหลุุมขุุดและการคำำ�นวณหลุุมขุุดดิิน
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.

613402 ปฏิิบััติิการปฐพีีกลศาสตร์์
1(0-3-2)
(Soil Mechanics Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ต้้องผ่่านหรืือเรีียนควบกัับวิิชา 613401
ปฐพีีกลศาสตร์์
ปฎิิบััติิการทดลองที่่�สััมพัันธ์์กัับทฤษฏีีที่่�ได้้ศึึกษาในรายวิิชา
513401 ปฐพีีกลศาสตร์์ ได้้แก่่ การทดสอบกลศาสตร์์ของดิินในสนามและ
ในห้้องปฎิิบััติิการ ซึ่่�งเป็็นไปตามวิิธีีทดสอบแบบมาตราฐาน เพื่่�อคำำ�นวณ

613501	วิิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613205 สำำ�รวจ และให้้ผ่่านการลงทะเบีียน
เรีียนวิิชา 613702 วิิศวกรรมชลศาสตร์์
ประวััติิความเป็็นมาและวิิวััฒนาการของทางหลวง องค์์กรที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับงานทางหลวง หลัักการของการวางแผนทางหลวง การศึึกษา
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ด้้านการจราจร การออกแบบถนนทางด้้านเรขาคณิิต และ การควบคุุม
การใช้้งานทางหลวง การศึึกษาความเหมาะสมของการลงทุุนด้้านการเงิิน
และเศรษฐกิิจ รููปตััดโดยทั่่�วไปของถนนและดิินคัันทาง วััสดุงุ านทาง การ
ก่่อสร้้างถนนและการซ่่อมบำำ�รุุงถนน
Historical development of highways, department of
highway administration, principles of highway planning, traffic
study, geometric design and operations, highway finance and
economic, highway materials, construction and maintenance
of highways.
613601	วิิศวกรรมก่่อสร้้างและการจััดการ	
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เป็็นนัักศึึกษาอย่่างน้้อยชั้้�นปีีที่่� 3
หรืือเทีียบหน่่วยกิิตได้้เท่่ากัับนัักศึึกษาตั้้�งแต่่
ชั้้�นปีีที่่� 3 ขึ้้�นไป
การจััดองค์์กร การบริิหารและการจััดการโครงการ การจััดการ
และการควบคุุมระบบต่่างๆของโครงการก่่อสร้้างตั้้ง� แต่่เริ่่ม� งานจนส่่งมอบ
งาน การใช้้เครื่่�องจัักรและเครื่่�องมืือในการก่่อสร้้างให้้เป็็นประโยชน์์และ
ได้้ผลดีีที่่สุ� ดุ การวางผัังงานก่่อสร้้าง การวางแผนโครงการก่่อสร้้างวิิธีวิี กิ ฤติิ
(Critical Path Method , CPM.) การจััดการทรััพยากร การวััดความ
ก้้าวหน้้าในงานก่่อสร้้าง และความปลอดภััยในงานก่่อสร้้าง
The organization, administration and project
management; management and control system of the
construction project from start until handover; the use of
machines and tools for the construction; to be useful and the
best results; planning of building construction; Critical Path
Method planning; resource management in construction;
progress measuring in construction, and safety in construction.
613602 การประมาณและวิิเคราะห์์ราคา
3(3-0-6)
(Cost Estimation and Analysis)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เป็็นนัักศึึกษาอย่่างน้้อยชั้้�นปีีที่่� 3 หรืือเทีียบ
หน่่วยกิิตได้้เท่่ากัับนักั ศึึกษาตั้้ง� แต่่ชั้้�นปีีที่่� 3 ขึ้้�น
ไป
หลัักการประมาณราคา การประมาณราคาอย่่างหยาบและการ
ประมาณอย่่างละเอีียด การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนของแรงงานและเครื่่�องจัักร

การเสนอราคาและการประมููลงาน
Principle of estimating, approximate and detailed cost
estimate, cost analysis of construction equipment and
materials, budding and tendering.
613701	อุุทกวิิทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาวััฎจัักรอุุทกวิิทยา ภููมิิอากาศและอุุตุุนิิยมวิิทยา น้ำำ��จาก
อากาศ การระเหยและการคายระเหย การดััก การซึึมลงดิิน น้ำำ��ใต้้ผิิวดิิน
น้ำำ��ท่่า การประเมิินน้ำำ��นองสููงสุุด การไหลหลาก และการประยุุกต์์ใช้้งาน
Study of the hydrologic cycle, climate and meteorology,
precipitation, evaporation, evapotranspiration, interception,
infiltration, subsurface water, streamflow, peak-discharge
estimation, flood routing and application of Hydrology.
613702	วิิศวกรรมชลศาสตร์์
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613203 ชลศาสตร์์
การประยุุกต์์ใช้้หลัักการทางชลศาสตร์์ เพื่่�อการศึึกษาและ
ปฏิิบัติั ทิ างด้้านวิิศวกรรมชลศาสตร์์ ระบบท่่อ และการกระแทกของน้ำำ��ใน
ท่่อ เครื่่�องสููบน้ำำ��และกัังหััน การไหลในทางน้ำำ��เปิิด อ่่างเก็็บน้ำำ�� และการ
ออกแบบอ่่างเก็็บน้ำำ�� เขื่่�อน ทางระบายน้ำำ��ล้้น แบบจำำ�ลองทางชลศาสตร์์
และการระบายน้ำำ��
Application of hydraulic principles to study and
practice of hydraulic engineering, piping systems, water
hammer, pumps and turbines, open channel flow, design of
reservoir, dams, spillways, hydraulic models, drainage system
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1.2.2) กลุ่่�มวิิชาเลืือกทางวิิศวกรรมโยธา
1.2.2.1) กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมโครงสร้้าง
613311 การวิิเคราะห์์โครงสร้้างขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Structural Analysis)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613302 การวิิเคราะห์์โครงสร้้าง
การศึึ ก ษาเพื่่� อ วิิ เ คราะห์์ โ ครงสร้้ า งโดยใช้้ เ มตริิ ก ซ์์ แ ละ
คอมพิิวเตอร์์ช่่วยในการวิิเคราะห์์ การวิิเคราะห์์โครงสร้้างโดยวิิธีีเฟลกซิิบิิ
ลิิตี้้� การสร้้างเมตริิกซ์์เฟลกซิิบิิลิิตี้้�ของชิ้้�นส่่วน การสร้้างเมตริิกซ์์เฟลกซิิบิิ
ลิิตี้้�ของโครงสร้้าง การวิิเคราะห์์โครงสร้้างโดยวิิธีีสติิฟเนส การสร้้างเมตริิ
กซ์์สติฟิ เนสของชิ้้น� ส่่วน การสร้้างเมตริิกซ์์สติฟิ เนสของโครงสร้้าง การเขีียน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อใช้้วิเิ คราะห์์โครงสร้้างทั้้�งวิิธีเี ฟลกซิิบิลิิ ตี้้ิ แ� ละวิิธีี
สติิฟเนส
Analysis of structures by using computer and matrix,
flexibility method, formation of element flexibility matrix and
structure flexibility matrix, stiffness method, formation of
element stiffness matrix and structure stiffness matrix,
computer programming for analysis of structures by flexibility
method and stiffness method.
613312 การออกแบบอาคาร	
3(3-0-6)
(Building Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613303 การออกแบบคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก
แนวคิิดในการคำำ�นวณออกแบบ ระบบการวิิเคราะห์์โครงสร้้าง
โดยรวม ระบบรัับแรงแนวนอนและระบบรัับแรงแนวดิ่่�ง อาคารสููง ระบบ
โครงข้้อแข็็ง กำำ�แพงรัับแรงเฉืือน โครงสร้้างรููปกล่่อง ระบบฐานราก
โครงสร้้างพิิเศษ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการคำำ�นวณออกแบบและการ
ก่่อสร้้าง การฝึึกฝน คำำ�นวณออกแบบ
The concept of system design calculation analysis of
overall structure, system of horizontal force and vertical force
system of high-rise building, system of rigid frame, shear wall
structure box-girder system, foundation system and special
structure.
613313 การออกแบบคอนกรีีตอััดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613303 การออกแบบคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก

แนวความคิิดและหลัักการของการอััดแรง คุุณสมบััติขิ องวััสดุทีุ่่ �
เกี่่�ยวข้้อง ระบบการอััดแรง การสููญเสีียแรงอััด การวิิเคราะห์์และการ
ออกแบบชิ้้�นส่่วน ดีีเทอร์์มิิเนททางสถิิตย์์ ทั้้�งระบบการดึึงเหล็็กก่่อนและ
ดึึงเหล็็กทีีหลััง แรงเฉืือน การยึึดเหนี่่�ยวและการแบกทาน การโก่่งตััวและ
แคมเบอร์์ การออกแบบป้้องกัันการแตกปริิบริิเวณสมอยึึด การออกแบบ
เสาเข็็ม โครงสร้้างระบบพื้้�นคอนกรีีตอััดแรง
The concept and priciple of prestressed concrete;
properties of prestressed concrete materials; prestressed
system; losses; analysis and design of prestressed elements;
statically determinate and system of post-tension and pretension; shear; bond and bearing; deflection and camber;
design of anchorage-zone; prestressed concrete pile design;
design of prestressed concrete flat slabs;
613314 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613304 การออกแบบโครงสร้้างไม้้และ
เหล็็ก และ 613313 การออกแบบ
คอนกรีีตอััดแรง
ทฤษฎีีการกระจายน้ำำ��หนัักบรรทุุกบนโครงสร้้างสะพานและการ
ประยุุกต์์ การเลืือกแบบและขนาดสะพานการวิิเคราะห์์และการออกแบบ
โครงสร้้ า งส่่วนบนและการออกแบบโครงสร้้ า งส่่วนล่่างของสะพาน
คอนกรีี ต เสริิ ม เหล็็ ก  สะพานคอนกรีี ต อัั ด แรงและสะพานเหล็็ ก
เศรษฐศาสตร์์สำำ�หรัับงานสะพาน
Theory of load distribution on bridge; an application
and selection type and size of bridge; an analysis and design
of superstructure and substructure of concrete and steel
bridge; economics for bridge work;
613315 พลศาสตร์์โครงสร้้าง
3(3-0-6)
(Structural Dynamics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613302 การวิิเคราะห์์โครงสร้้าง
แนวคิิดพลศาสตร์์โครงสร้้าง การตอบสนองของแบบระบบที่่�มีี
ระดัับความอิิสระเดี่่�ยวต่่อแรงพลศาสตร์์แบบต่่างๆ การตอบสนองของ
ระบบที่่�มีรี ะดัับความอิิสระหลายขั้้น� การควบคุุมการสั่่น� ตััวของโครงสร้้าง
 พื้้�นฐานวิิศวกรรมแรงลม พื้้�นฐานวิิศวกรรมแผ่่นดิินไหว
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The concept of structure dynamics; the response of
single degree of freedom system to dynamically force system;
the responses of multi degree of freedom system; vibration
control of structures; wind engineering fundamentals;
fundamentals of earthquake engineering;
613316 การออกแบบโครงสร้้างเพื่่�อรัับแรงแผ่่นดิินไหว 3(3-0-6)
(Seismic Design of Structures)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613315 พลศาสตร์์โครงสร้้าง
ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับแผ่่นดิินไหว พลศาสตร์์โครงสร้้างเบื้้�อง
ต้้น การวิิเคราะห์์และออกแบบโครงสร้้างโดยวิิธีีแรงสถิิติิเทีียบเท่่า หลััก
การพื้้�นฐานของการออกแบบอาคารต้้านทาน แผ่่นดิินไหว การเลืือกรููป
ทรงของอาคารสำำ� หรัั บ การออกแบบอาคารต้้ า นทานแผ่่นดิิ น ไหว 
พฤติิกรรมของอาคารคอนกรีีตเสริิมเหล็็กภายใต้้แรงแผ่่นดิินไหว การ
ออกแบบโครงสร้้างคอนกรีีตเสริิมเหล็็กต้้านทานแผ่่นดิินไหว รายละเอีียด
ของโครงสร้้างสำำ�หรัับต้้านทานแผ่่นดิินไหว
Basic knowledge about earthquakes; introduction to
structural dynamics; the equivalent static analysis method
and design of regid structures; the basic principle of seismic
design; selection of the shape of the building for seismic design;
the behavior of the reinforced concrete buildings under
earthquake; earthquake resistant design of reinforced concrete
structures; the details of the structures for earthquake resistant
structures.
613317 ความแข็็งแรงของวััสดุุขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Strength of Materials)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613202 ความแข็็งแรงของวััสดุุ
ความเค้้นและความเครีียด ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความเค้้นและ
ความเครีียด ความเค้้นเนื่่�องจากน้ำำ��หนัักแบบต่่างๆ ความเค้้นที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิ ทฤษฎีีการวิิบััติิ วิิธีีทางพลัังงาน จุุดศููนย์์กลาง
แรงเฉืือนการดััดแบบไม่่สมมาตร คานโค้้ง ปััญหาเกี่่�ยวกัับแรงบิิดและการ
โก่่งเดาะ คานบนฐานรากยืืดหยุ่่�น ทฤษฎีีการยืืดหยุ่่�นเบื้้�องต้้น
Stress and strain, the relationship between stress and
strain; stress under general loading conditions; component of
stress; stress from temperature changes; theory of failure;
energy methods; shear center and unsymetrical bending;

curved beam; problem solving in torsion and bulking; beam
of elastic foundation; introduction to theory of elastics.
613318 การประยุุกต์์ใช้้คอมพิิวเตอร์์ในงานวิิศวกรรม 3(3-0-6)
โครงสร้้าง
(Computer Application in Structural Engineering
)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 610204 การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
การแก้้ปัญ
ั หาทางการวิิเคราะห์์และการออกแบบโครงสร้้างด้้วย
คอมพิิวเตอร์์ โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์และการออกแบบ
โครงสร้้าง การประยุุกต์์คอมพิิวเตอร์์ในงานวิิศวกรรมโครงสร้้าง
Solving problems in analysis and structural design
with computer; structural analysis and design software;
computer applications in structural engineering.
613319 เทคโนโลยีีแบบจำำ�ลองสารสนเทศอาคาร	
3(3-0-6)
(Building Information Modeling Technology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนะนำำ�เทคโนโลยีีแบบจำำ�ลองสารสนเทศอาคารเบื้้�องต้้น เรีียน
รู้้�และฝึึกทัักษะการใช้้งานโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่�สนัับสนุุนแนวคิิดแบบ
จำำ�ลองสารสนเทศอาคาร การใช้้คอมพิิวเตอร์์เป็็นเครื่่�องมืือช่่วยในการ
ออกแบบและเขีียนแบบอาคารสองมิิติิและสามมิิติิในระดัับพื้้�นฐานถึึง
ระดัับกลาง
Introduction to the building information modeling
(BIM.) technology; learning and practice software program
which support BIM concept; the usage of computer tool aided
building design and drafting for two and three-dimensions in
the level of fundamental to intermediate skill.
613320 เทคโนโลยีีชิ้้�นส่่วนคอนกรีีตสำำ�เร็็จรููป
3(3-0-6)
(Precast Concrete Technology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613303 การออกแบบคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก
มาตรฐานชิ้้�นส่่วนคอนกรีีตสำำ�เร็็จรููป การก่่อสร้้างด้้วยชิ้้�นส่่วน
คอนกรีีตสำำ�เร็็จรููปและระบบโครงสร้้าง จุุดต่่อ แนวคิิดการออกแบบ การ
ขนส่่ง และการประกอบ กรณีีศึึกษา
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Standard of precast concrete; the construction of
precast concrete elements and system of preacast structures;
precast joint; concept of precast design; trandsportation and
fabrication of precast; case study.
613321 การออกแบบคอนกรีีตเสริิมเหล็็กด้้วยวิิธีีมาตรฐานยููโร	
3(3-0-6)
(Reinforced Concrete Design by EURO Code)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613303 การออกแบบคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก
ศึึกษาพฤติิกรรมเบื้้�องต้้นของแรงตามแนวแกน, โมเมนต์์ดััด,
โมเมนต์์บิดิ , แรงเฉืือน, แรงยึึดเหนี่่�ยว และแรงกระทำำ�แบบผสม ศึึกษาการ
ออกแบบโครงสร้้างคอนกรีีตชิ้้น� ส่่วนโครงสร้้างคอนกรีีตเสริิมเหล็็กด้้วยวิิธีี
มาตรฐานยููโร
Fundamental behavior in axial load, flexure, torsion,
shear, bond and combined actions; design of reinforced
concrete structural components according to EURO Code;
1.2.2.2) กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมฐานรากและธรณีีเทคนิิค
613411 ธรณีีวิิทยา
3(3-0-6)
(Geology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ธรณีีวิิทยาทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับโลก ลัักษณะ และการกำำ�เนิิดของหิิน
ลัักษณะพื้้�นผิิว ของเปลืือกโลกธรณีีวิทิ ยาโครงสร้้าง การระเบิิดของภููเขาไฟ
และการเกิิดแผ่่นดิินไหว โครงสร้้างทางธรณีีวิิทยา แหล่่งแร่่และการเกิิด
ของแหล่่งแร่่ประเภทต่่าง ๆ การเกิิดหิินอััคนี หิ
ี ินตะกอนและหิินแปร การ
ผุุพััง การผุุพัังทางกายภาพ การผุุพัังทางเคมีี ผลของการผุุพัังทางเคมีีของ
หิินอััคนีี การเกิิดดิิน น้ำำ��ใต้้ดิิน การพิิบััติิของลาดดิินและการแก้้ไข
General geological of earth characteristics and origin
of the rock; volcanic eruptions and earthquakes; geological
structures and mineral; the volcanic rocks and igneous ,
sedimentary rocks and metamorphic rot; weathering ,
groundwater; the failure of soil slope and soil stabilization.
613412 การปรัับปรุุงคุุณสมบััติิและคุุณภาพดิิน
3(3-0-6)
(Soil Improvement)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613401 ปฐพีีกลศาสตร์์
ศึึกษาเกี่่�ยวกัับวิิธีีการและหลัักการการปรัับปรุุงดิิน ทฤษฎีีการ

อััดแน่่นและการควบคุุม การปรัับปรุุงคุุณภาพดิินโดยใช้้สารผสมเพิ่่�ม กลไก
การเชื่่�อมประสาน การปรัับปรุุงดิินระดัับลึึก การออกแบบเสาเข็็มดิินซีีเมนต์์เพื่่�อรัับภาระในแนวดิ่่�งและด้้านข้้าง การเร่่งการทรุุดตััวโดยการให้้
ภาระก่่อน การออกแบบแถบระบายน้ำำ��ในแนวดิ่่�งสํําเร็็จรููป การออกแบบ
การเสริิมแรงดิิน สํําหรัับโครงสร้้างกัันดิินและเสถีียรภาพของความชััน
The study of method and principle of soil improvement;
compaction theory and control; soil improvement using
admixtures; cementation mechanism; deep soil improvement;
design of soil-cement column for vertical and lateral loading;
settlement acceleration by preloading; design of prefabricated
vertical drain; design of earth reinforcement for retaining
structure and slope stabilization.
613413	วััสดุุการทาง
3(3-0-6)
(Highway Materials)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึ ก ษาเกี่่� ย วกัั บ วัั สดุุ ที่่� ใช้้ ใ นงานทาง ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ยดิิ น
แอสฟััลต์์ (ยางมะตอย) ซีีเมนต์์ มวลรวม , และทํําการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
คุุณสมบััติิทางวิิศวกรรมของดิิน การบดอััดดิิน การปรัับปรุุงคุุณภาพดิิน
เบื้้�องต้้น ทราบถึึงลัักษณะของผิิวทางลาดยางแบบเซอร์์เฟซทรีีตเมนต์์,  
แบบเซอร์์เฟซทรีีตเมนต์์ชั้้�นเดีียว , แบบเซอร์์เฟซทรีีตเมนต์์สองชั้้�น , เคพ
ซีีล , แผ่่นเส้้นใยธรณีี , ดิินซีีเมนต์์ , การนํําวััสดุุแอสฟััลติิกคอนกรีีตกลัับ
มาใช้้ใหม่่ 
Study about highway materials such as soil, asphalt,
cement, coarse and fine aggregate; compaction of soil and
soil improvement; surface treatment, single and double surface
treatment, cape seal; geotextile, soil cement and recycling.
613414	วิิศวกรรมปฐพีีสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Geo-environmental Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613401 ปฐพีีกลศาสตร์์
แนวคิิดและหลัักการของวิิศวกรรมปฐพีีสิ่่ง� แวดล้้อม การอนุุรักั ษ์์
และฟื้้น� ฟููสภาพสิ่่ง� แวดล้้อม การป้้องกัันภััยพิิบัติั ทั้้ิ ง� จากธรรมชาติิและจาก
การก่่อสร้้ า งโดยประยุุ ก ต์์ คว ามรู้้�พื้้� น ฐานทางสาขาวิิ ศว กรรมปฐพีี
เทคโนโลยีีคอนกรีีตและวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม หลัักการเบื้้�องต้้นในการใช้้
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ประโยชน์์ของกากของเสีียสำำ�หรัับเป็็นวััสดุกุ่่ อสร้้าง วิิศวกรรมปฐพีีในการ
ฝัังกลบมููลฝอย การปรัับปรุุงฐานรากเพื่่�อป้้องกัันการปนเปื้้�อนของน้ำำ��
บาดาล
Concepts and principles of geo-environmental
engineering, environmental conservation and rehabilitation,
disaster prevention from nature and construction by applying
knowledge in geotechnical engineering, concrete technology
and environmental engineering, basic principles of waste
utilization as construction materials, geotechnical engineering
of solid waste landfill, foundation improvement to prevent
groundwater contamination.
613415 การแก้้ไขการพิิบััติิของลาดดิิน
3(3-0-6)
(Stabilization of soil slope)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  613401 ปฐพีีกลศาสตร์์
ส่่วนประกอบและรููปแบบการพิิบััติิของลาดดิิน ลัักษณะและ
สาเหตุุการพิิบััติิ เสถีียรภาพของลาดดิิน การแก้้ไขการพิิบััติิของลาดดิิน
โดยวิิธีี การลดน้ำำ��หนัักที่่�กระทำำ�กัับลาดดิิน การตััดดิินเป็็นขั้้�นบัันได การ
ทำำ�ระบบค้ำำ��ยััน การระบายน้ำำ��ใต้้ดิินและบนดิิน การเสริิมกำำ�ลัังให้้ดิินด้้วย
วััสดุเุ สริิมกำำ�ลังั การทำำ�กำำ�แพงกัันดิิน การป้้องกัันการกััดเซาะผิิวหน้้า การ
ปรัับปรุุงคุุณภาพดิิน
Mode of slope failure; the cause of failure; the stability
of slope;  the method to stabilization slope such as unloading,
benching of slope, bracing of slope, serface and subsurface
drainage , reinforcement of soil , retaining wall and sheet pile
wall, surface protection and soil improvement.
1.2.2.3) กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมการทางและสำำ�รวจ
613511	วิิศวกรรมการขนส่่ง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การขนส่่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ำำ�� และทางท่่อ
การวางแผนการขนส่่งในเขตเมืือง การวางแผนเพื่่�อประสานระบบการ
ขนส่่งประเภทต่่างๆ การออกแบบสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกขั้้�นพื้้�นฐานของ
ระบบขนส่่ง
Transportation by highways railways, and air with

some attention to waterways and pipelines; urban transportation
planning, multi- model transportation planning, basic facility
design of transportation system.
613512 การออกแบบผิิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613401 ปฐพีีกลศาสตร์์
หลัักการทั่่�วไปของถนนและสนามบิินรวมถึึงผิิวจราจรแบบต่่างๆ
และน้ำำ��หนัักล้้อ ศึึกษาเกี่่ย� วกัับความเค้้นที่่�เกิิดโครงสร้้างชั้้น� ทางแบบหยุ่่น�
ตััวและโครงสร้้างชั้้น� ทางแบบแกร่่งตััว พิจิ ารณาเกี่่ย� วกัับวัสดุ
ั ทีุ่่ จ� ะนำำ�มาใช้้
เป็็นโครงสร้้างของถนนและการออกแบบทดสอบ วิิธีีออกแบบผิิวจราจร
โครงสร้้างชั้้น� ทางแบบหยุ่่น� ตััวและโครงสร้้างชั้้น� ทางแบบแกร่่งตััว ของถนน
และของสนามบิิน รวมถึึงวิิธีีการก่่อสร้้างและบำำ�รุุงรัักษา
Principles of highway and airport pavements including
pavement types and wheel loads; stresses in flexible and rigid
pavements; consideration of properties of pavement
components including for highway and airport; methods of
design of flexible and rigid pavements for highways and airport;
pavement drainage; methods of construction and maintenance.
613513	วิิศวกรรมการจราจร	
3(3-0-6)
(Traffic Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613511 วิิศวกรรมการขนส่่ง
ทฤษฎีีการเคลื่่�อนตััวของการจราจร การสำำ�รวจและวิิเคราะห์์
การจราจร การควบคุุมการจราจร ทางแยกและทางแยกต่่างระดัับ การ
วิิเคราะห์์ความจุุ การออกแบบสััญญาณไฟจราจร และจััดรอบสััญญาณไฟ
การจััดการจราจร การวิิเคราะห์์ผลกระทบด้้านการจราจร และความ
ปลอดภััยทางด้้านจราจร
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.
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613514 การสำำ�รวจเพื่่�อการก่่อสร้้าง
3(3-0-6)
(Construction Survey)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613205 สำำ�รวจ และ 613206 ปฏิิบััติิงาน
สำำ�รวจ
งานโครงการวิิศวกรรมสำำ�รวจ รายละเอีียด ความถููกต้้อง และ
ข้้อกำำ�หนดการวางแผน และการกำำ�หนดขั้้น� ตอนสำำ�หรัับการรัังวััดเพื่่�อการ
ก่่อสร้้างของโครงการวิิศวกรรมต่่างๆ การรัังวััดเพื่่�อการก่่อสร้้าง การรัังวััด
เพื่่�อการอุุทก
Project engineering survey, detailed, accurate and
requirements planning; determining the procedure for
surveying for the construction of engineering projects; surveying
for construction; surveying for hydrographic.
613515 การสำำ�รวจเส้้นทาง
3(2-3-6)
(Route Survey)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613205 สำำ�รวจ
การสำำ�รวจแนวทาง เทคนิิคการสำำ�รวจในการหาตำำ�แหน่่งและ
ออกแบบถนน การวางโค้้งราบและโค้้งดิ่่�ง ทำำ�สำำ�รวจภููมิิประเทศและทำำ�
แผนที่่� การออกแบบระดัับแนวทาง การทำำ�ระดัับตามแนวขวางและแนว
ยาว การหาพื้้�นที่่�และปริิมาตรของงานดิิน การแก้้ไขแนวทาง การสำำ�รวจ
ก่่อสร้้างถนน
Alignment survey, surveying techniques; route
location and design, horizontal and vertical curves; topographic
survey and mapping, design of grad line, cross section and
profile leveling, earthwork; alignment layout; route construction
survey.
1.2.2.4) กลุ่่�มวิิชาการบริิหารงานก่่อสร้้าง
613611 เทคนิิคการก่่อสร้้าง
3(3-0-6)
(Construction Techniques)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาวิิธีีการและขั้้�นตอนในการก่่อสร้้าง การใช้้เครื่่�องจัักรและ
เครื่่�องมืือในการก่่อสร้้าง ความปลอดภััยในงานก่่อสร้้าง เทคโนโลยีีการ
ก่่อสร้้างสมััยใหม่่

Study of construction techniques and methods
throughout construction processes, using tools and equipment,
safety in construction, modern construction engineering and
technology.
613612	วััสดุุวิิศวกรรมก่่อสร้้าง
3(3-0-6)
(Building Material Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
คุุณสมบััติิของวััสดุุต่่างๆ ที่่�ใช้้ในงานก่่อสร้้าง ข้้อดีีข้้อเสีียของ
วััสดุุเมื่่�อนำำ�ไปใช้้ในงานประเภทต่่างๆ แหล่่งผลิิต กรรมวิิธีีผลิิต กรรมวิิธีี
ติิดตั้้�ง ตลอดจนแนะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์วััสดุุที่่�ทัันสมััยที่่�สามารถประยุุกต์์ใช้้ใน
งานก่่อสร้้างประเภทต่่างๆ วััสดุุทางกลและเคมีีที่่�ใช้้ในงานซ่่อมแซม
โครงสร้้างคอนกรีีตที่่�ชำำ�รุุด
Properties of materials used in construction; the
advantages and disadvantages of the material used in the
manufacture of various types of processing installation process;
the introduction of modern materials that can be applied in
various types of construction; mechanical and chemical
materials used in repairing damaged concrete structures.
613613 การจััดการงานวิิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการจััดการสมััยใหม่่ในอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง วิิธีีการเพิ่่�ม
ผลผลิิตในการทำำ�งาน มนุุษยสััมพัันธ์์ ความปลอดภ้้ยในงานอุุตสาหกรรม
ก่่อสร้้าง กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิศวกรรม เศรษฐศาสตร์์วิิศวกรรม
ประยุุกต์์ การเงิิน การตลาด การบริิหารโครงการก่่อสร้้าง
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.
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613614 การจััดการความปลอดภััยในงานก่่อสร้้าง
3(3-0-6)
(Construction Safety Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักของความปลอดภััย สาเหตุุและการป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุในงาน
ก่่อสร้้าง ความปลอดภััยในการใช้้เครื่่�องจัักรกล เครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ และ
ระบบไฟฟ้้า ความปลอดภััยในการเก็็บและเคลื่่�อนย้้ายวััสดุุ การบริิหาร
ความปลอดภััย การสอบสวนและการรายงานอุุบััติิเหตุุ การส่่งเสริิมสุุข
ภาพและความปลอดภััย ตลอดจนกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภััย
ในงานก่่อสร้้าง และศึึกษาดููงานระบบความปลอดภััยในโครงการก่่อสร้้าง
The safety causes and prevention of accidents in
construction; the safe use of mechanical equipment and
electrical systems; safe to store and move materials; safety
management investigation and reporting of accidents; health
and safety as well as legal and safety standards in construction;
site visit of safety systems in construction projects.
613615 กฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการก่่อสร้้าง
3(3-0-6)
(Laws in Construction)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษากฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับงานก่่อสร้้าง เช่่น พระราชบััญญััติิ
ควบคุุมอาคาร พระราชบััญญััติิการผัังเมืือง กฎหมายควบคุุมอาคาร
กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมสำำ�หรัับอาคาร พระราชบััญญััติิแรงงานสััมพัันธ์์
กฎหมายวิิชาชีีพสถาปนิิกและวิิศวกร จรรยาบรรณของการประกอบ
วิิชาชีีพ บทลงโทษและความรัับผิิดทางกฎหมาย อนุุญาโตตุุลาการ
Introduction to construction laws, such as building
control act, town planning act, building controlling profession,
environmental laws relating to buildings, labor relations act,
laws for architectural and engineering profession, professional
codes of ethics, penalty clauses and legal response, arbitration.
613616 เศรษฐศาสตร์์วิิศวกรรมสำำ�หรัับวิิศวกรโยธา
3(3-0-6)
(Economics for Civil Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัั ก เศรษฐศาสตร์์ และการนำำ� มาประยุุ ก ต์์ ใช้้ ใ นสาขาวิิ ช า
วิิศวกรรมโยธา โดยรายวิิชานี้้�จะเน้้นทางด้้านเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค ซึ่่�ง

ประกอบไปด้้วยหลัักเศรษฐศาสตร์์ ดอกเบี้้�ย มููลค่่าของเงิินตามเวลา การ
วิิ เคราะห์์ จุุ ดคุ้้�มทุุ น การคิิ ดค่่าเสื่่� อมราคา การวิิ เ คราะห์์ การทดแทน
ทรััพย์์สินิ การเปรีียบเทีียบอััตราผลตอบแทนในการลงทุุน และการตััดสิิน
ใจเลืือกลงทุุนในโครงการ
Economics and methods which will able them to
apply for civil engineering. This course emphasizes the
application of basic microeconomics concepts including
principle of economics, interest, time value of money, break
even point analysis, depreciation, analysis of replacement,
comparison of return on investment, and decision on
investment in the projects.
1.2.2.5) กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมแหล่่งน้ำำ��และสิ่่�งแวดล้้อม
613711	ชลศาสตร์์ของทางน้ำำ�� เปิิด
3(3-0-6)
(Hydraulics of Open Channels)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613702 วิิศวกรรมชลศาสตร์์
การจํําแนกชลศาสตร์์ของทางน้ำำ��เปิิด คุุณสมบััติกิ ารไหลในทาง
น้ำำ��เปิิด หลัักการของพลัังงาน หลัักการของโมเมนตััม การคํํานวณเกี่่ย� วกัับ
การไหลแบบคงตััว การวััดอััตราการไหลในทางน้ำำ��เปิิด อาคารควบคุุมใน
คลองส่่งน้ำำ�� และการเปลี่่�ยนหน้้าตััดของคลองส่่งน้ำำ�� การออกแบบทางน้ำำ��
เปิิด การคํํานวณเกี่่ย� วกัับการไหลแบบแปรเปลี่่ย� นน้้อยอย่่างช้้า และอย่่าง
เร็็ว และการคํํานวณระดัับผิิวน้ำำ��
Classification of open channel, open channel flow
property, principal of energy and momentum, steady flow
calculation, measurement of open channel flow discharge,
channel control and channel transition, channel design,
calculation of gradually and rapid varied flow, water surface
profile calculation.
613712	วิิศวกรรมการระบายน้ำำ��	
3(3-0-6)
(Drainage Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613702 วิิศวกรรมชลศาสตร์์
ความสํําคััญของการระบายน้ำำ�� การสํํารวจ และเก็็บข้้อมููลการ
ระบายน้ำำ�� การวััดการไหล ฝนและน้ำำ��ท่่า หลัักการของดิิน และน้ำำ��ในเชิิง
สถิิตและพลวััต การวิิเคราะห์์หาปริิมาณการรั่่�วซึึม ระบบการระบายน้ำำ��
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เหนืือผิิวดิิน และใต้้ดิิน การระบายน้ำำ��แบบร่่องน้ำำ�� และแบบบ่่อ
Importance of drainage, drainage surveying and data
collection, discharge measurement, rainfall and runoff,
principles of soil water relationship, statically and dynamically,
analysis of infiltration and quantity, surface and subsurface
drainage, drainage by ditches and wells.
613713	วิิศวกรรมทรััพยากรน้ำำ��	
3(3-0-6)
(Water Resources Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613702 วิิศวกรรมชลศาสตร์์
การวางแผนโครงการ การวิิ เ คราะห์์ ร ะบบลุ่่� ม น้ำำ�� ตามแผน
โครงการด้้วยแบบจำำ�ลอง การออกแบบเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับองค์์ประกอบของ
โครงการ การวิิเคราะห์์ทางเศรษฐศาสตร์์ การจััดการน้ำำ��ในระบบลุ่่�มน้ำำ��
ด้้วยแบบจำำ�ลอง โค้้งการบริิหารอ่่างเก็็บน้ำำ�� และกรณีีศึึกษา
Project planning, basin system analysis of planned
project by modeling, preliminary design of project components,
economic analysis, water management on basin systems by
modeling, reservoir rule curves, case studies.
613714	วิิศวกรรมการประปาและสุุขาภิิบาล
3(3-0-6)
(Water Supply and Sanitary Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แหล่่งน้ำำ��ดิิบเพื่่�อการผลิิตน้ำำ��ประปา ปริิมาณและคุุณภาพน้ำำ��ที่่�
ต้้องการ มาตรฐานของน้ำำ�� การคาดคะเนจํํานวนประชากร ความต้้องการ
ใช้้น้ำำ�� และความผัันผวนของระบบส่่งน้ำำ�� การนํําน้ำำ��ใต้้ดิินขึ้้�นมาใช้้ การ
ออกแบบระบบส่่งน้ำำ�� และระบบจ่่ายน้ำำ��เทคนิิคต่่างๆ ในการบํําบััดน้ำำ�� โดย
การใช้้ตะแกรง การสร้้างตะกอนและรวมตะกอน การตกตะกอน การก
รอง การป้้องกัันการปนเปื้้�อนของเชื้้�อโรค การแก้้น้ำำ��กระด้้าง การกํําจััด
เหล็็ก การกํําจััดรสและสีีของน้ำำ�� การวางแผนเกี่่�ยวกัับระบบประปา และ
การบํําบััดน้ำำ��เสีีย
Sources of public water supply, quantity and quality
requirements, water standards, population prediction, water
consumption and flow variation, groundwater collection,
design of water transmission and distribution system, water
treatment technique, screening, coagulation and flocculation,

sedimentation, filtration, disinfection, softening, iron removal,
taste and color removal.
1. กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล
614101 กลศาสตร์์วิิศวกรรมภาคพลศาสตร์์
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics, Dynamic)
   
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610202
กลศาสตร์์วิศว
ิ กรรม
โมเมนท์์ความเฉื่่อ� ยของมวล กลศาสตร์์ของอนุุภาคและวััตถุุแข็็ง
เกร็็งสำำ�หรัับการเคลื่่�อนที่่�เชิิงระนาบ กฎของการดลและโมเมนตััม กฎของ
งานและพลัังงาน แรงกระแทก พื้้�นฐานการเคลื่่�อนที่่�ในระบบ 3 มิิติิ
Mass moment of inertia, mechanics of particle and
rigid body in plane motion, equation of motion, principle of
impulse and momentum, principle of work and energy, impact,
fundamental of space motion.
614102 กลศาสตร์์วััสดุุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือ เรีียนควบกัับ                  
วิิ ช า 614101 กลศาสตร์์ วิิ ศว กรรมภาค
พลศาสตร์์
แรงและความเค้้น การทบทวนเกี่่ย� วกัับวัสดุ
ั ทุ างวิิศวกรรม ความ
สััมพัันธ์์ของความเค้้นและความเครีียด ความเค้้นในคาน ไดอะแกรมของ
แรงเฉืือนและโมเมนต์์ดััด การแอ่่นของคาน การบิิด การโก่่งของเสา
ความเค้้นในภาชนะรัับแรงดััน วงกลมโมห์์และความเค้้นผสม กฎของฮุุค 
พลัังงานความเครีียด เกณฑ์์การแตกหััก  การวััดความเค้้น
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.
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614103 กลศาสตร์์ของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
   
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดพื้้�นฐานของของไหล สมบััติต่่ิ าง ๆ ของของไหล  ของไหล
สถิิตย์์  สมการโมเมนตััมและพลัังงานสำำ�หรัับปริิมาตรควบคุุม  สมการ
ความต่่อเนื่่�องและการเคลื่่�อนที่่�   การวิิเคราะห์์มิิติิและสภาพความคล้้าย  
การไหลของของไหลที่่�อััดตััวไม่่ได้้ในสภาวะคงตััว  แรงต้้านและแรงยก  
การวััดการไหล เครื่่�องจัักรกลกัังหััน เช่่น ปั๊๊�มและกัังหััน  
Fundamental concepts, properties of fluid, fluid static;
momentum and energy equations; equation of continuity and
motion; similitude and dimensional analysis; steady
incompressible flow,drag and dynamic lift,flow measurement.
Introduction to fluid machinery: pump and turbine.
614104 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปฏิิบััติิการด้้านกลศาสตร์์วิศว
ิ กรรม กลศาสตร์์ของแข็็ง เธอร์์โม
ไดนามิิ กส์์ กลศาสตร์์ เครื่่� องจัั กรกล ระบบควบคุุ มอัั ตโนมััติิและวััสดุุ
วิิศวกรรม  
Experimental works in engineering mechanics, solid
mechanics, thermodynamic, mechanics of machinery,
automatic control and engineering materials.
614105 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล 2
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือ เรีียนควบกัับวิิชา
614104 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1
ปฏิิ บัั ติิ ก ารด้้ า นเธอร์์ โ มไดนามิิ ก ส์์    การถ่่ายเทความร้้ อ น
กลศาสตร์์ของไหล การทำำ�ความเย็็น และระบบปรัับอากาศ การแปลงรููป
พลัังงาน วิิศวกรรมยานยนต์์และเครื่่�องยนต์์เผาไหม้้ภายใน
  Experimental works in thermodynamics, heat
transfer, fluid mechanics, refrigeration, air conditioning, energy
conversion, automotive engineering and internal combustion
engines.

614106 กรรมวิิธีีการผลิิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Process)
   
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ทฤษฎีีและแนวคิิดในกระบวนการผลิิตต่่างๆ เช่่น การหล่่อ การ
ขึ้้�นรููป การกลึึง และการเชื่่�อม  ความสััมพัันธ์์ระหว่่างกระบวนการผลิิต
และวััสดุุ หลัักการพื้้�นฐานของต้้นทุุนการผลิิต    
Theory and concept of manufacturing processes such
as casting, forming, machining and welding; material and
manufacturing processes relationships; fundamental of
manufacturing cost.
614107 เขีียนแบบวิิศวกรรมเครื่่�องกล
2(1-3-3)
(Mechanical Engineering Drawing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610201
เขีียนแบบวิิศวกรรม
การเขีียนแบบชิ้้�นงาน 3 มิิติิ การเขีียนแบบชิ้้�นงานประกอบ การ
เขีียนแบบชิ้้�นงานเพื่่�อสั่่ง� ผลิิต การกำำ�หนดองค์์ประกอบที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับงาน
เขีียนแบบทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล โดยใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์สำำ�เร็็จรููป
ช่่วยในการเขีียนแบบ
3-D drawing, assembly drawing, drawing for producing,
definition of the composition of mechanical engineering
drawing using computer aid drawing.
614108 การฝึึกฝีีมืือช่่าง
2(0-6-6)
(Workshop Practices)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการและการใช้้เครื่่�องมืือกลในโรงงาน  ความปลอดภััยใน
การใช้้เครื่่�องมืือและวิินััยการปฏิิบััติิงานในโรงงาน ฝึึกปฏิิบััติิงานพื้้�นฐาน
ในโรงงาน  เช่่น  งานตะไบ งานตััด งานเจาะ งานไส งานกลึึง  งานเชื่่�อม
แก๊๊สและไฟฟ้้า เป็็นต้้น
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.
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614109 การฝึึกงานทางวิิศวกรรม
1(0-240-0)
(Engineering Practices)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ต้้องเป็็นนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของหน่่วยกิิต ตลอด
หลัักสููตร หรืือได้้รัับความเห็็นชอบจากสาขา
วิิชา
ปฏิิบััติิการฝึึกงานในหน่่วยงานหรืือสถานประกอบการต่่างๆ
ของภาครััฐหรืือเอกชน ที่่�เกี่่�ยวกัับงานด้้านวิิศวกรรมเครื่่�องกล โดยมีีเวลา
การปฏิิบััติิงานไม่่น้้อยกว่่า 240 ชั่่�วโมง
Practice in government and private sectors with
respect to the field of mechanical engineering with working
period of at least 240 hours.
614110 เธอร์์โมไดนามิิกส์์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
สมบััติิของสารบริิสุุทธิ์์� งานและความร้้อน ก๊๊าซอุุดมคติิ กฎข้้อ
ที่่�หนึ่่�งและข้้อที่่�สองของเธอร์์โมไดนามิิกส์์ เอนโทรปีี พื้้�นฐานการถ่่ายเท
ความร้้อนและการแปลงพลัังงาน ความไม่่สามารถย้้อนกลัับได้้และอะเวเล
บิิลิตี้้ิ  วั� ฏจั
ั กั รคาร์์โนต์์ วัฏจั
ั กั รกำำ�ลังั ก๊๊าซ วััฏจักั รทำำ�ความเย็็น ความสััมพัันธ์์
ต่่าง ๆ ทางเธอร์์โมไดนามิิกส์์ ก๊๊าซผสม ปฏิิกิิริิยาเคมีี  
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.
2. กลุ่่�มวิิชาเฉพาะทางวิิศวกรรม (วิิชาเอกบัังคัับ)
614201 การถ่่ายเทความร้้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชาหรืือเรีียนควบกัับ 
614110 เธอร์์โมไดนามิิกส์์  
หลัักการถ่่ายเทความร้้อนโดยการนำำ� การพา และการแผ่่รัังสีี
และการประยุุกต์์ใช้้การถ่่ายเทความร้้อนแบบต่่างๆ เช่่น การนำำ�ความร้้อน
ในสภาวะไม่่สม่ำำ��เสมอ 1 มิิติิ อุุปกรณ์์แลกเปลี่่�ยนความร้้อนและการเพิ่่�ม

การถ่่ายเทความร้้อน การเดืือดและการควบแน่่น  
Modes of heat transfer, conduction, convection,
radiation and applications of heat transfer such as one
dimensional transient conduction etc, heat exchangers and
heat transfer enhancement, boiling and condensation.
614202 คอมพิิวเตอร์์ช่่วยงานสำำ�หรัับการออกแบบ
3(3-0-6)
	ทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล
(Computer Aided Mechanical Engineering Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือเรีียนควบกัับ วิิชา
614102 กลศาสตร์์วััสดุุ
ซอฟแวร์์ ค อมพิิ ว เตอร์์ สำ�ำ หรัั บ งานด้้ า นวิิ ศว กรรม การใช้้
คอมพิิ ว เตอร์์ สำำ� หรัั บ การออกแบบและการวิิ เ คราะห์์ ปัั ญ หาทางด้้ า น
วิิศวกรรมเครื่่�องกล การจำำ�ลองทางกายภาพของปััญหาทางด้้านวิิศวกรรม
เครื่่�องกล และปััญหาต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง วิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข และการ
วิิเคราะห์์ไฟไนต์์เอลิิเมนต์์  
Computer software for engineering, use of computer
for design and analysis  of mechanical engineering problems.
Physical modeling and simulations of mechanical engineering
problems and related applications.
614203 เครื่่�องยนต์์เผาไหม้้ภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือเรีียนควบกัับวิิชา
614110 เธอร์์โมไดนามิิกส์์  
หลัักการพื้้�นฐานเกี่่ย� วกัับเครื่่�องยนต์์เผาไหม้้ภายใน เครื่่�องยนต์์
จุุดระเบิิดด้้วยประกายไฟ และจุุดระเบิิดด้้วยการอััด เชื้้�อเพลิิงและทฤษฎีี
การเผาไหม้้ ระบบจุุดระเบิิด วััฏจักั รอุุดมคติิเชื้้อ� เพลิิงอากาศ การซุุปเปอร์์
ชาร์์จและการไล่่ไอเสีีย สมรรถนะและการทดสอบเครื่่�องยนต์์ สารหล่่อลื่่น�
Internal combustion engine fundamentals, sparkignition and compression-ignition engines, fuels and combustion
theory, ignition systems, ideal fuel air cycle, supercharging and
scavenging, performance and testing, lubrication.
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614204 การทำำ�ความเย็็น
3(3-0-6)
(Refrigeration)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือเรีียนควบกัับ วิิชา
614110 เธอร์์โมไดนามิิกส์์  
การทบทวนพื้้� น ฐานทางเธอร์์ โ มไดนามิิ ก ส์์   ส มบัั ติิ แ ละ
กระบวนการทางไซโครเมตริิกของอากาศ การทำำ�ความเย็็นเบื้้�องต้้น  
วัั ฏจัั ก รการทำำ�คว ามเย็็ น แบบอุุ ด มคติิ แ ละวัั ฏจัั ก รจริิ ง   กระบวนการ
ทำำ�ความเย็็นแบบหลายความดััน คุุณสมบััติขิ องสารทำำ�ความเย็็นและน้ำำ��มันั
หล่่อลื่่�น  การคำำ�นวณภาระความเย็็น  คอมเพรสเซอร์์  คอนเดนเซอร์์ อีี
แวบพอเรเตอร์์   การขยายตััวและการควบคุุมระดัับสารทำำ�ความเย็็น  การ
ควบคุุมสารทำำ�ความเย็็น  ส่่วนประกอบของวาล์์ว   ระบบตรวจสอบและ
ควบคุุมไฟฟ้้า  ระบบท่่อสารทำำ�ความเย็็นและการออกแบบถัังเก็็บสาร
ทำำ�ความเย็็น  ความปลอดภััยของระบบทำำ�ความเย็็น      
Review of thermodynamics, psychometric property
of air and introduction of refrigeration, ideal and real refrigeration
processes, multi-pressure refrigeration process, refrigerant and
lubricating oil, refrigeration load calculations, compressors,
condensers, evaporators, refrigerant expansion and level
control, refrigerant controls, valve components, electrical
control and monitoring systems, refrigerant piping and vessel
design, safety.
614205 วิิศวกรรมโรงจัักรต้้นกำำ�ลััง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือเรีียนควบกัับ วิิชา
614110 เธอร์์โมไดนามิิกส์์ และ 614201
การถ่่ายเทความร้้อน  
หลัักในการแปลงพลัังงงานและแนวคิิดของอะเวเลบิิลิิตี้้� การ
วิิเคราะห์์เชื้้�อเพลิิงและการเผาไหม้้ ระบบโรงจัักรต้้นกำำ�ลัังแบบต่่างๆ เช่่น
 กัังหัันไอน้ำำ� กั
� งั หัันก๊๊าซและเครื่่�องยนต์์เผาไหม้้ภายใน   วััฏจัักรความร้้อน
ร่่วม และวััฎจัักรโคเจนเนอเรชััน ระบบโรงจัักรพลัังงานน้ำำ�� โรงไฟฟ้้า
พลัังงานนิิวเคลีียร์์ ระบบการวััดและการควบคุุมโรงจัักรต้้นกำำ�ลััง การ
คำำ�นวณทางด้้านเศรษฐศาสตร์์ และผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
Energy conversion principles and availability concept,
fuels and combustion analysis, component study of steam,

gas turbine and internal combustion engine power plants,
combined cycle and cogeneration, hydro power plant, nuclear
power plant, control and instrumentation, power plant
economics and environmental impacts.
614206 การปรัับอากาศ	
3(3-0-6)
(Air Conditioning)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือเรีียนควบกัับ วิิชา
614204 การทำำ�ความเย็็น
พื้้� น ฐานการถ่่ายเทความร้้ อ น สมบััติิ ท างไซโครเมตริิ ก และ
กระบวนการต่่างๆ ของอากาศชื้้�น ความสบาย การประเมิินภาระการ
ทำำ�ความเย็็น อุุปกรณ์์ของระบบปรัับอากาศ ระบบปรัับอากาศชนิิดต่่างๆ
การออกแบบระบบท่่อลมและการกระจายลม การออกแบบระบบระบาย
อากาศ สารทำำ�ความเย็็นและการออกแบบระบบท่่อสารทำำ�ความเย็็น พื้้�น
ฐานการควบคุุมในการปรัับอากาศ ความปลอดภััยทางด้้านอััคคีีภััยใน
ระบบปรัับอากาศ คุุณภาพอากาศภายในห้้อง ประสิิทธิิภาพพลัังงานใน
ระบบปรัับอากาศ  
Basic of heat transfer, psychometric properties and
processes of moist air, human comfort, cooling load estimation,
air conditioning equipment, various types of air conditioning
systems, air distribution and duct system design, ventilation
system design, refrigerants and refrigerant piping design, basic
controls in air conditioning, fire safety in a/c systems, indoor
air quality, energy efficiency in a/c systems.
614207 การสั่่�นสะเทืือนทางกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610202 กลศาสตร์์
วิิศวกรรม และ 610103 คณิิตศาสตร์์
วิิศวกรรม 3
ระบบที่่�มีีอัันดัับความอิิสระ 1 อัันดัับ การสั่่�นสะเทืือนโดยการ
บิิด การเคลื่่�อนที่่�แบบฮาร์์มอนิิก การสั่่น� สะเทืือนแบบอิิสระและแบบบัังคัับ
วิิธีีของระบบสมดุุลแบบต่่างๆ ระบบที่่�มีีอัันดัับความอิิสระหลายอัันดัับ 
วิิธีีและเทคนิิคในการลดและควบคุุมการสั่่�นสะเทืือน
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Systems with one degree of freedom, torsional
vibration, harmonic motion, free and forced vibration, method
of equivalent systems, systems having several degrees of
freedom, methods and techniques to reduce and control
vibration.
614208 กลศาสตร์์เครื่่�องจัักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 614101 กลศาสตร์์
วิิศวกรรมภาคพลศาสตร์์
การวิิ เ คราะห์์ คว ามเร็็ ว และความเร่่งในเครื่่� อ งจัั ก รกล การ
วิิเคราะห์์จลนศาสตร์์และพลศาสตร์์ของแรง การประยุุกต์์ใช้้งานและการ
สมดุุลของระบบทางกล    
Velocity and acceleration analysis in machines;
kinematics and dynamics force analysis, applications and
balancing of mechanical systems.
614209 การออกแบบชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักรกล 1
3(3-0-6)
(Design of Machine Element 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา หรืือ เรีียนควบกัับวิิชา
614102 กลศาสตร์์วััสดุุ
พื้้�นฐานการออกแบบชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักรกล คุุณสมบััติิของวััสดุุ
ทฤษฎีีความเสีียหายความล้้า การออกแบบชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักรกลอย่่างง่่าย
รอยต่่อด้้วยหมุุดย้ำำ��และสลััก การยึึดด้้วยสลัักเกลีียว การออกแบบรอย
เชื่่�อม การออกแบบโครงงาน
Fundamental of mechanical design, properties of
materials, theories of failure, design of simple machine
elements, keys and pins, rivets, welding design,  design project.

614210 การวััดและเครื่่�องมืือวััด
3(3-0-6)
(Measurement and Instrument)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ข้้อกำำ�หนดเฉพาะของเครื่่�องมืือวััด เช่่น ความไม่่แน่่นอน ความ
ถููกต้้อง ความละเอีียด ความไว ความเป็็นเชิิงเส้้น เป็็นต้้น ความคลาด
เคลื่่�อนในการวััด วิิธีสถิ
ี ติิ เิ พื่่�อการประเมิินความไม่่แน่่นอนของการวััด การ
หาความสััมพัันธ์์เชิิงเส้้นด้้วยวิิธีคณิ
ี ติ ศาสตร์์ การเลืือกอุุปกรณ์์การวััด การ
สอบเทีียบ ทฤษฎีีการวััดปริิมาณกายภาพต่่างๆ เช่่น  ความเครีียด ความ
ดััน อุุณหภููมิิ และ อััตราการไหล  การใช้้อุปุ กรณ์์ไฟฟ้้าในการตรวจวััดของ
ระบบควบคุุมแบบวงจรรอบปิิด
Specification of the instruments such as uncertainty,
accuracy, precision, sensivity and linearlity etc., measurement
tolerances, statistic for estimating uncertainty,  mathematic
for linear relationship, instrument selection, calibration,
physical measurement theory such as strain, pressure,
temperature, and fluid flow,  electric equipment for measuring
of the close-loop control system.
614211 การควบคุุมอััตโนมััติิ			
3(3-0-6)
(Automatic Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610202 กลศาสตร์์
วิิศวกรรม และ 610103 คณิิตศาสตร์์
วิิศวกรรม 3
หลัักการพื้้�นฐานของระบบควบคุุมอััตโนมััติิ การวิิเคราะห์์และ
การจำำ�ลองของระบบควบคุุมเชิิงเส้้น การวิิเคราะห์์เสถีียรภาพของระบบ
ควบคุุมแบบป้้อนกลัับ การวิิเคราะห์์และออกแบบในโดเมนเวลา ผลตอบ
สนองในโดเมนความถี่่� การออกแบบและปรัับปรุุงสมรรถนะของระบบโดย
ใช้้เทคนิิคการชดเชย   
Automatic control principles, analysis and modeling
of linear control elements, stability of feedback systems, time
domain analysis and design, frequency response, design and
compensation of control systems.
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614212 การบริิหารทางวิิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการบริิหารแบบใหม่่ วิิธีีการเพิ่่�มผลผลิิต มนุุษย์์สััมพัันธ์์
ความปลอดภััยในโรงงานอุุตสาหกรรม มลภาวะ  กฎหมาย พาณิิชย์์ การ
เงิิน การตลาดและการบริิหารโครงการ เทคนิิคการนำำ�เสนอและการสรุุป
งานทางวิิศวกรรมแบบมืืออาชีีพ หลััก PDCA ในงานวิิศวกรรม
Modern management, productivity, relationship,
safety in industrial, pollutions, laws, commerce, finance,
marketing and project management, presentation technique,
professional engineering comprehension, PDCA principle for
engineering application.
614213 โครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Project 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4 หรืือเทีียบเท่่า
                    หรืือสอบได้้หน่่วยกิิตเท่่ากัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4
กลุ่่�มนัักศึึกษาจะต้้องวางแผนศึึกษาและพััฒนาความเป็็นไปได้้
ของโครงงานที่่�เกี่่ย� วข้้องสอดคล้้องกัับงานในสาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
โดยต้้องอยู่่ใ� นกรอบและทิิศทางของคณะวิิศวกรรมศาสตร์์  โดยนัักศึึกษา
ต้้องทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มซึ่่�งต้้องมีีทัักษะความรู้้�ที่่�หลากหลายแตกต่่างกััน    
A study of planning and development of the projects
in mechanical engineering field under the direction of faculty
members; students must be set up in groups with diversified
knowledge.
614214 โครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล 2
2(0-6-6)
(Mechanical Engineering Project 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน :
ผ่่านการศึึกษาวิิชา 614213 โครงงาน
วิิศวกรรมเครื่่�องกล 1
ทำำ�การศึึกษาทดลองและพััฒนาโครงงานตามหััวข้อ้ ที่่�ได้้เสนอไว้้
ในโครงงานวิิศวกรรม 1  โดยครอบคลุุมถึึงการออกแบบ สรุุป  วิิเคราะห์์
และการนำำ�เสนอโครงงาน  
Project experiment and development as proposed

and approved in 614213 Mechanical Engineering Project 1
course by including the design, analysis, conclusion, and
project presentation.
614215 การออกแบบชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักรกล 2
3(3-0-6)
(Design of Machine Element 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 614209 การออกแบบ
ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักรกล 1
พื้้�นฐานการออกแบบชิ้้�นส่่วนทางกล, การออกแบบระบบขน
ถ่่ายลำำ�เลีียง เฟืืองประเภทต่่างๆ คััปปลิิง แบริ่่�ง เบรก คลััตช์์ สายพาน โซ่่
การทำำ�โครงงานออกแบบชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักรกล
Design of simple mechanical elements, design of
transmissions, gears, couplings, rolling-element bearings, brake,
clutch, belt, chain, Design project.
614216 ระเบีียบวิิธีีเชิิงตััวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Methods)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือเรีียนควบกัับ วิิชา
610103 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 3   
ระเบีี ย บวิิ ธีี เชิิ ง ตัั ว เลขสำำ� หรัั บ การแก้้ ปัั ญ หาทางวิิ ศว กรรม
วิิธีกี ารแก้้รากของสมการกำำ�ลังั สองโดยใช้้วิธีิ กี ารของนิิวตันั , การหาผลเฉลย
ระบบสมการเชิิงเส้้น การประมาณค่่าในช่่วงและนอกช่่วง การหาค่่าอิินทิิ
กรััลและค่่าอนุุพันั ธ์์เชิิงตััวเลข การแก้้สมการเชิิงอนุุพันั ธ์์สามััญและการแก้้
สมการเชิิงอนุุพัันธ์์ย่่อย การหาค่่าที่่�เหมาะสมที่่�สุุด
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.
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3. กลุ่่�มวิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (วิิชาเอกเลืือก)
3.1 สายวิิชาวิิศวกรรมพลัังงาน
614301 หััวข้้อพิิเศษทางวิิศวกรรมพลัังงาน
3(3-0-6)
(Special Topics in Energy Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 614110 เธอร์์โมไดนามิิ
กส์์ และ 614201 การถ่่ายเทความร้้อน
หัั วข้้ อ ที่่� น่่ าสนใจในปัั จ จุุ บัั น และการพัั ฒ นาใหม่่ๆ ในด้้ า น
วิิศวกรรมพลัังงาน หรืือกรณีีศึึกษาของปััญหาทางวิิศวกรรมและงานวิิจััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทางวิิศวกรรมพลัังงาน
Current topics and new development in energy
engineering, case study of problems and researches in energy
engineering.
614302 การออกแบบระบบความร้้อน
3(3-0-6)
(Thermal System Design)
  
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 614201 การถ่่ายเทความ
ร้้อน
การออกแบบระบบความร้้อนเพื่่�อให้้ได้้จุุดเหมาะสมในระบบ
ความร้้อน เศรษฐศาสตร์์ของระบบความร้้อน การสร้้างสมการจากข้้อมููล
การทดลอง การจำำ�ลองระบบความร้้อนด้้วยแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์
การหาจุุดเหมาะสมของระบบความร้้อน
Thermal system design to optimize the thermal
system, thermal system economic, equation fitting, modeling
thermal equipment system, optimized design of thermal
system.
614303 การออกแบบเครื่่�องแลกเปลี่่�ยนความร้้อน
3(3-0-6)
(Heat Exchanger Design)
   
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 614201 การถ่่ายเทความ
ร้้อน
การศึึกษาการทำำ�งานของเครื่่�องแลกเปลี่่ย� นความร้้อนแบบต่่างๆ
ศึึกษาตััวแปรที่่�มีผี ลกระทบต่่อการออกแบบเครื่่�องแลกเปลี่่ย� นความร้้อน
และให้้นัักศึึกษาออกแบบเครื่่�องแลกเปลี่่�ยนความร้้อน
Study of the principle of the heat exchangers, study
of the factor affected on the heat exchanger design and
student practice for heat exchanger design.

614304 พลัังงานหมุุนเวีียนเบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
(Introduction to Renewable Energy)
   
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ชนิิดและแหล่่งพลัังงานหมุุนเวีียนประเภทต่่างๆ เช่่น ระบบพลััง
แสงอาทิิตย์์ พลัังลม พลัังน้ำำ�� เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล ระบบความร้้อนใต้้ภิิภพ
ระบบเซลล์์เชื้้�อเพลงสำำ�หรัับผลิิตไฟฟ้้า ระบบการผลิิตไฟฟ้้า การเปลี่่�ยน
รููปพลัั ง งานเบื้้� อ งต้้ น ระบบการกัั ก เก็็ บ พลัั ง งาน  การประเมิิ น ทาง
เศรษฐศาสตร์์
Sources and types of renewable energy such as solar
energy, wind energy, hydrualic energy, biomass energy and
geothermal energy, fuel cell for electric generation, electric
generation system, energy conversion principle, energy storage
system, economic assessment.
614305 ทฤษฎีีกัังหัันก๊๊าซ
3(3-0-6)
(Gas Turbine Theory)
   
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 614203 เครื่่�องยนต์์เผา
ไหม้้ภายใน
ชนิิดและการทำำ�งานของกัังหัันก๊๊าซ วััฏจักั รกัังหัันก๊๊าซ สมรรถนะ
ของเครื่่�องยนต์์กัังหัันก๊๊าซและการนำำ�ไปใช้้งาน วััฏจัักรกัังหัันก๊๊าซสำำ�หรัับ
เครื่่�องบิิน คอมเพรสเซอร์์ ระบบการเผาไหม้้
Types of engine and working, gas turbine cycle, gas
turbine performance and application, gas turbine for airplane,
compressor, combustion system.
614306 การจััดการพลัังงาน
3(3-0-6)
(Energy Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
สถานการณ์์และแนวคิิดการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน การจััดทำำ� Energy
audit การแยกประเภทของพลัังงาน แหล่่งกำำ�เนิิดพลัังงานและการใช้้
ประโยชน์์ เชื้้�อเพลิิงสำำ�คััญที่่�ใช้้ในการเปลี่่�ยนรููปพลัังงาน การตรวจวััด
พลัังงานไฟฟ้้าและความร้้อน การวิิเคราะห์์การประหยััดพลัังงานของ
ระบบมอเตอร์์ แสงสว่่าง ไอน้ำำ�� เครื่่�องทำำ�ความเย็็น อากาศอััด การศึึกษา
การทำำ�งานและการกำำ�หนดลัักษณะเฉพาะของระบบทางกล กฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องและการประหยััดพลัังงานในอาคารและอุุตสาหกรรม
Energy situation and concepts of energy conservation,
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energy audits, types of energy, energy source and apllication,
fuel for energy conversion, electric and thermal energy survey,
energy conservation analysis for motor, lighting, steam,
refrigeration, air compressor, operation and specification of
mechanical system, energy conservation law for buildings and
industry.
4.2 สายวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกลและการผลิิต
614401 กลศาสตร์์การเปลี่่�ยนรููปวััสดุุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Material Deformation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 614102 กลศาสตร์์วััสดุุ
หลัักการพื้้�นฐานการเปลี่่�ยนรููปวััสดุุ ทฤษฎีีของสภาพยืืดหยุ่่�น
และสภาพพลาสติิก การเสีียรููปจากการเปลี่่ย� นแปลงอุุณหภููมิิ สมการการ
วิิเคราะห์์และคำำ�นวณความฝืืดเนื่่�องจากการบีีบอััดโลหะ  การตีี การรีีด
การอััด การดึึง การขึ้้�นรููปโลหะ และการตััดเฉืือนวััสดุุ
Principle of material deformation, theory of elasticity
and plasticity, deformation from temperature variation,
equations to analyze and calculate the friction from metal
compression Forging, rolling, drawing, extruding and cutting
material.
614402 กลศาสตร์์วััสดุุขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Mechanics of Materials)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 614102 กลศาสตร์์วััสดุุ
การวิิเคราะห์์ความเค้้น ความเครีียด ทฤษฎีียืืดหยุ่่�น ทฤษฎีี
พลัังงานความเครีียด การบิิดคาน เสา แผนภาพแรงเฉืือน โมเมนต์์ดัดั การ
โก่่งของคาน คานที่่�ไม่่สามารถแก้้ปัญ
ั หาได้้ด้ว้ ยสถิิติศิ าสตร์์อย่่างเดีียว ทรง
กระบอกผนัังหนา แผ่่นกลมหมุุน และสมมติิฐานของการคราก การ
ประยุุกต์์ทฤษฎีีกัับงานทางด้้านวิิศวกรรม การวิิเคราะห์์ความเค้้นและ
ความเครีียดโดยวิิธีีไฟไนต์์เอลิิเมนต์์
Stresses and strains analysis, elastic theory, strain
energy theory, torsion of beam and column, shear force
diagrams and bending moment, deflection of beams, special
beams which cannot solve using the static theory, thick wall
cylinder, rotating disk, assumption of Yielding, applying of

theory for engineering problem, finite element method for
stresses and strains analysis.
614403 สมบััติิทางกลและความเสีียหายของวััสดุุ
3(3-0-6)
(Mechanical Properties and Damage of Materials)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 614102 กลศาสตร์์วััสดุุ
สภาพยืืดหยุ่่�นและสภาพพลาสติิก ความเค้้นและความเครีียด
การทดสอบและพฤติิกรรมความแข็็งแรงทางกล การแตกและการแตกหััก
ทางกล ความเค้้นและความเค้้นประกอบ ความล้้าและความล้้าจากการ
เชื่่�อมด้้วย ความร้้อน ความแข็็งแรงของวััสดุุที่่�ผ่่านกรรมวิิธีีงานเย็็นและ
ทางความร้้อน ความแข็็งแรงภายใต้้สภาพสถิิตและเงื่่อ� นไขพลวััต อิิทธิิพล
บางประการที่่�ส่่งผลต่่อความเสีียหายของวััสดุุ  
Elasticity and plasticity, stress and strain, testing and
mechanical strength behavior, failure and mechanical failure,
stress and combined stress, fatigue and fatigue from welding,
strength of material from quenching and tempering, static and
dynamic strength, factors on the damage of materials.
614404 การควบคุุมไฮดรอลิิกส์์และนิิวเมติิกส์์
3(2-3-5)
(Hydraulics and Pneumatic Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือเรีียนควบกัับวิิชา
614103 กลศาสตร์์ของไหล
หลัักการทำำ�งาน ส่่วนประกอบและอุุปกรณ์์ของระบบนิิวแมติิก
ส์์และไฮดรอลิิกส์์ ระบบกำำ�ลังั ของของไหล การออกแบบวงจรควบคุุมและ
วงจรกำำ�ลังั การออกแบบระบบของระบบนิิวแมติิกส์์และไฮดรอลิิกส์์  การ
เขีียนรหััสอุุปกรณ์์และแผนภาพการทำำ�งานของวงจรนิิวแมติิกส์์ หลัักการ
เบื้้�องต้้นในการนำำ� PLC มาใช้้ในการควบคุุมระบบนิิวแมติิกส์์ ปฏิิบััติิการ
ในห้้องปฏิิบััติิการตามหััวข้้อที่่�เรีียน
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.   
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4.3 สายวิิชาวิิศวกรรมยานยนต์์
614501 วิิศวกรรมยานยนต์์สมััยใหม่่
3(2-3-5)
(Modern Automotive Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา หรืือเรีียนควบคู่่�กัับวิิชา
614203 เครื่่�องยนต์์เผาไหม้้ภายใน
หลัักการทำำ�งานของเครื่่�องยนต์์ก๊๊าซโซลีีน ดีีเซล ระบบรถยนต์์
ไฟฟ้้า ระบบไฮบริิด ระบบชาร์์จประจุุไฟฟ้้าและระบบกัักเก็็บไฟฟ้้า ระบบ
ส่่งกำำ�ลังั และการคำำ�นวณระบบส่่งกำำ�ลังั ของรถยนต์์สมัยั ใหม่่  อััตราทดเกีียร์์
เฟืืองท้้าย แรงต้้านการเคลื่่�อนที่่�ของรถยนต์์ กำำ�ลังั ขัับเคลื่่�อนรถยนต์์ อัตั รา
เร่่งและอััตราหน่่วง ปฏิิบัั ติิการตามหััวข้้อที่่�เรีียนพร้้อมเขีียนรายงาน
ประกอบ  
Principle of gasoline and diesel engine, electric vehicle
system, hybrid system, electric charging and storage system,
modern transmission system and calculation, gear ratio, rear
gear, vehicle drag force, power rating, acceleration and decay
rate, practice and report.
614502 เทคโนโลยีียานยนต์์และการบำำ�รุุงรัักษา
3(2-3-5)
(Automotive Technology and Maintenance)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
อุุปกรณ์์ และระบบการทำำ�งานต่่างๆ ของรถยนต์์ ระบบจุุด
ระเบิิดในเครื่่�องยนต์์ ระบบจ่่ายเชื้้อ� เพลิิง ระบบหล่่อลื่่น� ระบบระบายความ
ร้้อน ระบบไฟฟ้้ารถยนต์์ ระบบช่่วงล่่างและกัันสะเทืือน ระบบบัังคัับเลี้้ย� ว
ระบบห้้ามล้้อ ระบบส่่งกำำ�ลััง เทคโนโลยีียานยนต์์สมััยใหม่่ และปฏิิบััติิ
การตามหััวข้้อที่่�เรีียนพร้้อมเขีียนรายงานประกอบ    
Equipment and engine operation systems, ignition
system, fuel injection, lubricating system, cooling system,
electrical system for vehicle, suspension system, steering
system, break, transmission system, modern vehicle technology,
practice and report.

614503 พลศาสตร์์และอากาศพลศาสตร์์ของยานยนต์์ 3(3-0-6)
(Dynamics and Aerodynamics of Automobile)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึ ก ษาวิิ ช า 614101 กลศาสตร์์
วิิ ศว กรรมภาคพลศาสตร์์ และ 614103
กลศาสตร์์ของไหล
แบบจำำ�ลองทางพลศาสตร์์ยานยนต์์ชนิิด 2 ล้้อ และ 4 ล้้อ
อิิทธิิพลของระบบกัันสะเทืือน และบัังคัับเลี้้�ยวต่่อพฤติิกรรมพลศาสตร์์
ของยานยนต์์ การวิิเคราะห์์ระบบขัับเคลื่่�อน ระบบควบคุุมแรงขัับเคลื่่�อน
ระบบเบรกป้้องกัันล้้อล็็อกตาย ประวััติิและพื้้�นฐานความต้้านทานทาง
อากาศพลศาสตร์์ การออกแบบรถยนต์์ตามหลัักอากาศพลศาสตร์์ อิทิ ธิิพล
ของแรงต้้านอากาศต่่อสมรรถนะและการสิ้้�นเปลืืองเชื้้�อเพลิิงของรถยนต์์
การออกแบบเพื่่�อลดแรงต้้านอากาศพลศาสตร์์ เสถีียรภาพของรถเมื่่�อถููก
ลมปะทะด้้านข้้าง เทคนิิคการวััดและทดสอบ
Modeling for aerodynamics of automobiles, influence
of suspension and steering system on the aerodynamics of
automobile, driving system analysis, driving control system,
ABS system, history and basic of aerodynamic drag, aerodynamic
for vehicle design, influence of drag on the performance and
fuel consumption, aerodynamic design for drag reduction,
effect of wind action on stability of vehicle, measuring and
testing technique.
614504 หััวข้้อพิิเศษทางวิิศวกรรมยานยนต์์
3(3-0-6)
(Special Topics in Automotive Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หัั วข้้ อ ที่่� น่่ าสนใจในปัั จ จุุ บัั น และการพัั ฒ นาใหม่่ๆ ในด้้ า น
วิิศวกรรมยานยนต์์ หรืือกรณีีศึกึ ษาของปััญหาทางวิิศวกรรมและงานวิิจัยั
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทางวิิศวกรรมยานยนต์์
Current topics and new development in automotive
engineering, case study of problems and researches in
automotive engineering.
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1. กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ
615105 ความน่่าจะเป็็นและสถิิติิประยุุกต์์สำำ�หรัับวิิศวกร	 3(3-0-6)
(Applied Probability and Statistics for Engineers)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ทฤษฎีีความน่่าจะเป็็น และการแจกแจงทางสถิิติิ ตััวแปรสุ่่�ม
การอนุุ ม านผลทางสถิิ ติิ การทดสอบสมมติิ ฐ าน การวิิ เ คราะห์์ คว าม
แปรปรวน การถดถอยเชิิงเส้้นและสหสััมพัันธ์์ การนำำ�สถิิติิมาประยุุกต์์ใช้้
กัับงานด้้านอุุตสาหกรรม
Probability theory and statistics distributions; randon
vaiables; statitics inference; tests of statitics hypotheses;
analysis of variance; regression and correlation; using statistical
method as the tool in problem solving.
615106 กระบวนการผลิิตสำำ�หรัับวิิศวกรอุุตสาหการ	
3(2-3-5)
(Manufacturing Process for Industrial Engineers)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610203 วััสดุุวิศว
ิ กรรม
ทฤษฎีีและแนวคิิดเกี่่�ยวกัับกรรมวิิธีีการผลิิตทางอุุตสาหกรรม
ด้้วยวััสดุุประเภทอโลหะ และ โลหะ เช่่น งานพลาสติิก การหล่่อ การตีี
การขึ้้น� รููปโลหะแผ่่น การแปรรููปโลหะด้้วยเครื่่�องจัักรกลและการเชื่่อ� ม ข้้อ
จำำ�กััดสำำ�หรัับการแปรรููปและการขึ้้�นรููป การศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
วััสดุุและกรรมวิิธีีการผลิิต รวมถึึงหลัักการพื้้�นฐานด้้านต้้นทุุนการผลิิต
Theory and concept about production processes from
non-metrial and metrial such as plastic casting; forming; sheet
metal forming process; metal forming machine and welding;
limits for processing and molding; study of relationship
between structures, properties and productions process and
the basic principle of the production costs.
614110 เธอร์์โมไดนามิิกส์์
3(3-0-6)
(Thermodynamics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
สมบััติขิ องสารบริิสุทุ ธิ์์� งานและความร้้อน ก๊๊าซอุุดมคติิ กฎข้้อที่่�
หนึ่่�งและข้้อที่่�สองของเธอร์์โมไดนามิิกส์์ เอนโทรปีี พื้้น� ฐานการถ่่ายเทความ
ร้้อนและการแปลงพลัังงาน ความไม่่สามารถย้้อนกลัับได้้และอะเวเลบิิลิตี้้ิ �

 วััฏจัักรคาร์์โนต์์ วััฏจัักรกำำ�ลัังก๊๊าซ วััฏจัักรทำำ�ความเย็็น ความสััมพัันธ์์ต่่าง
ๆ ทางเธอร์์โมไดนามิิกส์์ ก๊๊าซผสม ปฏิิกิิริิยาเคมีี
Properties of pure substances, work and heat, ideal
gas, first and second laws of thermodynamics, entropy, basic
heat transfer and energy conversion Irreversibility and
availability, Carnot cycles, gas power cycles, refrigeration
cycles, thermodynamics relations, gas mixtures, chemical
reaction.
612225 หลัักการพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Principle of Electrical Engineering)
เงื่่�อนไข : สำำ�หรัับนัักศึึกษาหลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตร์์ทุุกสาขา
วิิชา
ยกเว้้นสาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
องค์์ ป ระกอบของวงจรไฟฟ้้ า กฎพื้้� น ฐานทางไฟฟ้้ า  วงจร
ไฟฟ้้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้้ากระแสสลัับ ระบบไฟฟ้้า 3 เฟส หน่่วยและ
มาตรฐานของการวััดทางไฟฟ้้า เครื่่�องมืือวััดและวิิธีกี ารใช้้เครื่่�องมืือวััดพื้้�น
ฐานทางไฟฟ้้า ทฤษฎีีและการวิิเคราะห์์หม้้อแปลงไฟฟ้้า หลัักการของ
เครื่่�องจัักรกลหมุุน
Composition of circuit; basic DC and Ac circuit;
concept of three-phase systems; units and standards of
electrical measurement; introduction to some basic electical
instruments; theory and analysis of transformer; the principle
of rotating machines.
612226 ปฏิิบััติิการหลัักการพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า 1(0-3-1)
(Principle of Electrical Engineering Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านหรืือเรีียนควบกัับวิิชา 612225
หลัักการพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
ปฏิิบััติิการซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 612225 หลัักการพื้้�น
ฐานทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
The experiments topics related to 612225.
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615107 หลัักการพื้้�นฐานวิิชาชีีพวิิศวกรรม
3(3-0-6)
(Principle of Engineering Profession)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิชาชีีพวิิศวกรรม วิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม การแก้้ปััญหาทาง
วิิศวกรรม การทดลองและการทดสอบ การสื่่�อความหมายสำำ�หรัับวิิศวกร
 พื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ ทัักษะทางด้้านการบริิหาร
สำำ� หรัั บ วิิ ศว กร คอมพิิ ว เตอร์์ กัั บ งานวิิ ศว กรรม งานวิิ ศว กรรมกัั บ
ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม จรรยาบรรณของวิิศวกร
Engineering profession; control engineering profession;
the engineering solutions; experiments and tests; interpretation
for engineers; basic math and science; management skills of
engineers; computer with engineering; engineering
environmental impacts; enthics of engineers.
615108 กฎหมายอุุตสาหกรรมและพาณิิชยกรรม
3(3-0-6)
(Industrial and Commercial Laws)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่างกฎหมายและการประกอบธุุ ร กิิ จ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพาณิิชยกรรม กฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ลัักษณะ
นิิติิกรรม สััญญา ละเมิิด ประกัันภััย ตััวแทน กู้้�ยืืมเงิิน ค้ำำ��ประกััน จำำ�นอง
 จำำ�นำำ� ตั๋๋�วเงิิน ห้้างหุ้้�นส่่วนและบริิษััท กฎหมายบริิษััทมหาชน กฎหมาย
เกี่่ย� วกัับการใช้้เช็็ค ภาษีีอากรเบื้้�องต้้นลิิขสิิทธิ์์� และสิิทธิิบัตั ร การระงัับข้อ้
พิิพาททางธุุรกิิจและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบอุุตสาหกรรม
อาทิิ กฎหมายแรงงานและความปลอดภัั ย กฎหมายโรงงานและ
สิ่่�งแวดล้้อม กฎหมายเกี่่�ยวกัับการจดทะเบีียนเครื่่�องจัักร กฎหมายเกี่่�ยว
กัั บ พาณิิ ช ยอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ และมาตรฐานผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์  อุุ ต สาหกรรม
กฎหมายวิิศวกรและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
The relationship between laws and business; the laws
relating to commerce: civil and commercial law contract, tort,
insurance, agency, repayable, suretyship, mortgage and pawn,  
bill, partnership and company law pubic companies, law about
usage check, basic taxation copyright and patent, dispute
settlement business and the laws relating to industries; labor
laws and safety, factory laws and environmental laws, laws

registering machine, laws e-commerce and laws for engineers
and professional ethics.
615109 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมอุุตสาหการ	
1(0-3-1)
(Industrial Engineering Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : อยู่่�ในดุุลยพิินิิจของสาขาวิิชา
ปฏิิบััติิการเครื่่�องจัักรกลตััดปาดผิิว การวััดและอุุปกรณ์์การวััด
การทดสอบแบบไม่่ทำำ�ลาย สิ่่�งบกพร่่องในโลหะ การปรัับปรุุงและทดสอบ
คุุณสมบััติิทางกายภาพโลหะวิิศวกรรม กรรมวิิธีีการผลิิต ปฏิิบััติิการด้้าน
การศึึกษาการทำำ�งานในอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีี การเชื่่�อมโลหะการเชื่่�อม
ด้้วยวิิธีีใช้้ก๊๊าซปกคลุุม การเชื่่�อมพลาสติิก พร้้อมเขีียนรายงานประกอบ
Operations of metal removal process; measurement
and instrument; nondestructive tesing; development and
testing properties physical metal engineering, manufacturing
process, operations study in industrial technology, welding
process, gas welding process, plastic welding process and lab
reports.
615110 การฝึึกฝีีมืือช่่าง
2(0-6-2)
(Workshop Practices)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการและการใช้้เครื่่�องมืือกลในโรงงาน ความปลอดภััยใน
การใช้้เครื่่�องมืือและวิินััยการปฏิิบััติิงานในโรงงาน การฝึึกปฏิิบััติิงานพื้้�น
ฐานในโรงงาน งานตะไบ งานตััด งานเจาะ งานเชื่่�อมแก๊๊สและไฟฟ้้า
Principles and using tools machine in factory; safety
in the tools and reguration in factories; work shop practice
releted to basic manufacturing process such as filing, cutting,
drilling, welding and gas welding.
614104 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปฏิิ บัั ติิ ก ารด้้ า นกลศาสตร์์ วิิ ศว กรรม กลศาสตร์์ ข องแข็็ ง
กลศาสตร์์เครื่่�องจัักรกล และพื้้�นฐานเธอร์์โมไดนามิิกส์์ พร้้อมเขีียนรายงาน
ประกอบ
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Experimental works in mechanics of machinery,
automatic control and engineering materials.
610205 การฝึึกงานวิิศวกรรม
1(0-240-0)
(Engineering Practice)
เงื่่�อนไข : ต้้องเป็็นนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2
ใน 3 ของจำำ�นวนหน่่วยกิิต ทั้้�งหลัักสููตร หรืือได้้รัับ
การความเห็็นชอบจากสาขาวิิชา
ปฏิิบััติิการฝึึกงานในหน่่วยงานหรืือสถานประกอบการต่่างๆ
ของภาครััฐหรืือเอกชน ที่่�เกี่่�ยวกัับงานด้้านวิิศวกรรมอุุตสาหการ โดยมีี
เวลาการปฏิิบััติิงานไม่่น้้อยกว่่า 240 ชั่่�วโมง
Practice in government and private sectors with
respect to the field of  Industrial engineering with working
period of at least 240 hours.
(ค) กลุ่่�มวิิชาหลัักทางวิิศวกรรมศาสตร์์
615201	วิิศวกรรมซ่่อมบำำ�รุุง
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 615105 ความน่่าจะเป็็น
และสถิิติิประยุุกต์์สำำ�หรัับวิิศวกร
การซ่่อมบำำ�รุงุ ทางอุุตสาหกรรม และแนวคิิดการซ่่อมบำำ�รุงุ รัักษา
ทวีีผลที่่�ทุุกคนมีีส่่วนร่่วม (TPM) สถิิติิการสููญเสีีย การวิิเคราะห์์ความเชื่่�อ
ถืือได้้ การซ่่อมแซมได้้และการหาใช้้งานได้้ การหล่่อลื่่�น ระบบซ่่อมบำำ�รุุง
เชิิงป้้องกััน เทคโนโลยีีการเฝ้้าสัังเกตสภาวะการทำำ�งาน การควบคุุมการ
ซ่่อมบำำ�รุุงและระบบการสั่่�งงาน การจััดการการซ่่อมบำำ�รุุง บุุคลากรและ
ทรััพยากร การรายงานผลการซ่่อมบำำ�รุงุ ระบบการจััดการบำำ�รุงุ รัักษาโดย
ใช้้คอมพิิวเตอร์์และดััชนีีชี้้�วััดสมรรถนะ การพััฒนาระบบการซ่่อมบำำ�รุุง
Maintenance in industry and concept of Total
Productive Maintenance (TPM); failure statistics; reliability
analysis; repairs and finding work; lubrication preventive
maintenance system and condition monitoring technologies;
maintenance control and work order system; maintenance
organization; personnel and resourse; maintenance reports
and key proformance index; Computerize maintentance
management system (CMMS); maintenance system

development.
615202 การใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่่วยในการผลิิต
3(3-0-6)
(Computer Aided Manufacturing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610204 การโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์ และ 610201 เขีียนแบบ
วิิศวกรรม
ระบบควบคุุมเชิิงตััวเลข และหุ่่�นยนต์์อุุตสาหกรรมเทคโนโลยีี
กรุ๊๊�ปและการประยุุกต์์ใช้้งานในการวางแผนการผลิิต ตารางการผลิิตและ
การรวมเอา CAD/CAM เข้้าไปในระบบการผลิิต ตััวอย่่างการใช้้งานระบบ
ควบคุุมเชิิงตััวเลข และ CAD/CAM ทางอุุตสาหกรรม
Mechanical hardware part programming and robot
industrial; group technology and application in planning,
scheduling and total Computer Aided Design/Computer Aided
Manufacturing: CAD/CAM into the process system; exsample
usig mechanical hardware part programming and CAD/CAM in
industry.
615301 การศึึกษางานอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Work Study)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 615105 ความน่่าจะเป็็น
และสถิิติิประยุุกต์์สำ�ำ หรัับวิิศวกร
การศึึกษางานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเวลาและเคลื่่�อนไหว การปฏิิบััติิ
และขั้้น� ตอนกระบวนการที่่�รวมถึึงการประยุุกต์์หลัักการของเศรษฐศาสตร์์
การเคลื่่�อนไหว การใช้้แผนภาพและแผนภููมิิการไหลของกระบวนการ
แผนภููมิิ ค น-เครื่่� อ งจัั ก ร การศึึ ก ษาการเคลื่่� อ นไหวระดัั บ ไมโคร การ
ออกแบบสถานีีงาน การศึึกษาเวลาในการทำำ�งาน การชัักตััวอย่่างงาน
อััตราสมรรถนะระบบข้้อมููลมาตรฐานและการใช้้เครื่่�องมืือที่่�สััมพัันธ์์กัับ
งาน เวลาเผื่่�อ การหาเวลามาตรฐานและการศึึกษางานทางตรงและทาง
อ้้อม
Working knowledge of the time and motion study;
practices and prodedures including application of principles
of motion economy; use of flow process charts and diagram,
Man-machine charts, micro-motion study, time formulas, work
sampling, performance rating, standard data system and use
of equipment related to the work.
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615302	วิิศวกรรมความปลอดภััย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักการป้้องกัันความเสีียหาย การออกแบบ วิิเคราะห์์
และควบคุุมอัันตรายของสถานีีที่่�ปฏิิบััติิงานและองค์์ประกอบมนุุษย์์
เทคนิิคเกี่่ย� วกัับระบบความปลอดภััย หลัักการจััดการความปลอดภััย การ
ป้้องกัันอััคคีภัี ยั การควบคุุมเสีียง การป้้องกัันรัังสีี ความปลอดภััยเกี่่ย� วกัับ
ไฟฟ้้า อัันตรายจากเครื่่�องจัักร งานซ่่อมบำำ�รุุงกัับความปลอดภััย และการ
ป้้องกััน กฎหมายเกี่่�ยวกัับความปลอดภััย
Study of loss prevention principles; design, analysis,
and control of workplace hazard, human element; system
safety techniques; principles of safety management; fire
protection, control noise, e-ray protection, safety in electrical
work, principles of machine guarding, maintenance safety and
safety laws.
615401 การควบคุุมคุุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา 615105 ความน่่าจะเป็็นและ
สถิิติิประยุุกต์์สำำ�หรัับวิิศวกร
แนวความคิิด และวิิวััฒนาการด้้านคุุณภาพ การจััดการด้้าน
คุุณภาพ การประยุุกต์์วิธีิ กี ารทางสถิิติใิ นการควบคุุมกระบวนการและการ
วิิเคราะห์์ความสามารถของกระบวนการ การจััดการควบคุุมคุุณภาพและ
กระบวนการ เทคนิิคการควบคุุมคุุณภาพ ความเชื่่�อถืือได้้ทางวิิศวกรรม
สำำ�หรัับกรรมวิิธีีการผลิิต
Quality concept and evolution of quality control
method; quality control management; application of statistical
methods in control process and analysis performance of
process; management quality and process control; quality
control techniques; reliability for manufacturing.

615402 การออกแบบแผนการทดลองสำำ�หรัับวิิศวกร
3(3-0-6)
(Experimental Design for Engineers)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา 615105 ความน่่าจะเป็็นและ
สถิิติิประยุุกต์์สำำ�หรัับวิิศวกร
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยในระบบงานอุุตสาหกรรมและ
ปัั ญ หาการวิิ เ คราะห์์ ท างสถิิ ติิ แ ละการออกแบบการทดลองในงาน
อุุตสาหกรรม แบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ขั้้�นสููงการวิิเคราะห์์ตััวแปรผิิว
สะท้้อนและวิิธีีการทากููชิิ
Relationship between factors in the industrial system
and their problems, statistical analysis and design of control
in industrial work, advanced mathematical models, respone
surface methodology, and Taguchi method.
615501 เศรษฐศาสตร์์วิิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : ไม่่มีี
หลัักการเศรษฐศาสตร์์วิิศวกรรม หลัักการเกี่่�ยวกัับต้้นทุุนเพื่่�อ
การตััดสิินใจ การคำำ�นวณดอกเบี้้�ย วิิธีีการเปรีียบเทีียบเพื่่�อการตััดสิินใจ
ค่่าเสื่่�อมราคา ผลกระทบของภาษีีอากรต่่อการตััดสิินใจ การวิิเคราะห์์
ต้้นทุุน การวิิเคราะห์์การทดแทนทรััพย์์สิิน การวิิเคราะห์์ภายใต้้อััตรา
เงิินเฟ้้อ การประมาณค่่าที่่�เกิิดจากภาษีีเงิินได้้และการวิิเคราะห์์ความไว 
การตััดสิินใจภายใต้้ความเสี่่�ยงและความไม่่แน่่นอน
Principles of engineering economy; principles of costs
of decision, calculating of interest; method of comparision for
decision; depreciation, effect of tax on decision, cost analysis;
evaluation of replacement, analysis under inflation, estimations
of income tax consequences and sensitivity analysis, decision
under risk and uncertainty.
615502 การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Cost Analysis)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 615501
เศรษฐศาสตร์์วิศว
ิ กรรม
พื้้� น ฐานของบัั ญ ชีี ต้้ น ทุุ น การเงิิ น ในแง่่ของการจัั ด การ
อุุตสาหกรรม ต้้นทุุนมาตรฐานและต้้นทุุนทางตรง การควบคุุมต้้นทุุน
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เศรษฐศาสตร์์ด้้านการวางแผน และการดำำ�เนิินงานอุุตสาหกรรม เหตุุผล
และการตััดสิินใจสำำ�หรัับการลงทุุนในโครงการอุุตสาหกรรม หลัักเกณฑ์์
การลดต้้นทุุน
Basics of cost accounting; finance terms of management
industry; costs standard and direct costing, costs control;
economics of planning and industrial operations, reason and
dicision of investment project industrial, principlesof cost
reduction.
615601 การวิิจััยดำำ�เนิินงาน
3(3-0-6)
(Operations Research)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนะนำำ�ระเบีียบวิิธีีของการวิิจััยดำำ�เนิินงาน เพื่่�อแก้้ปััญหาทาง
วิิศวกรรมอุุตสาหการแนวใหม่่ โดยเน้้นการใช้้แบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์
การเขีียนโปรแกรมเชิิงเส้้น ระเบีียบวิิธีซิี มิ เพล็็กซ์์ ระเบีียบวิิธีบิ๊๊ี ก� เอ็็ม แบบ
จำำ�ลองการขนส่่งทฤษฎีีของเกมส์์ ทฤษฎีีแถวคอย แบบจำำ�ลองวััสดุคุ งคลััง
และการจำำ�ลองกระบวนการตััดสิินใจ
An introduction to the methodology of operation
research in new model industrial solving problem, emphasis
on the use of mathematical models, linear programming,
simplex method, Big-M method, transportation models, games
theory, queuing theory, inventory model, and simulation in
dicision making process.
615602 การวางแผนและควบคุุมการผลิิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนะนำำ� ระบบการผลิิ ต องค์์ ป ระกอบของการผลิิ ต ทาง
อุุตสาหกรรม และกระบวนการที่่�ใช้้ในการผลิิต เทคนิิคการพยากรณ์์ การ
จััดการและควบคุุมวััสดุคุ งคลััง การวางแผนการผลิิต การวิิเคราะห์์ต้น้ ทุุน
และกำำ�ไรเพื่่�อการตััดสิินใจ การจััดตารางการผลิิต การจััดสมดุุลสาย
งานการประกอบ การควบคุุมการผลิิต การจััดการโครงการ และการ
วิิเคราะห์์แผนภููมิิเพิิร์์ท – ซีีพีีเอ็็ม
Introduction to production system; element of

procedure manufacturing and process used in manufacturing
forecasting techniques; management and inventory, production
planning, cost and profitability analysis for decision making;
production scheduling; assembly line balancing; production
control; project management  and analysis (Program Evaluation
Review Technique/ Critical Path Method: PERT/CPM) chart.
615701 โครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 1
1(0-3-1)
(Industrial Engineering Project 1)
เงื่่�อนไข : เป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4 หรืือได้้หน่่วยกิิตเท่่ากัับ 
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4
โดยที่่�นัักศึึกษาเป็็นรายบุุคคลหรืือเป็็นรายกลุ่่�ม (ที่่�ได้้รัับความ
เห็็นชอบจากสาขาวิิชาและเป็็นไปตามระเบีียบของมหาวิิทยาลััย) เป็็นการ
นำำ�ความรู้้�ทางด้้านวิิศวกรรมอุุตสาหการและสาขาอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องมา
ดำำ�เนิินการแก้้ปัญ
ั หาที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงหรืือเกิิดจากกรณีีศึกึ ษา โดยนัักศึึกษาจะ
ต้้องมีีอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาตามกลุ่่�มวิิชาที่่�สนใจเพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ� จากนั้้�น
นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาความรู้้�พื้้น� ฐานที่่�เกี่่ย� วข้้องรวมทั้้�งสืืบค้น้ ภููมิิหลัังของ
งานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับโครงงาน ทำำ�การวางแผนการทำำ�งาน พิิจารณาประโยชน์์
ที่่�คาดว่่าจะได้้รับั เมื่่อ� โครงงานสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงานของนัักศึึกษาต้้องมีี
หลัักฐานการเข้้าพบและปรึึกษากัับอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 10 ครั้้�ง
จึึงจะมีีสิิทธิิสอบความก้้าวหน้้าซึ่่�งมีีเนื้้�อหาและวิิธีีการดำำ�เนิินโครงการ
ชััดเจน และมีีการประเมิินผลโดยคณะกรรมการสอบโครงงาน
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.
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615702 โครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 2
2(0-6-2)
(Industrial Engineering Project 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 615701 โครงงาน
วิิศวกรรมอุุตสาหการ 1
โครงงานต่่อเนื่่�องจากโครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 1 นัักศึึกษา
จะต้้องดำำ�เนิินการโครงการตามแผนที่่�วางไว้้ ทำำ�การศึึกษาและทดลองเพื่่�อ
ให้้สำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ที่่ตั้้� ง� ไว้้และคณะกรรมการจะทำำ�การประเมิินผล
เมื่่อ� โครงการเสร็็จสมบููรณ์์แล้้ว โดยนัักศึึกษาจะต้้องนำำ�เสนอบรรยายสรุุป
วิิธีีการดำำ�เนิินการโครงการอย่่างละเอีียดและสรุุปผลที่่�ได้้จากการดำำ�เนิิน
โครงการตามหลัักการของวิิศวกรรมอุุตสาหการ พร้้อมทั้้�งข้้อเสนอแนะ
โดยระหว่่างภาคการศึึกษาต้้องมีีหลัักฐานการเข้้าพบและปรึึกษากัับ
อาจารย์์ที่่ป� รึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 10 ครั้้�งและจะต้้องจััดส่่งปริิญญานิิพนธ์์ฉบัับ
สมบููรณ์์เมื่่�อจบภาคการศึึกษา (รููปแบบและจำำ�นวนเล่่มตามระเบีียบการ
ของมหาวิิทยาลััย)
Project experiments and developments are conducted
following the proposal in the course 615701 Industrial
Engineering Project 1 to achieve the project objectives.
Students are required to meet their advisors for at
least 10 times. A final project report will be evaluated,
approved, and submitted at the end of the semester ( the
report format and number of copies are informed in the Project
Manual ).
615703 การวางผัังโรงงานอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant layout)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา 615501 เศรษฐศาสตร์์
วิิศวกรรม
การวิิเคราะห์์ การออกแบบการวางผัังโรงงานเบื้้�องต้้น การ
จััดการวััสดุุ ปััจจััยเชิิงเศรษฐศาสตร์์และสิ่่�งแวดล้้อม การคััดเลืือกเครื่่�อง
มืืออุุปกรณ์์และกระบวนการ ธรรมชาติิของปััญหาการวางผัังโรงงาน
อุุตสาหกรรม การคััดเลืือกทำำ�เลสถานที่่�ตั้้ง� โรงงาน การวิิเคราะห์์ผลิิตภััณฑ์์
 รููปแบบพื้้�นฐานของการบริิการเพื่่�อการวางผัังโรงงานและสิ่่ง� อำำ�นวยความ
สะดวก กฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการวางผัังโรงงาน และการ
ใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ในการวางผัังโรงงาน
Introduction to production design, preliminary analysis

of plant design, management material, factors handling
economics and environment; selected equipment and process;
nature of plant layout problem, plant location; product
analysis; basic type of layout service and auxiliary funtions;
laws and regulation related to plant layout and simulation
program to plant layout.
(ง) กลุ่่�มวิิชาเลืือกทางวิิศวกรรมศาสตร์์
(ง.1) กลุ่่�มความรู้้�ด้้านวััสดุุและกระบวนการผลิิต
615203 การควบคุุมไฮดรอลิิกส์์และนิิวเมติิกส์์
3(2-3-5)
(Hydraulics and Pneumatics Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610202 กลศาสตร์์
วิิศวกรรม
กฎพื้้�นฐานขอบเขตของการประยุุกต์์ พิิสััยในการทำำ�งานความ
ได้้เปรีียบและเสีียเปรีียบลัักษณะสถิิตย์์และพลวััตของระบบ พร้้อมทั้้�ง
ส่่วนประกอบของไฮดรอลิิกส์์และนิิวเมติิกส์์ การออกแบบวงจรระบบเปิิด
และระบบปิิด ปฏิิบััติิการในห้้องปฏิิบัติั ิการ
Basic rule and scope of applications; range in the
working; the advantage and disadvantage in static and dynamic
systems; component of Hydraulics and pneumatic; design
circuit open and close system in laboratory.
615204 กระบวนการทางวิิศวกรรมการขึ้้�นรููปวััสดุุ
3(3-0-6)
(Forming Materials Process Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กระบวนการขึ้้�นรููปโลหะแบบต่่าง ๆ การตีีขึ้้�นรููป การดัันขึ้้�น
รููปการอััดขึ้้�นรููป การดึึงขึ้้�นรููป และการคำำ�นวณหาแรง แรงบิิดและความ
ดัันที่่�ใช้้ การออกแบบชั้้�นส่่วนประกอบ การเลืือกวััสดุุทำำ�เครื่่�องมืือ และ
การเลืือกกระบวนการผลิิตเพื่่�อประหยััด
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.
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615205 กรรมวิิธีีการผลิิตขั้้�นสููง
3(3-0-6)
(Advanced Manufacturing Process)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 615106 กระบวนการ
ผลิิตสำำ�หรัับวิิศวกรอุุตสาหการ
กระบวนการทางอุุตสาหกรรมการผลิิตชั้้น� มููลฐาน การหล่่อ การ
ชุุบ การเชื่่�อม การปาดผิิว การขึ้้�นรููป การตรวจสอบ และการวััดโลหะ
วิิทยาของการพอกผิิว การขึ้้�นรููปโลหะร้้อนและเย็็น วััสดุุ พลาสติิกและ
กรรมวิิธีกี ารผลิิตระบบกรรมวิิธีกี ารผลิิตสมััยใหม่่ การวางแผนดำำ�เนิินงาน
และประเมิินราคา
Fundamental process in industrial; casting, plating
welding, screeding, forming, inspection and measurement
metallurgy of masking; Metal forming, heat and cold. material,
plastic and news process, operation planning and cost
estimation.
615206 คอมพิิวเตอร์์ช่่วยในการออกแบบและการผลิิต 1 3(2-3-5)
(Computer Aided Design and Manufacturing 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610204
การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
หลัักการพื้้�นฐานและการเขีียนแบบด้้วยคอมพิิวเตอร์์ภาพใน
ระนาบภาพ 2 มิิติิ ภาพ 3 มิิติิและกราฟฟิิก การประยุุกต์์คอมพิิวเตอร์์
กราฟฟิิกกัับกระบวนการผลิิตและการใช้้คอมพิิวเตอร์์ควบคุุมเครื่่�องจัักร
กลอุุตสาหกรรมเบื้้�องต้้น
Fundarmental and Drawing by computer in modeling
2D and 3D; application of computer graphic with manufacturing
processes and computer control of industrial machinery.
615207 คอมพิิวเตอร์์ช่่วยในการออกแบบและการผลิิต 2 3(2-3-5)
(Computer Aided Design and Manufacturing 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 615206 คอมพิิวเตอร์์
ช่่วยในการออกแบบและการผลิิต1
การใช้้คอมพิิวเตอร์์ออกแบบและวิิเคราะห์์งานวิิศวกรรมกัับ
ระบบการผลิิต หลัักการพื้้�นฐานของ CAD/CAM การใช้้คอมพิิวเตอร์์
ควบคุุมเครื่่�องจัักรกลและกระบวนการผลิิต การใช้้หุ่่�นยนต์์อุุตสาหกรรม
การเชื่่�อมโยงข้้อมููลระหว่่าง CAD / CAM

Computer-assisted-design and analysis of engineering
work with production system; principle of CAD/CAM; using
computer control of machinery and process, industrial robots,
connecting data between CAD/CAM.
615208 การวิิเคราะห์์และออกแบบผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการ	3(2-35)
(Analysis for Product Design and Process)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการและทฤษฎีีทางวิิศวกรรม การวิิเคราะห์์และออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการผลิิต การพิิจารณาและการตััดสิินใจเลืือก
กระบวนการผลิิต ปฏิิบััติิการ การวิิเคราะห์์ผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการ
ผลิิตด้้วยโปรแกรมสำำ�เร็็จรููป
The principles and engineering theory; analysis and
design product and process; consider and decisions process
experiment analysis product and procedure by package
program.
(ง.2) กลุ่่�มความรู้้�ด้้านระบบงานและความปลอดภััย
615303 การยศาสตร์์สำำ�หรัับวิิศวกรอุุตสาหการ	
3(3-0-6)
(Ergonomics for Industrial Engineers)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 615105 ความน่่าจะเป็็น
และสถิิติิประยุุกต์์สำ�ำ หรัับวิิศวกร
การจััดสภาพการทำำ�งาน วิิธีทำี ำ�งานและสถานที่่�ทำำ�งานให้้เหมาะ
สมกัับลัักษณะของงานและผู้้�ปฏิิบััติิงาน ขนาดสััดส่่วนร่่างกายมนุุษย์์และ
การออกแบบ ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างคนกัับเครื่่�องจัักรความสามารถในการ
ทำำ�งานของมนุุษย์์ งานซ้ำำ��ซาก งานกะ ความเครีียด ความล้้า ความแข็็ง
แรงของร่่างกาย ความทนทานของร่่างกาย แนวทางแก้้ปััญหาด้้านกาย
ศาสตร์์ในสถานที่่�ทำำ�งาน
The working conditions method and workplace
suitable with nature of work and worker size ratio body and
design; interaction between man with machine ability in worker
of human repetitive work, work shifts, strain, fatigue, strength
of body, endurance; concept of the problem solving in
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ergonomics in workplace.
615304 การจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
บทบาทของโลจิิ สติิ ก ส์์ แ ละโซ่่อุุ ป ทานในองค์์ ก รและ
อุุตสาหกรรม การจััดการไหลของวััตถุุดิบิ และวััสดุคุ งคลััง การบริิหาร การ
ขนส่่ง การผลิิต การจััดซื้้�อและคลัังสิินค้้า การพยากรณ์์และวางแผนในโซ่่
อุุปทาน ตััวขัับเคลื่่�อนและอุุปสรรคในโซ่่อุุปทานพร้้อมกัับวิิธีีการควบคุุม
ประสิิทธิิภาพ โลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน
The roles logistics and supply chain in organization
and industry; management flow of metarial and inventory,
transportation, procurement, purchase and warehouse,
forecast and planning supply chain drivers and obstacles in
supply chain together with performance control logistics and
supply chain.
615305 การจััดการความเสี่่�ยง
3(3-0-6)
(Risk Management)
วิิชาบัังคบก่่อหน้้า : ไม่่มีี
ปัั จจัั ย ที่่� ก่่ อให้้ เกิิ ดความขัั ดแย้้ ง ในการจัั ดการเชิิ งวิิ ศว กรรม
วิิธีีการวิิเคราะห์์และการประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุมความเสี่่�ยง การ
วิิเคราะห์์ความผิิดพลาดด้้วยผัังต้้นไม้้ การจััดการความเสี่่�ยงแบบไม่่
แน่่นอน
The factors affecting conflict in engineering
management; analysis method and risk assessment, risk
control, error analysis by tree diagram, uncertainty risk
management.
615306	ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ	
3(3-0-6)
(Management Information System)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 610204
การโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
บทบาทของระบบข้้อมููลในการจััดการและกระบวนการตััดสิิน
ใจ การพััฒนาของระบบข้้อมููลจากการวางแผนและออกแบบโดยละเอีียด
ทฤษฎีีของระบบข้้อมููล คุุณค่่าของข้้อมููลตััวอย่่างและการประยุุกต์์ การ

ใช้้ระบบข้้อมููล และผลที่่�มีีต่่อการปฏิิบัติั ิการขององค์์การ
The role of the information system in the management
and decision making process, detailed development of
management information system through planning, design
and implemention, introduction to information theory, the
value of sample information system; application of information
system and changes in the operation of organization examples
and application.
615307	วิิศวกรรมระบบ
3(3-0-6)
(System Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษา 615601 การวิิจััยดำำ�เนิินงาน
การศึึกษาวิิธีีการวิิศวกรรมระบบ หลัักปฏิิบัติั ิการวางแผน การ
จััดองค์์การและการจััดการสำำ�หรัับออกแบบและ ดำำ�เนิินงานของระบบงาน
วิิศวกรรมที่่�ซัับซ้้อน
Method of system engineering, practice to planning,
organization and management for design and operation of
complex enginnering system.
615308 คอมพิิวเตอร์์ในงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ
3(2-3-5)
(Computer in Industrial Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับการประยุุกต์์ใช้้งานโปรแกรมสำำ�นักั งาน
การใช้้งานโปรแกรมประยุุกต์์ในงานด้้านเอกสาร ความรู้้�เบื้้�องต้้นในการ
กำำ�หนดรููปแบบการเขีียนรายงาน การสร้้างแม่่แบบในงานเอกสาร การใช้้
งานโปรแกรมประยุุกต์์ในงานด้้านตาราง ความรู้้�เบื้้�องต้้นในการกำำ�หนด
สููตรคำำ�นวณ และการประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมเพื่่�อการเก็็บข้อ้ มููลการผลิิต การ
ประมวลผลและการวางแผนการผลิิตอย่่างง่่าย การใช้้งานโปรแกรม
ประยุุกต์์ในงานนำำ�เสนอ การใช้้เครื่่�องมืือต่่าง ๆ ในโปรแกรมประยุุกต์์ใน
งานนำำ�เสนอ การใช้้งานโปรแกรมประยุุกต์์ในงานฐานข้้อมููล เพื่่�อใช้้ในการ
จััดการฐานข้้อมููลขององค์์กรขนาดเล็็ก
The principles about office appication program;
application program for documents; basic knowledge in format
report, template document, table, basic knowledge in fomula
calculation and application program of production data
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storage, processor and production, presentation and other
toolbars in management in small organizations.
(ง.3) กลุ่่�มความรู้้�ด้้านระบบคุุณภาพและผลิิตภาพ
615403 การประกัันคุุณภาพทางอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Quality Assurance)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการประกัันคุุณภาพ ความต้้องการและข้้อกำำ�หนดของ
ลููกค้้าและตลาด การพััฒนาและจััดการผลิิตภััณฑ์์ การหาแหล่่งต้้นทาง
และความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ส่่งมอบ การประกัันคุุณภาพในกระบวนการผลิิต
การบริิการและความสััมพัันธ์์กับลูู
ั กค้้าความรัับผิดิ ชอบและการรัับประกััน
ผลิิตภััณฑ์์ การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค ต้้นทุุนและระบบสารสนเทศคุุณภาพ
การตรวจประเมิินคุุณภาพ
Quality assurance principles, market and customer
needs and requirement, product development and
management, soucing and supplier relation, quality assurance
in manufacturing process, customer service and relations,
product liability and warranty, customer protection, cost and
quality information system, quality audit.
615404 การจััดการคุุณภาพโดยรวม
3(3-0-6)
(Total Quality Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ระบบการบริิหารคุุณภาพที่่�ใช้้ในองค์์การเช่่นระบบการประกััน
คุุณภาพ,ระบบ ISO, Benchmarking และ Six Sigma เป็็นต้้น รวมถึึง
เทคนิิคการบริิหารควบคุุมคุุณภาพการผลิิตโดยใช้้สถิติิ เิ ข้้าช่่วย โดยเน้้นให้้
เห็็นถึึงวิิธีกี ารและเทคนิิคต่่าง ๆ ที่่�นำำ�มาใช้้ในการควบคุุมคุุณภาพการผลิิต
The system qulity organization such as quality
assurance, ISO, Benchmarking and Six Sigma etc. including
technique in management and quality control by statitics, By
highlighting the method and other techniques using in quality
control.

615405 การวััดและการบริิหารผลิิตภาพ
3(3-0-6)
(Productivity Measurement and Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิด เครื่่�องมืือและเทคนิิคในการวััดผลิิตภาพในระดัับองค์์กร
 ฝ่่ายและบุุคลากร ดััชนีีค่่าชี้้�วััด การจััดกลุ่่�มด้้านสารสนเทศและการ
รายงาน การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อการตััดสิินใจและการปรัับปรุุงนำำ�การ
วััดผลผลิิตภาพเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการวััดผลการทำำ�งาน การเชื่่�อมโยง
ผลิิตภาพกัับความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร คุุณภาพชีีวิิตในการทำำ�งาน
นวััตกรรม ประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพ
Concepts, tools, and techniques for productivity
measurement at the organizational, functional and individual
levels; measure index, information grouping and reporting,
information analysis for decisions and improvement. Integrating
productivity with performance measurement: profitability,
quality of work life, innovation, effectiveness and efficiency.
(ง.4) กลุ่่�มความรู้้�ด้้านเศรษฐศาสตร์์และการเงิิน
615503 การศึึกษาความเป็็นไปได้้ของโครงการ	
3(3-0-6)
(Industrial Project Feasibility Study)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 615501 เศรษฐศาสตร์์
วิิศวกรรม
แนวคิิด ทฤษฎีี และหลัักการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�โครงการ
ทางด้้านอุุตสาหกรรม การวางแผนโครงการ การศึึกษาความเป็็นไปได้้และ
วิิเคราะห์์โครงการทางด้้านการตลาด ทางด้้านเทคนิิค ทางด้้านการจััดการ
 ด้้านการเงิิน ทางด้้านเศรษฐศาสตร์์ ด้า้ นสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม การจััดการ
ความเสี่่� ย ง การติิ ด ตามและประเมิิ น ผลโครงการและปัั จ จัั ย อื่่� น ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
Concept, theory and principles of industrial, project
planning, feasibility study and analysis of project maketing,
technique, management, finance, economy, society and
emviroment, risk management, monitoring and evaluation of
projects and orther factors.
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615504 เศรษฐศาสตร์์ประยุุต์์ในอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Applied Industrial Economics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความหมายและลัั ก ษณะของเศรษฐศาสตร์์ จุุ ล ภาค ความ
สััมพัันธ์์ของเศรษฐศาสตร์์จุลุ ภาคกัับการดำำ�เนิินงานอุุตสาหกรรม อุุปสงค์์
 อุุปทานและดุุลยภาพของตลาด พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค การผลิิตและ
ต้้ น ทุุ น การผลิิ ต ทฤษฎีี ห น่่วยผลิิ ต  ต้้ น ทุุ น ธุุ ร กรรม โครงสร้้ า งตลาด
พฤติิกรรมการแข่่งขัันและการดำำ�เนิินงานของหน่่วยธุุรกิิจ การวิิเคราะห์์
และการพยากรณ์์อุุปสงค์์ การตั้้�งราคา การวิิเคราะห์์โครงการลงทุุนทาง
ธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม การตััดสิินใจภายใต้้ความเสี่่ย� งและความไม่่แน่่นอน
การวิิ เ คราะห์์ ภ าวะเศรษฐกิิ จ เพื่่� อ การตัั ด สิิ น ใจในทางธุุ ร กิิ จ และ
อุุตสาหกรรม ทฤษฎีีแหล่่งที่่�ตั้้�งอุุตสาหกรรม เครืือข่่ายวิิสาหกิิจ ปััจจััยที่่�
มีีผลต่่อการพััฒนาอุุตสาหกรรม และการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันของธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมในเชิิงเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรมในโลก
ปััจจุุบััน
The meaning and characteristics of microeconomics
; relationship of microeconomic with industrial operation
demand supply and balance economic; consumer behavior;
production and cost production theory; unit cost of production;
transactions; market structure, competition behavior and
business operation, analysis and forcast demand, pricing,
analysis structure investment and industry. Decision under risk
and uncertainty, business and industry, theory of  location,
enterprise network, factors affecting industrial development
and capability to competition of business and industrial
economics present in today’s world.
(ง.5) กลุ่่�มความรู้้�ด้้านการจััดการการผลิิตและการดำำ�เนิินการ
615603 การควบคุุมวััสดุุคงคลััง
3(3-0-6)
(Inventory Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 615601 การวิิจััยดำำ�เนิิน
งาน
ศึึกษาระบบวััสดุุคงคลััง การสร้้างแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์
ของระบบวััสดุคุ งคลัังเพื่่�อศึึกษาการเปลี่่ย� นแปลงของอุุปสงค์์และอุุปทาน
ต่่าง ๆ แบบจำำ�ลองพลวััต การพยากรณ์์ความต้้องการลีีดไทม์์ (Lead Time)

และผลกระทบของแบบจำำ�ลองที่่�สร้้างขึ้้�น
Study of inventory systems: deterministic and
probabilistic, fixed versus variable reorder interval, dymanic
and multistage models, statistical forecasting of demands and
lead times, effects on the inventory models.
615604 เทคนิิคการพยากรณ์์
3(3-0-6)
(Forecasting Techniques)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
บทบาทของการพยากรณ์์ในการจััดการอุุตสาหกรรม วิิธีีการ
พยากรณ์์เชิิงปริิมาณ วิิธีีพยากรณ์์โดยใช้้อนุุกรมเวลา วิิธีีถดถอยแบบง่่าย
และแบบตััวแปรหลายตััว การพยากรณ์์โดยใช้้แบบจำำ�ลองการวััดเชิิง
เศรษฐศาสตร์์ การเลืือกวิิธีกี ารเชิิงปริิมาณที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับสถานการณ์์
ต่่าง ๆ ข้้อจำำ�กััดของวิิธีีการพยากรณ์์แบบต่่างๆ การใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป
สำำ�หรัับการพยากรณ์์
Role of forecast in industrial management, method
quantitative, forecast in time series methods, simple linear
regression and multi factor, forecast by economic simulation,
selection quantitative methods suitable for orther situation ,
limit of methods forecasting, package program of forecasting.
615605 การใช้้คอมพิิวเตอร์์ในการจำำ�ลองสถานการณ์์ 3(3-0-6)
(Computer Application in Simulation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 615105 ความน่่าจะเป็็น
และสถิิติิประยุุกต์์สำ�ำ หรัับวิิศวกร
พื้้�นฐานการสร้้างแบบจำำ�ลองและการจำำ�ลองสถานการณ์์ การ
สร้้างแบบจำำ�ลองของระบบที่่�มีคว
ี ามซัับซ้อ้ น การวิิเคราะห์์และเลืือกปััจจััย
เข้้า การสร้้างตััวแปรสุ่่ม� การวิิเคราะห์์ผลลััพธ์์ การออกแบบและการสร้้าง
แบบจำำ�ลองทางเลืือกใหม่่ ศึึกษาวิิธีีการสร้้างแบบจำำ�ลองและทำำ�โครงการ
ทางอุุ ต สาหกรรมการผลิิ ต และบริิ ก ารด้้ ว ยโปรแกรมการจำำ� ลอง
สถานการณ์์
The basic design in simulation and animation
simulation, design of complex simulation system incomplex,
analysis and select in factors, design sample, result analysis,
design sampling variables alternative simulation study, method
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simulation and industry project process and service by program
simulation.
615606 การจััดการโครงการ	
3(3-0-6)
(Project Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการทางเทคนิิคและการจััดการโครงการในงานบริิหาร
โครงการ การวางแผนและการจััดลำำ�ดัับงานของโครงการ การจััดลำำ�ดัับ
กิิจกรรมโดยวิิธีีเพิิร์์ทและซีีพีีเอ็็ม (PERT/CPM) การเร่่งโครงการ การจััด
ทำำ�ต้น้ ทุุนและงบประมาณของโครงการ การตรวจติิดตามและการควบคุุม
โครงการ การประเมิินและการปิิดโครงการด้้วยซอฟท์์แวร์์สำ�ำ หรัับการ
จััดการโครงการ และการจำำ�ลองสถานการณ์์เพื่่�อการจััดการความเสี่่�ยง
Technical and managerial aspects of project
management, project planning and scheduling, sequencing
activity (PERT/CPM) project crashing, manage cost and budgets
project monitoring and controlling project, evaluating and
completing project by software for management project and
simulation for risk management.
615607 การจััดการการผลิิต
3(3-0-6)
(Operation Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 615601 การวิิจััยดำำ�เนิิน
งาน
หลัักการเบื้้�องต้้นและหน้้าที่่�ในการจััดการผลิิต การวางแผนการ
จััดการองค์์การ การออกแบบระบบการผลิิต และควบคุุมการผลิิตทั้้�งใน
เชิิงคุุณภาพและเชิิงปริิมาณ
The principles and function of manufacturing
management, organization planning, design system process
and qualitative and quantitative production control.

(ง.6) กลุ่่�มความรู้้�ด้้านการบููรณาการวิิธีีการทางวิิศวกรรมอุุตสาห
การ
615704	วิิศวกรรมคุุณค่่า
3(3-0-6)
(Value Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านการศึึกษาวิิชา 615106 กระบวนการ
ผลิิตสำำ�หรัับวิิศวกรอุุตสาหการ
ประวััติคว
ิ ามเป็็นมาของวิิศวกรรมคุุณค่่า หลัักการของวิิศวกรรม
คุุณค่่า การประยุุกต์์วิิธีีการของวิิศวกรรมคุุณค่่า ในการวิิเคราะห์์การ
ออกแบบและการเลืือกกรรมวิิธีกี ารผลิิตภััณฑ์์ ตลอดจนการจััดซื้้อ� วััตถุุดิบิ
เพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิต โดยไม่่ทำำ�ให้้คุณ
ุ ค่่าของผลิิตภััณฑ์์ลดลง กรณีีศึกึ ษา
และการทดสอบกัับปััญหาจริิงที่่�เกิิดขึ้้�น
The story of value engineering; principles of value
engineering application of value engineering methodology to
product analysis, product design and manufacturing process,
study of material costs in order to achieve cost improvement
without loss of product value, case studies and problems
discussion.
615705	หััวข้้อพิิเศษในงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Industrial Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : อยู่่�ในดุุลพิินิิจของสาขาวิิชาฯ
หััวข้้อที่่�น่่าสนใจในปััจจุุบัันและการพััฒนาใหม่่ ๆ ในสาขาวิิชา
วิิศวกรรมอุุตสาหการ กรณีีศึกึ ษาของปััญหาในอุุตสาหกรรมหรืืองานวิิจัยั
ขั้้�นพื้้�นฐาน
Current interesting topics and new development in
Industrial engineering, case study on problems in industry or
basic research.
กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
616101 ปฏิิบััติิการเคมีีวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
3(2-3-5)
(Chemistry for Environmental Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิธีกี ารตรวจวิิเคราะห์์ลักั ษณะสมบััติขิ องน้ำำ��และน้ำำ��เสีีย การเก็็บ
และการรัักษาสภาพตััวอย่่าง ทัักษะการวิิเคราะห์์เพื่่�อลัักษณะสมบััติิของ
น้ำำ��และน้ำำ��เสีียที่่�น่่าเชื่่�อถืือ การใช้้เครื่่�องมืือวิิเคราะห์์พื้้�นฐานปฏิิบััติิการ
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วิิเคราะห์์คุณ
ุ ภาพน้ำำ��และน้ำำ��เสีีย อาทิิ ของแข็็ง ดีีโอ บีีโอดีี ซีีโอดีี ไนโตรเจน
ฟอสฟอรััส ฯลฯ การแปรผลและการประยุุกต์์ผลเชิิงปฏิิบััติิสำำ�หรัับ
วิิศวกรรมสิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น การปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ�� การปรัับสภาพให้้เป็็นก
ลาง การรวมตะกอนด้้วยสารเคมีี การกำำ�จััดความกระด้้าง และการดููดติิด
ผิิวของถ่่านกำำ�มัันต์์
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 ชีีววิิทยาสำำ�หรัับวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Biology for Environmental Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการทางชีีววิิทยา เซลล์์ และโครงสร้้างของเซลล์์ การทำำ�งาน
ของเอ็็นไซม์์ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการย่่อยสลายสารอิินทรีีย์์ สาหร่่าย รา และ
โปรโตซััว หลัักการของแบคทีีเรีียวิิทยา เมตาโบลิิซึมึ การเจริิญเติิบโตและ
การควบคุุมแบคทีีเรีีย โคลิิฟอร์์มแบคทีีเรีีย แนวความคิิดพื้้�นฐานทาง
นิิเวศวิิทยา ระบบนิิเวศวิิทยาน้ำำ��จืืดและภาวะมลพิิษในแหล่่งน้ำำ�� บทบาท
ของจุุ ลิิ น ทรีี ย์์ ใ นกระบวนการบำำ� บัั ด น้ำำ�� เสีี ย แบบชีี ว วิิ ท ยาและการ
เปลี่่�ยนแปลงรููปร่่างทางชีีววิิทยา ความรู้้�พื้้�นฐานทางพิิษวิิทยา
Contents include principles of biology, cell and its
structure; enzyme function relating to degradation of organic,
seaweed, mold and protozoa; principles of bacteriology,
metabolism, growth and controlling of bacteria, coliform
bacteria; fundamental concepts relating to ecological system,
fresh water ecology and water pollution; roles of microorganisms
onto process biological wastewater treatment process and
change of biological structure; and basic knowledge of
toxicology.

616201 ปฏิิบััติิการและกระบวนการเฉพาะหน่่วยสำำ�หรัับ 3(3-0-6)
	วิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม 1			
(Unit Operations and Processes for 			
Environmental Engineering 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ดุุ ล มวลและถัั ง ปฏิิ ก รณ์์ เกณ์์ ก ารเลืื อ กกระบวนการในการ
ปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ�� และบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย การปฏิิบััติิการเฉพาะหน่่วยทาง
กายภาพในการปรัับคุุณภาพน้ำำ��และบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย การถ่่ายโอนแก๊๊ส การ
ลอยตััว การปรัับให้้เท่่า การเติิมอากาศ การตกตะกอนทางสารเคมีี โคแอ
กกููเลชัันและฟล็็อกคููเลชั่่�น การฆ่่าเชื้้�อโรค
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 ปฏิิบััติิการและกระบวนการเฉพาะหน่่วยสำำ�หรัับ 3(3-0-6)
	วิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม 2
(Unit Operations and Processes for 			
Environmental Engineering 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการวิิเคราะห์์กระบวนการ เครื่่�องปฏิิกรณ์์แบบไหลตามกััน
และแบบกวนต่่อเนื่่�อง การบำำ�บััดน้ำำ��เสีียทางเคมีีและชีีวภาพ กระบวนการ
บำำ�บััดแบบใช้้ออกซิิเจนและไม่่ใช้้ออกซิิเจน การทำำ�ให้้เป็็นกลาง ระบบการ
เติิบโตแบบแขวนลอยและแบบเกาะติิด จลนพลศาสตร์์ชีีวเคมีีและการ
เติิบโต กระบวนการบำำ�บััดสลััดจ์์
Class material includes analytical process of plug flow
and continuously stirred tank reactors, chemical and biological
wastewater treatment, aerobic and anaerobic treatment
processes, neutralization, biological suspended-growth and
attached growth systems, biochemical and growth kinetics,
and sludge treatment processes.
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กลุ่่�มวิิชาหลัักด้้านวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
616701 โครงงานวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม 1
1(0-3-1)
(Environmental Engineering Project I)
เงื่่�อนไข : เป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4 หรืือเทีียบหน่่วยกิิตได้้เท่่ากัับ
นัักศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 4 และได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะ
กรรมการบริิหารหลัักสููตร
โครงร่่างที่่� แ สดงวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ แนวความคิิ ด วิิ ธีี ก ารศึึ ก ษา
แผนการทำำ�งาน และงบประมาณรายจ่่ายของโครงงานในสาขาวิิศวกรรม
สิ่่�งแวดล้้อม
Preparation of a proposal report showing objectives,
concepts, methodology, work schedule and budgetary for a
selected project in the field of environmental engineering.
616702 โครงงานวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม 2
2(0-6-2)
(Environmental Engineering Project II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 616701 โครงงานวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม 1
ดำำ�เนิินการศึึกษาโครงร่่างงานวิิศวกรรมสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ผ่่านความ
เห็็นชอบแล้้ว และนำำ�เสนอผลการศึึกษาเป็็นงานในรููปเล่่ม
Conduct the study of environmental engineering in
the approved project and presentation of major findings in
form of project report.
616103 หลัักการพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Fundamental of Environmental Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
มุุมมองปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อมแบบองค์์รวม ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับ
มลพิิษทางน้ำำ�� มลพิิษทางอากาศ มลพิิษทางเสีียง ขยะมููลฝอย และขยะ
อัันตราย การวิิเคราะห์์ถึงึ สาเหตุุรวมถึึงมาตรการประเมิินและแก้้ไขปััญหา
มลพิิษต่่างๆ ระบบการบริิหารจััดการทางด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ข้้อกำำ�หนดและ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแก้้ปััญหาทางสิ่่�งแวดล้้อม
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 การออกแบบทางวิิศวกรรมประปา
3(3-0-6)
(Water Supply Engineering Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ต้้องการ แหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินและน้ำำ��ใต้้ดิิน คุุณภาพน้ำำ�� 
กระบวนการปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ�� เช่่น การเติิมอากาศ การสร้้างและการ
รวมตะกอน การตกตะกอน การกรองแบบทรายกรองช้้าและทรายกรอง
เร็็ว การฆ่า่ เชื้้อ� โรคและการกำำ�จัดั ความกระด้้าง การประเมิินความต้้องการ
ใช้้น้ำำ�� สมรรถนะของโรงจ่่ายน้ำำ�� ระบบจ่่ายน้ำำ��
Class contents include desired water content, surface
water and groundwater, water quality, water quality
improvement such as aerating, formation and aggregation of
sludge, sedimentation, sand filtration, slow filtration, disinfection
and removal of hardness, water demand assessment,
performance of the water dispenser, water distribution system.
616204 การออกแบบทางวิิศวกรรมน้ำำ��เสีีย
3(3-0-6)
(Wastewater Engineering Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
มาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�ง ลัักษณะของน้ำำ��เสีียจากแหล่่งต่่างๆ
หลัักเกณฑ์์ในการเลืือกระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย การออกแบบระบบแยกด้้วย
ตะแกรง ถัังตกตะกอน ถัังเติิมอากาศ ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบเลี้้ย� งตะกอน
จุุลิินทรีีย์์ ระบบบ่่อเติิมอากาศ ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียแบบถัังกรองชีีวภาพ
ระบบบ่่อผึ่่�ง ระบบแผ่่นสััมผััสชีีวภาพ
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 มลพิิษทางอากาศและการควบคุุม
3(3-0-6)
(Air Pollution and Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แหล่่งกำำ�เนิิดและผลกระทบของมลพิิษทางอากาศต่่อสิ่่�งมีีชีีวิิต
และวััสดุุ กฎเกณฑ์์และมาตรฐานสำำ�หรัับคุณ
ุ ภาพอากาศทั่่�วไป การศึึกษา
ข้้อมููลทางอุุตุนิุ ยิ มวิิทยาเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ทำำ�นายการแพร่่กระจายของมลพิิษใน
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อากาศ การหมุุนเวีียนสารมลพิิษในบรรยากาศโลก การใช้้แบบจำำ�ลองเชิิง
คณิิตศาสตร์์เพื่่�อทำำ�นายสภาวะความเข้้มข้้นของสารมลพิิษในอากาศ การ
ปล่่อยสารมลพิิษจากแหล่่งอยู่่กั� บที่่
ั แ� ละแหล่่งเคลื่่�อนที่่� วิิธีวัี ดั ปริิมาณมลพิิษ
ในอากาศ 
Material includes origins and effects of air pollution
to organism and material, regulations and standards for air
quality, study of climatographic data to forecast distribution
of air pollution, turnover of pollutant in atmosphere,
mathematical model for forecasting levels of air pollution,
emissions of pollutants from mobile sources and measurement
methods for air pollution.
616401	วิิศวกรรมขยะมููลฝอย
3(3-0-6)
(Solid Waste Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ลัักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมีีของขยะมููลฝอยชุุมชน การ
ออกแบบระบบการเก็็ บ และการขนส่่งขยะมููลฝอย การออกแบบ
กระบวนการบำำ� บัั ด ขยะมููลฝอย การออกแบบการฝัั ง กลัั บถูู กหลัั ก
สุุขาภิิบาล การหมัักปุ๋๋�ย การเผาเป็็นเถ้้า การลดและการนำำ�ขยะมููลฝอย
กลัับมาใช้้ การผลิิตแก๊๊สชีีวภาพจากขยะมููลฝอย
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 การจััดการขยะอัันตราย
3(3-0-6)
(Hazardous Waste Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แหล่่งกำำ�เนิิดและลัักษณะของขยะ หลัักการทางวิิศวกรรมศาสตร์์
ในการจััดการขยะ เช่่น การจััดเก็็บ การขนถ่่าย การกำำ�จัดั และการนำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่ การจำำ�แนกประเภทของของเสีียเสี่่ย� งอัันตรายรวมถึึงการบำำ�บััด
และกำำ�จััดของเสีียเสี่่�ยงอัันตราย
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 การประเมิินผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การพััฒนาวิิธีีการประเมิินผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมทางด้้าน
อากาศ น้ำำ�� เสีียง ชีีวภาพ วััฒนธรรม ทรััพยากร เศรษฐกิิจ สัังคม คุุณค่่า
การใช้้ประโยชน์์ของมนุุษย์์ และอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
งานด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์และองค์์ประกอบสิ่่�งแวดล้้อม การวางแผนตรวจ
วััดทางด้้านคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม การเฝ้้าระวััง การจััดระบบองค์์การและ
สถาบัั น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในงานจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ ม การจัั ด การระบบ
อุุตสาหกรรมและชุุมชน การรัักษาทรััพยากร แนวทางในการจััดการและ
ทำำ�ให้้บรรลุุตามเป้้าหมาย การศึึกษากรณีีตััวอย่่างที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ประเมิินผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
Class includes development of methods to evaluate
environmental impact assessment: air, water, noise, biology,
culture, economic, social, human use values and other topics;
interrelationship of engineering tasks and environmental
parameters; planning on environmental quality measurement,
surveillance,  managing on setting up an organization and
institution relating to environmental management;  
industrialization and urbanization management; resource
conservation;  approaches to manage and to accomplish a
target goal;  and case studies relating to environmental impact
assessments.
616502 กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Environmental Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กฎหมายและมาตรฐานทางสิ่่ง� แวดล้้อม พระราชบััญญััติโิ รงงาน
พระราชบััญญััติิวััตถุุอัันตราย พระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและรัักษาคุุณภาพ
สิ่่ง� แวดล้้อมแห่่งชาติิ พระราชบััญญััติสิ าธารณสุุข การปฏิิบัติั แิ ละการบัังคัับ
ใช้้กฎระเบีียบ สนธิิ สััญญา กฎหมาย และระเบีียบข้้อบัังคัั บระหว่่าง
ประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อม
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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	สุุขาภิิบาลอาคาร	
3(3-0-6)
(Building Sanitation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาการสุุขาภิิบาลอาคาร ซึ่่�งรวมถึึงกฎหมายและข้้อกำำ�หนด
การระบายอากาศ แสงสว่่าง การออกแบบระบบประปาอาคาร (น้ำำ��ร้้อน
น้ำำ��เย็็น และน้ำำ��ดื่่�ม) ท่่อระบายน้ำำ��และอากาศ การป้้องกัันอััคคีีภััย การ
ระบายน้ำำ��ท่่วม น้ำำ��ทิ้้�งจากอาคาร การกำำ�จััดและทิ้้�งขยะ
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.
กลุ่่�มวิิชาเลืือกทางวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อมและวิิศวกรรมโยธา
(1) กลุ่่�มวิิชาเลืือกวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
616104 การประยุุกต์์ใช้้คอมพิิวเตอร์์ในงานวิิศวกรรม 3(3-0-6)
	สิ่่�งแวดล้้อม			
(Computer Application for Environmental
Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนะนำำ�การใช้้ไมโครคอมพิิวเตอร์์เป็็นอุุปกรณ์์ช่่วยคำำ�นวณใน
การวิิเคราะห์์ด้า้ นวิิศวกรรมสิ่่ง� แวดล้้อม การวิิเคราะห์์ปัญ
ั หาด้้านวิิศวกรรม
ประปา เช่่น การไหลในท่่อระบายน้ำำ��โครงข่่ายจ่่ายน้ำำ��ประปา การวิิเคราะห์์
ปััญหาอุุทกวิิทยา การวิิเคราะห์์ชลศาสตร์์ การออกแบบผลิิตน้ำำ��ประปา
และระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย การวิิเคราะห์์ท่่อปล่่อยน้ำำ��เสีียในทะเล แบบจำำ�ลอง
คณิิตศาสตร์์สำ�ำ หรัับการจััดการคุุณภาพน้ำำ�� คุุณภาพอากาศ และมลพิิษ
ทางเสีียง เป็็นต้้น
Study includes introduction of micro-computer which
is a computational assist on an analytical of environmental
engineering problems: plumbing systems, hydrology, hydraulic
engineering, water supply system, water and wastewater

system, marine sewage system, mathematical models for
managing water quality, air and noise pollution, etc.
616105	วิิศวกรรมนิิเวศวิิทยา
3(3-0-6)
(Ecological Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการวิิศวกรรมนิิเวศวิิทยาในการจััดการมลพิิษสิ่่�งแวดล้้อม
ระบบนิิเวศบนบกและในน้ำำ�� การจำำ�ลองระบบนิิเวศเพื่่�อการบำำ�บััดของเสีีย
และการฟื้้� น ฟูู ชนิิ ด ของของเสีี ย ที่่� บำำ� บัั ด ได้้ โ ดยใช้้ ห ลัั ก การวิิ ศว กรรม
นิิเวศวิิทยา ระบบบำำ�บััดของเสีียแบบธรรมชาติิ
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 การควบคุุมมลพิิษน้ำำ��เสีียอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Water Pollution Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ขบวนการผลิิตของโรงงานอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ และลัักษณะ
น้ำำ��เสีียของโรงงาน การลดปริิมาณน้ำำ��เสีียให้้น้้อยที่่�สุุด เทคโนโลยีีสะอาด
เทคโนโลยีีการบำำ�บััด กฎหมายและข้้อบัังคัับ
Class includes manufacturing processes and
characteristics of their wastewater, wastewater minimization,
clean technology, treatment technology, and laws and
regulations.
616302 การควบคุุมเสีียงและการสั่่�นสะเทืือน
3(3-0-6)
(Noise and Vibration Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
พฤติิกรรมของคลื่่�นเสีียง วิิชาการเครื่่�องมืือและเกณฑ์์การวััด
เสีียงรบกวนและการสั่่�นสะเทืือน ผลกระทบของเสีียงรบกวนและการสั่่�น
สะเทืือนต่่อมนุุษย์์และสิ่่�งแวดล้้อม กฎหมายและข้้อกำำ�หนดของการ
ควบคุุมเสีียงรบกวนและการสั่่น� สะเทืือน การใช้้วัสดุ
ั ซัุ บั เสีียง และตััวขวาง
กั้้�นเสีียง
Class includes behavior of acoustic waves,
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instrumentation and criteria in measurement of noise and
vibration, impact of noise and vibration to human and
environment, laws and regulations for controlling of noise and
vibration, uses of adsorption materials and barriers.
616503	สิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การหมุุนเวีียนพลัังงานของโลก พลัังงานชีีวภาพและระบบ
นิิเวศวิิทยา แหล่่งพลัังงานต่่างๆ และจุุดเด่่นเทคโนโลยีีในการผลิิตพลัังงาน
 กำำ�ลัังการผลิิตและพลัังงานอาทิิตย์์ พลัังงานกัับปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น
มลพิิษความร้้อน มลพิิษทางอากาศ กััมมัันตภาพรัังสีี และมลพิิษในรููปแบ
บอื่่�นๆ แนวโน้้มของการใช้้พลัังงานและการชะลอการเพิ่่�มปริิมาณ การใช้้
งานโดยการอนุุรัักษ์์
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	ระบบและการจััดการทางสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Environmental System Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการพิิจารณาทางระบบและการจััดการทางสิ่่�งแวดล้้อม
รวมไปถึึงการจััดลำำ�ดัับคามสำำ�คััญก่่อน-หลััง การกำำ�หนดมาตรฐานและ
บรรทััดฐาน ตััวบ่่งชี้้�และดััชนีี ระบบข้้อมููล การจััดตั้้�งองค์์กร การบัังคัับใช้้
และหััวข้อ้ ทางเศรษฐศาสตร์์สำำ�หรัับการควบคุุมทางสิ่่ง� แวดล้้อม การตรวจ
วััดและการป้้องกัันมลพิิษ และกรณีีศึึกษา
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 การจััดการความปลอดภััยทางอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Safety Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ธรรมชาติิของอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�นในโรงงานอุุตสาหกรรมและ
ความสำำ� คัั ญ ในการป้้ อ งกัั น การเกิิ ด อุุ บัั ติิ เ หตุุ การวางแผนเพื่่� อ ความ
ปลอดภััย เช่่น การกำำ�หนดแผนผัังโรงงาน, การป้้องกัันเครื่่�องจัักรและการ
บำำ�รุงุ รัักษา ความปลอดภััยในโรงงาน การจััดการแผนความปลอดภััย การ
อบรมเรื่่อ� งความปลอดภััย กรณีีศึกึ ษาเรื่่อ� งการวิิเคราะห์์อุบัุ ติั เิ หตุุ การตอบ
สนองต่่อเหตุุฉุุกเฉิินในมุุมวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม
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 การป้้องกัันมลพิิษ
3(3-0-6)
(Pollution Prevention)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับของเสีียอุุตสาหกรรม
แนวทางในการลดปริิมาณของเสีียให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุด การนำำ�ของเสีียกลัับ
มาใช้้ประโยชน์์ใหม่่และใช้้ซ้ำำ�� การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสะอาด การ
วิิเคราะห์์วงจรชีีวิิตของวััสดุุ การประเมิินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์์
ของการป้้องกัันมลพิิษ
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	วิิศวกรรมสุุขภาพสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Environmental Health Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักวิิศวกรรมสุุขภาพสิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชนและชีีวอนามััยสิ่่�ง
แวดล้้อมในที่่�ทำำ�งาน มาตรฐานของสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพและความ
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ต้้องการ การประเมิินผลกระทบทางสุุขภาพ การประเมิินความเสี่่�ยงทาง
สุุขภาพ การประยุุกต์์ใช้้หลัักวิิศวกรรมในการปกป้้องสุุขภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ความปลอดภััยและการตอบสนองเหตุุฉุุกเฉิิน
Principles of environmental health engineering,
community and occupational environments, environmental
health standards and requirements, health impact assessment,
health risk assessment, application of engineering principle in
environmental health protection, safety and emergency
response.
(2) กลุ่่�มวิิชาเลืือกวิิศวกรรมโยธา (โครงสร้้าง ฐานราก และธรณีี
เทคนิิค)
613301	ทฤษฎีีโครงสร้้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613202 ความแข็็งแรงของวััสดุุ
การหาแรงเฉืือนและโมเมนต์์ดััดของโครงสร้้างชนิิดกำำ�หนดได้้
โดยวิิธีีสถิิต เส้้นอิิทธิิพลของโครงสร้้างแบบคานและแบบถัักโดยวิิธีีการ
คำำ�นวณและวิิธีีเขีียนรููป การหาการโก่่งตััวโครงสร้้างด้้วยวิิธีีพื้้�นที่่�โมเมนต์์
วิิธีีคานเสมืือน วิิธีีงานเสมืือน วิิธีีพลัังงานความเครีียดและวิิธีีแผนภาพวิิล
เลีียท-โมร์์ การวิิเคราะห์์เบื้้�องต้้นสำำ�หรัับโรงสร้้างชนิิดกำำ�หนดไม่่ได้้โดยวิิธีี
สถิิตโดยวิิธีี คอนซิิซเทนซ์์ดีีฟอร์์เมชั่่�น
Introduction to structural analysis: type of structure,
type of loaded, analysis of reaction by equilibrium equation
and geometric method, equilibrium of shear forces and
bending moments in statically determinate beams influence
line in beams and trusses. Deflections of beams by methods
of conjugate beam, moment area, virtual work and, strain
energy and Williot-Mohr method, analysis of statically
indeterminate structures by method of consistent deformation.
613302 การวิิเคราะห์์โครงสร้้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613301 ทฤษฎีีโครงสร้้าง
การวิิเคราะห์์โครงสร้้างแบบอิินดีีเทอร์์มิิเนททางสถิิตประกอบ
ด้้วย วิิธีีการเปลี่่�ยนรููปสอดคล้้อง วิิธีีมุุมลาดและการโก่่ง วิิธีีการกระจาย

โมเมนต์์ เส้้นอิิทธิิพลของโครงสร้้างแบบอิินดีีเทอร์์มิิเนท การวิิเคราะห์์
โครงสร้้ า งโดยวิิ ธีี ป ระมาณ แนะนำำ�คว ามรู้้� เ บื้้� อ งต้้ น ทางวิิ ธีี วิิ เ คราะห์์
โครงสร้้างโดยใช้้เมตริิกซ์์และการวิิเคราะห์์แบบพลาสติิก
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 การออกแบบคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก
4(3-3-8)
(Reinforced Concrete Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613301 ทฤษฎีีโครงสร้้าง
วััสดุุคอนกรีีตและเหล็็กเสริิม ศึึกษาพฤติิกรรมเบื้้�องต้้นของแรง
ตามแนวแกน, โมเมนต์์ดััด, โมเมนต์์บิิด แรงเฉืือน, แรงยึึดเหนี่่�ยว และแรง
กระทำำ�แบบผสม ศึึกษาการออกแบบโครงสร้้างคอนกรีีต ชิ้้�นส่่วนโครงสร้้าง
คอนกรีีตเสริิมเหล็็กด้้วยวิิธีีกำำ�ลััง และวิิ ธีีหน่่วยแรงใช้้งาน ฝึึกปฎิิบััติิ
ออกแบบชิ้้�นส่่วนคอนกรีีตเสริิมเหล็็ก และการกำำ�หนดรายละเอีียดการ
เสริิมเหล็็ก
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 การออกแบบโครงสร้้างไม้้และเหล็็ก
4(3-3-8)
(Timber and Steel Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613301 ทฤษฎีีโครงสร้้าง
การออกแบบโครงสร้้างไม้้ องค์์อาคารรัับแรงดึึงและแรงอััด การ
ออกแบบองค์์อาคารรัับแรงดััด คานไม้้ประกอบ การออกแบบจุุดต่่อ โดย
วิิธีีการออกแบบหน่่วยแรงที่่�ยอมให้้ การออกแบบโครงสร้้างเหล็็ก องค์์
อาคารรัับแรงดึึง องค์์อาคารรัับแรงอััด คานเหล็็กรููปพรรณ องค์์อาคารรัับ
แรงตามแกนและแรงดััดร่่วมกััน องค์์อาคารประกอบ คานขนาดใหญ่่ การ
ออกแบบจุุดต่่อด้้วยใช้้หมุุดย้ำำ��หรืือสลัักเกลีียว การออกแบบจุุดต่่อด้้วยการ
เชื่่อ� ม โดยวิิธีกี ารออกแบบหน่่วยแรงที่่�ยอมให้้ (Allowable Stress Design;
ASD.) และโดยวิิธีีการออกแบบตััวคููณความต้้านทานและน้ำำ��หนััก (Load
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and Resistance Factor Design; LRFD.) การออกแบบในภาคปฏิิบัติั ิ :
ปฏิิบัติั กิ ารออกแบบโครงสร้้างไม้้และปฏิิบัติั กิ ารออกแบบโครงสร้้างเหล็็ก
พร้้อมทั้้�งเขีียนแบบขยายองค์์อาคารและจุุดต่่อด้้วย
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 ปฐพีีกลศาสตร์์
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 613202 ความแข็็งแรงของวััสดุุ
การกำำ�เนิิดของดิิน ส่่วนประกอบของดิิน คุุณสมบััติพื้้ิ น� ฐานทาง
ด้้านวิิศวกรรมของดิิน  การจำำ�แนกประเภทของดิิน การสำำ�รวจดิิน การ
ไหลซึึมของน้ำำ��ในดิินความเค้้นในดิิน คุุณสมบััติิทางด้้านแรงเฉืือนของดิิน
เม็็ดละเอีียดและเม็็ดหยาบ แรงดัันทางด้้านข้้าง การทรุุดตััวและทฤษฎีีการ
ยุุบอััดตััว เสถีียรภาพความลาดชััน ทฤษฎีีกำำ�ลัังแบกทานของดิิน
Soil formation, index properties and classification of
soil, compaction, permeability of soil and seepage problems,
principle of effective stresses within a soil mass;stress
istribution, compressibility of soil, shear strength of soil, earth
pressure theory, slope stability, bearing capacity.
613402 ปฏิิบััติิการปฐพีีกลศาสตร์์
1(0-3-2)
(Soil Mechanics Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ต้้องผ่่านหรืือเรีียนควบกัับวิิชา 613401
ปฐพีีกลศาสตร์์
ปฎิิบััติิการทดลองที่่�สััมพัันธ์์กัับทฤษฎีีที่่�ได้้ศึึกษาในรายวิิชา
613401 ปฐพีีกลศาสตร์์ ได้้แก่่ การทดสอบกลศาสตร์์ของดิินในสนามและ
ในห้้องปฎิิบััติิการ ซึ่่�งเป็็นไปตามวิิธีีทดสอบแบบมาตราฐาน เพื่่�อคำำ�นวณ
หาคุุณสมบััติขิ องดิินทางวิิศวกรรม เช่่น การหาค่่าขีีดจำำ�กัดั และดััชนีีอัตั ตะ
เบิิ ร์์ ก ของดิิ น การบดอัั ด ดิิ น การหาการกระจายของเม็็ ด ดิิ น
ความถ่่วงจำำ�เพาะ ความสามารถในการซึึมผ่่าน การทดสอบหาความหนา
แน่่นในสนาม การทดสอบอััตราส่่วนแรงธารคาลิิฟอร์์เนีีย การทดสอบแรง
อััดแบบไม่่ถููกจำำ�กััด การทดสอบแรงเฉืือนแบบโดยตรง การทดสอบแรง

เฉืือนด้้วยการบิิดด้้วยใบมีีด 4 แฉก การทดสอบการอััดตััวคายน้ำำ�� และการ
ทดสอบแรงอััดสามแกน
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.
วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
2.1) วิิชาแกน จำำ�นวน 30 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วยกลุ่่�มวิิชาดัังต่่อ
ไปนี้้�
	วิิชาแกนทางวิิศวกรรม
2.1.1) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์ จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619101 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
เวกเตอร์์ 3 มิิติิ ลิิมิิต ความต่่อเนื่่�อง การหาค่่าอนุุพัันธ์์ และกา
รอิินทิิเกรตของฟัังก์์ชัันค่่าเป็็นจำำ�นวนจริิงและฟัังก์์ชัันค่่าเวกเตอร์์ของ
ตััวแปรจริิง ฟัังก์์ชัันและการนำำ�ไปใช้้งาน เทคนิิคการอิินทิิเกรตและการ
ประยุุกต์์ในงานวิิศวกรรมแต่่ละสาขา
Vector algebra in three dimensions; limit, continuity,
differentiation and integration of real-valued and vectorvalued functions of a real variable and their applications;
techniques of integration and its applications.
619102 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 619101 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
อิินทิิกรััลเชิิงเส้้น อิินทิิกรััลไม่่ตรงแบบ การประยุุกต์์ใช้้อนุุพันั ธ์์
 กำำ�หนดแนะนำำ�การแก้้อนุุพัันธ์์เบื้้�องต้้น และการนำำ�ไปใช้้งาน การอุุปนััย
เชิิงคณิิตศาสตร์์ ลำำ�ดับั และอนุุกรมของตััวเลข การกระจายอนุุกรมเทย์์เลอ
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ร์์ของฟัังก์์ชััน จำำ�นวนเชิิงซ้้อน และการประยุุกต์์ในงานวิิศวกรรมแต่่ละ
สาขา
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.

Stoichiometry and basis of the atomic theory;
properties of gas, liquid, solid and solution; chemical
equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetic; electronic
structures of atoms; chemical bonds; periodic properties;
representative elements; nonmetal and transition metals.

2.1.2)กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางฟิิสิิกส์์ จำำ�นวน 3 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย
รายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619104 ฟิิสิิกส์์ทั่่�วไป
3(2-2-6)
(General Physics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แรงและการเคลื่่�อนที่่� งานและพลัังงาน ระบบของอนุุภาค การ
เคลื่่�อนที่่�แบบหมุุน และวััตถุุเกร็็ง สััมพัันธภาพ การเคลื่่�อนที่่�แบบฮาร์์โม
นิิกและคลื่่�นกล ทฤษฎีีจลน์์ของแก๊๊สและอุุณหพลศาสตร์์ กลศาสตร์์
ของไหล การประยุุ ก ต์์ คว ามรู้้�พื้้� น ฐานด้้ า นฟิิ สิิ ก ส์์ ใ นการศึึ ก ษาด้้ า น
วิิศวกรรมศาสตร์์
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.

2.1.4) กลุ่่�มวิิ ช าแกนทางวิิ ศ วกรรมศาสตร์์ จำำ� นวน 18
หน่่วยกิิต  ประกอบด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619106 คอมพิิวเตอร์์และ IoT เบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computer and IoT)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ตรรกะ ตรรกะแบบบููลีีน เลขคณิิตคอมพิิวเตอร์์เบื้้�องต้้น ขั้้�น
ตอนวิิธีเี บื้้�องต้้นและโครงสร้้างข้้อมููล ปััญหาในการค้้นหาและการจััดเรีียง
ข้้อมููล กองซ้้อนและซัับรููทีีน การเรีียกซ้ำำ�� ระบบย่่อยของคอมพิิวเตอร์์
หน่่วยนัับข้้อมููลด้้านคอมพิิวเตอร์์ อุุปกรณ์์รัับเข้้า/ส่่งออกข้้อมููล ระบบ
ปฏิิบััติิการ เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ในเบื้้�องต้้น 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)

2.1.3) กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางเคมีี จำำ�นวน 3 หน่่วยกิิต ประกอบ
ด้้วยรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619105 เคมีีทั่่�วไป
3(2-2-6)
(General Chemistry)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปริิ ม าณสารสัั ม พัั น ธ์์ ทฤษฎีี อ ะตอม คุุ ณ สมบัั ติิ ข องแก๊๊ ส 
ของเหลว ของแข็็งและสารละลาย สมดุุลเคมีี สมดุุลไอออน จลนศาสตร์์
เคมีี โครงสร้้างอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของอะตอม พัันธะเคมีี คุุณสมบััติิของธาตุุ
ตามตารางธาตุุ ธาตุุเรพรีีเซนเททีีฟ อโลหะ โลหะทรานซิิชััน

619107 พื้้�นฐานวงจรไฟฟ้้า และอิิเล็็กทรอนิิกส์์
3 (3-0-6)
(Fundamental of Electrical and Electronic 		
Circuit)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วงจรไฟฟ้้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้้ากระแสสลัับแบบ 1 เฟสและ
3 เฟส องค์์ประกอบของวงจรไฟฟ้้า กฎของโอห์์ม วงจรอนุุกรม วงจร
ขนาน วงจรผสม ความต้้านทาน ความเหนี่่�ยวนำำ�  ความจุุไฟฟ้้า เฟสเซอร์์
ไดอะแกรม อุุปกรณ์์และการต่่อวงจรอิิเล็็กทรอนิิกส์์พื้้�นฐาน ออปแอมป์์
และการประยุุกต์์ใช้้งานออปแอมป์์
Direct current circuit, 1-phase and 3-phase alternating
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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 ปฏิิบััติิการพื้้�นฐานวงจรไฟฟ้้า และอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 		
		
1(0-3-1)
(Fundamental of Electrical and Electronic 		
Circuit Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน หรืือเรีียนควบกัับ
วิิชา 619107 พื้้�นฐานวงจรไฟฟ้้า และอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ปฏิิบัติั กิ ารซึ่่ง� มีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 619107 พื้้�นฐานวงจร
ไฟฟ้้า และอิิเล็็กทรอนิิกส์์
Laboratory activities in accordance with 619107
Fundamental of Electrical and Electronics Circuits
619109 การวััดและเครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and Measurements)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 619107 พื้้�นฐานวงจรไฟฟ้้า และ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
หน่่วยและมาตรฐานของอุุปกรณ์์ ความเที่่�ยงตรง มาตรวััดไฟ
สลัับและไฟตรง การวััดกระแส แรงดััน และกำำ�ลัังไฟฟ้้า ทรานส์์ดิิวเซอร์์
แบบต่่างๆและการประยุุกต์์ใช้้งาน การวััดทางแม่่เหล็็ก ออสซิิลโลสโคป
เครื่่�องมืือวััดแบบดิิจิิทััล
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 ปฏิิบััติิการการวััดและเครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้า 1(0-3-1)
(Electrical Instruments and Measurements 		
Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน หรืือเรีียนควบกัับ
วิิชา 619109 การวััดและเครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้า
ปฏิิบััติิการทดลอง ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 619109 การ

วััดและเครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้า
Experimental operation for consistent with the
subjects of 619109 Electrical Instruments and Measurements.
619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์์
3(3-0-6)
(Microcontroller)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
โครงสร้้างสถาปััตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์์ ชุุดคำำ�สั่่�ง
ภาษาของไมโครคอนโทรลเลอร์์ การเขีียนโปรแกรมหน่่วงเวลา การเขีียน
โปรแกรมอิินเทอร์์รัปั ต์์ หน่่วยอิินพุุต-เอาต์์พุตุ การสื่่อ� สารข้้อมููลแบบขนาน
และแบบอนุุกรม การเชื่่�อมต่่อไมโครคอนโทรลเลอร์์กัับจอ LCD กัับ LED
แบบ 7 ส่่วน กัับ LED แบบด็็อดเมทริิก การเชื่่�อมต่่อกัับไมโครสวิิตซ์์และ
เมทริิกสวิิตซ์์ การนำำ�ไมโครคอนโทรลเลอร์์ไปใช้้ควบคุุมการทำำ�งานของส
เต็็ปปิ้้�งมอเตอร์์ ดีีซีีมอเตอร์์ เป็็นต้้น
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 ปฏิิบััติิการไมโครคอนโทรลเลอร์์
1(0-3-1)
(Microcontroller Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียนหรืือเรีียนควบกัับ
วิิชา 619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์์
ปฏิิบััติิการทดลองซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับ วิิชา 619111
ไมโครคอนโทรลเลอร์์
Laboratory experiments in accordance with 619111
microcontrollers.
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619113 เขีียนแบบวิิศวกรรม ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทอนิิกส์์ 3(2-3-5)
(Electrical and Electronic Engineering Drawing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
เรขาคณิิตเชิิงพรรณนา การเขีียนภาพฉายออร์์โธกราฟิิก การ
เขีียนแบบออร์์โธกราฟิิก การเขีียนภาพและการอ่่านภาพสามมิิติิ ภาพตััด
และสัั ญ ลัั ก ษณ์์ การเขีี ย นภาพร่่างด้้ ว ยมืื อ การเขีี ย นแบบระบบด้้ ว ย
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์เบื้้�องต้้น  และการประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ในการเขีียนแบบทางไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์
Descriptive geometry, Orthographic writing,
Orthographic drawing, 3D images writing and reading, Image
cropping and symbolic, hand sketching, System drawing using
basic computer programs and the application of computer
programs in electrical and electronic drawing
2.2) หมวดวิิชาเฉพาะด้้าน จำำ�นวน 59 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย
กลุ่่�มวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
2.2.1 กลุ่่�มประเด็็นด้้านองค์์การและระบบสารสนเทศ จำำ�นวน 3
หน่่วยกิิต
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619201 การจััดการเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเชิิงธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Digital Technology Management for Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาการนำำ�ระบบสารสนเทศดิิจิทัิ ลั ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการประกอบ
การธุุรกิิจมาประยุุกต์์ใช้้ทางการบริิหารให้้ครอบคลุุมเนื้้�อหาวิิชาพื้้�นฐาน
ของ ระบบสารสนเทศดิิจิทัิ ลั ทางการจััดการ การตััดสิินใจ การจััดการความ
รู้้�ของ องค์์กร และสามารถนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาปรัับใช้้กัับ Value
Chain ของธุุรกิิจ โดยแนะนำำ�ให้้รู้้�จัักเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ในเบื้้�องต้้น อาทิิ
ระบบ e-Commerce ระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ Supply Chain
Management การตลาดออนไลน์์ โมเดลธุุรกิิจออนไลน์์ และความรู้้�เบื้้�อง
ต้้นของการนำำ� Best Practice ด้้าน IT มาใช้้บริิหารในองค์์กร
Study of information systems used in the management
of business applications covering the basic course of information
systems management, decisions, management of organizational
knowledge, and apply information technology to value chain
business, introduction to E-commerce, ERP, CRM, and supply

chain management systems, online marketing, online business
models, basic knowledge of IT best practice applications to
corporate management.
2.2.2 กลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�องานประยุุกต์์ จำำ�นวน 12 หน่่วยกิิต
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619202 ระบบฐานข้้อมููล
3(2-2-6)
(Database Systems)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน
619207 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับฐานข้้อมููล ความเป็็นมาและแนวคิิด
ชนิิดของฐานข้้อมููล การออกแบบฐานข้้อมููลโดยใช้้ตััวแบบเอ็็นทิิตีีรีีเลชััน
ชิิพ การทำำ�บรรทััดฐาน ฐานข้้อมููลเชิิงสััมพัันธ์์ ภาษาเอสคิิวแอล หลัักการ
ระบบจััดการฐานข้้อมููล การปฏิิบััติิการและการประยุุกต์์ใช้้ระบบจััดการ
ฐานข้้อมููล
Introduction and concept of database systems. Types
of databases. Database design through entity relationship
model. Normalization, relational database, and query language.
Database administration and management. Practical aspects
of database management systems.
619203 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่และคลาวด์์คอมพิิวติ้้�ง		
		
3(3-0-6)
(Big Data Analytics and Cloud Computing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 619205 หลัักการเขีียนโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์ และ 619207 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม
การวิิ เคราะห์์ ข้้อ มููลขนาดใหญ่่ ภาพรวมข้้ อ มููลขนาดใหญ่่ 
โครงสร้้างข้้อมููล วิิทยาการข้้อมููล วััฏจักั รการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ค้้นหาโดเมน
ธุุรกิิจ การเตรีียมข้้อมููล การวางแผนแบบจำำ�ลอง การสร้้างแบบจำำ�ลอง
สื่่�อสารผลลััพธ์์ การดำำ�เนิินการ วิิธีีวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ R การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลเชิิงสำำ�รวจ วิิธีกี ารทางสถิิติสำิ ำ�หรัับการประเมิินผล ทฤษฎีีและวิิธีกี าร
วิิเคราะห์์ขั้้�นสููง การจััดกลุ่่�ม สหสััมพัันธ์์ การถดถอย การถดถอยโลจิิสติิก
การจำำ�แนกประเภท นาอิิฟเบย์์ การวิินิจิ ฉััยของลัักษณนาม การวิิเคราะห์์
อนุุกรมเวลา แบบจำำ�ลอง ARIMA การวิิเคราะห์์ข้้อความ เครื่่�องมืือและ
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เทคโนโลยีีการวิิเคราะห์์ขั้้น� สููง MapReduce และ Hadoop การวิิเคราะห์์
ในฐานข้้อมููล การบููรณาการการวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่
Big Data Analytics, Big Data Overview, Data Structures,
Analyst Perspective on Data Repositories, Data Science, Data
Analytics Lifecycle, Discovery Business Domain, Data
Preparation, Model Planning, Model Building, Communicate
Results, Operationalize, Data Analytic Methods Using R,
Exploratory Data Analysis, Statistical Methods for Evaluation,
Advanced Analytical Theory and Methods, Clustering,
Association Rules, Regression, Logistic Regression, Classification,
Naive Bayes, Diagnostics of Classifiers, Time Series Analysis,
ARIMA Model, Text Analysis, Advanced Analytics-Technology
and Tools, MapReduce and Hadoop, In-Database Analytics,
Integration Big Data Analytics.
619204	หััวข้้อพิิเศษทางวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ IoT 3(3-0-6)
(Special Topics in IoT Computer Engineering )
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หััวเรื่่�องที่่�น่่าสนใจทางวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ IoT
Interesting topics in computer engineering IoT.
619401 โครงงานวิิศวกรรม 1
1(0-3-1)
(Engineering Project I)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน
619212 การวิิเคราะห์์ ออกแบบ และพััฒนา ระบบ
และผลิิตภััณฑ์์ IoT
นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่ม� โครงงาน (จำำ�นวนนัักศึึกษาต่่อกลุ่่ม�  ขึ้้�นกัับ
ระเบีียบของคณะวิิศวกรรมศาสตร์์) จะต้้องสรรหาอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาตาม
กลุ่่�มวิิชาที่่�สนใจเพื่่�อเสนอหััวข้้อโครงงาน จากนั้้�นกลุ่่�มนัักศึึกษาจะต้้อง
ศึึกษาความเป็็นไปได้้ของโครงงานศึึกษาความรู้้�พื้้น� ฐานที่่�เกี่่ย� วข้้องรวมทั้้�ง
สืืบค้น้ ภููมิิหลัังของงานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับโครงงาน ทำำ�การวางแผนการวิิจัยั และ
พััฒนาโครงงานดัังกล่่าว พิิจารณาประโยชน์์ที่่ค� าดว่่าจะได้้รับั เมื่่อ� โครงงาน
สำำ�เร็็จ และจะต้้องทำำ�รายงานความคืืบหน้้าของโครงงานตามแบบที่่�ทาง
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์กำำ�หนด ทั้้�งนี้้�หััวข้้อโครงงานจะต้้องสอดคล้้องกัับ
กลุ่่�มวิิชาที่่�นัักศึึกษาเลืือกเรีียน
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 โครงงานวิิศวกรรม 2
2(0-6-2)
(Engineering Project II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ผ่่านรายวิิชา 619401 โครงงานวิิศวกรรม 1
ทำำ�การศึึกษาทดลองและพััฒนาโครงงานตามหััวข้้อที่่�ได้้เสนอ
ไว้้ในโครงงานวิิศวกรรม 1 เพื่่�อให้้สำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้ และจะ
ต้้องจััดส่่งปริิญญานิิพนธ์์ฉบัับสมบููรณ์์เมื่่อ� จบภาคการศึึกษา (รููปแบบและ
จำำ� นวนเล่่มให้้ ดูู จากคู่่� มืื อ การจัั ด ทำำ� โครงงานวิิ ศว กรรมของคณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์)
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 การฝึึกงานวิิศวกรรม
0(0-1-200 ชั่่�วโมง)
(Engineering Practice )
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปฎิิบัติั กิ ารฝึึกงานในอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับสาขา ระหว่่าง
ภาคฤดููร้้อน โดยฝึึกงานเป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 200 ชั่่�วโมง
Practice internships related to the computer field
during the summer, with an internship of no less than 200
hours.
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2.2.3 กลุ่่�มเทคโนโลยีีและวิิธีีการทางซอฟต์์แวร์์ จำำ�นวน 15
หน่่วยกิิต
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619205 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
3(2-2-6)
(Principles of Computer Programming)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวความคิิดพื้้�นฐานของภาษาโปรแกรม การเขีียนโปรแกรม
โครงสร้้าง ตััวแปร ตััวปฏิิบััติิการ ฟัังก์์ชัันและหน่่วยรัับเข้้า/ส่่งออกข้้อมููล
 คำำ�สั่่ง� ควบคุุมและคำำ�สั่่ง� ปฏิิบัติั กิ ารทางภาษา ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปร
 ตััวชี้้� และการใช้้เนื้้�อที่่�ในหน่่วยความจำำ� ตัวั แปร โลคอลและโกลบอล การ
ส่่งค่่าระหว่่างฟัังก์์ชััน สตริิงก์์ แฟ้้มข้้อมููล การรัับเข้้า/ส่่งออกข้้อมููล แถว
ลำำ�ดัับประเภทมิิติิเดีียวและสองมิิติิ การออกแบบและการเขีียนโปรแกรม
การแก้้จุุดบกพร่่องโปรแกรม
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.

and components of operating systems. Single-task processing,
multi programming, time sharing, and cache memory
methodology. Computer resource management concerning
memory, processor, devices, and file systems. Basic problems
in system controlling program, synchronization, concurrency,
and job scheduling management, virtual memory organization
and clound computing
619207 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม
3(2-2-6)
(Data Structures and Algorithms)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
บทบาทของอััลกอริิธึมึ ที่่�ใช้้ในกระบวนการแก้้ปัญ
ั หา โครงสร้้าง
ข้้อมููล แถวลำำ�ดัับ สายข้้อมููล รายการโยงสแตค คิิว ทรีี ไบนารีีทรีี กราฟ
การเรีียงลำำ�ดัับข้้อมููล และการค้้นหาข้้อมููล กลยุุทธ์์ในการแก้้ปััญหา การ
วิิเคราะห์์ความซัับซ้อ้ นของขั้้น� ตอนวิิธีี การออกแบบขั้้�นตอนวิิธีสำี ำ�หรัับการ
แก้้ปััญหา ประเภทของขั้้�นตอนวิิธีีทางคอมพิิวเตอร์์
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 problemsolving-based algorithms.

619206	ระบบปฏิิบััติิการ และระบบปฏิิบััติิการเวลาจริิง
		
3(2-2-6)
(Operating Systems)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิวััฒนาการและบทบาทหน้้าที่่�ของระบบปฏิิบััติิการ วิิธีีการ
ทำำ�งานและส่่วนประกอบของโปรแกรมควบคุุมระบบ การทำำ�งานทีีละ
โปรแกรม การทำำ�งานพร้้อมกัันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่่งเวลา หน่่วย
ความจำำ�ชั่่วค
� ราว การจััดสรรทรััพยากรของระบบซึ่่�งรวมถึึงหน่่วยความจำำ�
โปรเซสเซอร์์ อุปุ กรณ์์และแฟ้้มข้้อมููล ปััญหาพื้้�นฐานที่่�เกี่่ย� วกัับการทำำ�งาน
ของโปรแกรมควบคุุมระบบ จัังหวะประสานงาน การกำำ�หนดลำำ�ดับชั้้
ั น� งาน
การแบ่่งหน่่วยความจำำ�แบบเสมืือน การประมวลผลแบบขนาน และคลา
วด์์คอมพิิวติ้้�ง
Evolution and roles of operating systems. Concept
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619208 การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์สำำ�หรัับอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�		
		
3(2-2-6)
(Mobile Application Programming)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 619205 หลัักการเขีียนโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์
สถาปััตยกรรมของอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� การเขีียนโปรแกรมสำำ�หรัับ
อุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� การพััฒนาซอฟต์์แวร์์สำ�ำ หรัับอุปุ กรณ์์เคลื่่�อนที่่� ออกแบบ
ส่่วนติิดต่่อกัับผู้้�ใช้้ โดยใช้้เครื่่�องมืือจำำ�ลองการทำำ�งานบนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�
ให้้สามารถทำำ�งานได้้บนเครื่่�องไมโครคอมพิิวเตอร์์ การแปลงไฟล์์ไปใช้้ใน
อุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� การติิดต่่อข้้อมููลผ่่านเซอร์์ฟเวอร์์จำำ�ลอง
Mobile architecture. Mobile programming concept.
Mobile application development. User-interface design by
simulating interface on microcomputer. Mobile data handling
through virtual server.
2.2.4 กลุ่่�มโครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบ จำำ�นวน 18 หน่่วยกิิต
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619209 คณิิตศาสตร์์แบบไม่่ต่่อเนื่่�อง
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ทฤษฎีีกราฟ ต้้นไม้้ และการค้้นหาโดยต้้นไม้้ ทวิิภาค ทวิิตรรก
 ฟัังก์์ชั่่�นตรรก พีีชคณิิตแบบบููลีีน พีีชคณิิตของเซทความสััมพัันธ์์ วงจร
ตรรก พีีชคณิิตของเซทและสายอัักขระกลุ่่�มและกลุ่่�มย่่อย ฟัังก์์ชั่่�นในรููป
ความสััมพัันธ์์ สมการผลต่่างและฟัังก์์ชั่่�นเวีียนเกิิด
Graph theory, tree and binary-tree search, logic
function, Boolean algebra. Algebra of relation set, logic circuits.
Algebra of set and strings. Groups and subgroups, relations
and partitions, difference equations, recursive functions.
619210 การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ 3(2-2-6)
(Data Communications and Computer
Networks)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
องค์์ประกอบของระบบการสื่่อ� สารข้้อมููล ตััวกลางและอุุปกรณ์์

สำำ�หรัับการสื่่�อสาร การสื่่�อสารแบบใช้้สายและการสื่่�อสารแบบไร้้สาย
เทคโนโลยีีด้า้ นการสื่่อ� สารข้้อมููลแบบต่่างๆ สถาปััตยกรรมการสื่่อ� สารและ
โปรโตคอล มาตรฐานโอเอสไอ โปรโตคอลที่่�ใช้้ในเครืือข่่ายต่่าง ๆ การแก้้ไข
ปััญหาในการใช้้งานเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
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	ทฤษฎีีการคำำ�นวณ
3(3-0-6)
(Theory of Computation )
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
คณิิตศาสตร์์และสััญลัักษณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง แนวคิิดพื้้�นฐานของ
ภาษา ไวยกรณ์์ ออโตมาตา ไฟไนท์์ออโตมาตา ไวยากรณ์์ปกติิ ภาษาปกติิ
 นิิ พ จน์์ ป กติิ วิิ ธีี ปั้้� ม ปิ้้� ง เลมม่่าสำำ� หรัั บ ภาษาปกติิ ภาษาไม่่พึ่่� ง บริิ บ ท
ไวยากรณ์์ไม่่พึ่่�งบริิบท วิิธีปั้้ี ม� ปิ้้�งเลมม่่าสำำ�หรัับภาษาไม่่พึ่่�งบริิบท การแปลง
ไวยากรณ์์ 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 การวิิเคราะห์์ ออกแบบ และพััฒนา ระบบและผลิิตภััณฑ์์ 		
IoT
3(3-0-6)
IoT products and system analysis, design, and
development
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวความคิิดในการพััฒนาระบบ และผลิิตภััณฑ์์ IoT ขั้้�นตอน
การวิิเคราะห์์ ออกแบบและวิิจััย ระบบผลิิตภััณฑ์์ IoT การสำำ�รวจตลาด
เทคนิิคการรวบรวมความต้้องการ การวิิเคราะห์์ความต้้องการ เพื่่�อการ
พััฒนาระบบและผลิิตภััณฑ์์ การออกแบบระบบ การออกแบบซอฟต์์แวร์์
การออกแบบฮาร์์ดแวร์์ การออกแบบส่่วนติิดต่่อกัับผู้้�ใช้้ การออกแบบ
524

ฐานข้้อมููล การทดสอบระบบ ตามหลััก PDCA การมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
การทำำ�การตลาด รวมทั้้�งรููปแบบของการสร้้างรายได้้
System and IoT products development concepts,
Process of analysis, design, and research of IoT product system,
Market survey, requirement gathering techniques and analysis
for system and product development, System design, Software
design, Hardware design, User interface design, Database
design, System testing, according to PDCA principles, Product
standardization, Marketing and revenue model.
619213	วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 619212 การวิิเคราะห์์ ออกแบบ 
และพััฒนา ระบบและผลิิตภััณฑ์์ IoT
กระบวนการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ กลยุุทธ์์ในการพััฒนาซอฟต์์แวร์์
ระเบีียบวิิธีีการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ การออกแบบเพื่่�อการเวีียนใช้้และการ
บำำ�รุุงรัักษา การทดสอบ การประมาณต้้นทุุนซอฟต์์แวร์์ และการบริิหาร
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 การสื่่�อสารระบบอะนาล็็อกและดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Analog and Digital Communication Systems)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ทฤษฎีีการสุ่่�มตััวอย่่างของสััญญาณ สััญญาณประเภทสุ่่�มและ
ไม่่สุ่่�ม สััญญาณสุ่่ม� แบบความถี่่ต่ำ� ำ��ผ่่าน ระบบเบสแบนด์์ดิจิิ ทัิ ลั การจััดระดัับ
เข้้ารหััส การเข้้ารหััส แหล่่งกำำ�เนิิดสััญญาณ ระบบ PCM DM และอื่่�นๆ
ระบบผ่่านแถบดิิจิิทััล ASK PSK FSK วิิธีีการเข้้ารหััสช่่องสััญญาณ การส่่ง
และการซิิงโครไนซ์์
Theory of sampling of signals, Random and nonrandom 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.
2.2.5 กลุ่่�มฮาร์์ดแวร์์และสถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์ จำำ�นวน 14
หน่่วยกิิต
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619215 การออกแบบวงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
3(3-0-6)
(Digital Circuits and Logic Design )
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ระบบตััวเลขและรหััส  พีีชคณิิตของสวิิตชิิงฟัังก์์ชััน อุุปกรณ์์ส
วิิตชิิง  การลดทอน สวิิตชิิง ให้้น้้อยที่่�สุุด การออกแบบตรรกะคอมบิิเนชััน
นััล หลัักการเบื้้�องต้้นของวงจรซีีเควนเชีียลแบบ ซิิงโครนััสและอะซิิงโค
รนััส  ฟลิิบฟลอป วงจรแลตช์์ วงจรฐานเวลา วงจรนัับ รีีจิิสเตอร์์ ศึึกษา
วงจรแปลงสััญญาณ D/A และ A/D วงจรหน่่วยความจำำ�แบบต่่างๆ และ
การประยุุกต์์วงจรดิิจิิทััลในงานระบบต่่างๆ
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 ปฏิิบััติิการวงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
1(0-3-1)
(Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียนหรืือเรีียนควบกัับ
วิิชา 619215 การออกแบบวงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
ปฏิิบัติั กิ ารทดลอง ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 619215 การ
ออกแบบวงจรดิิจิิทััลและวงจรตรรกะ
The experimental operation which has related in
line with 619215 Digital Circuits and Logic Design
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619217 โครงสร้้างและสถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
3(3-0-6)
(Computer Organization and Architecture)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิวัฒ
ั นาการโครงสร้้างระบบคอมพิิวเตอร์์ ระบบตััวเลขที่่�ใช้้แทน
ข้้อมููล ภาษาเครื่่�อง ภาษาแอสแซมบลีี หน่่วยประมวลผล การกำำ�หนดที่่�
อยู่่� หน่่วยความจำำ�และลำำ�ดับชั้้
ั น� ของหน่่วยความจำำ� หน่่วยความจำำ� การนำำ�
เข้้าและส่่งออกข้้อมููล สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์ ระบบการทำำ�งานแบบ
มััลติิโปรแกรมมิ่่�ง มััลติิทาสกิ้้�งและแบบเสมืือน
Evolution on computer organization. Number system
used for internal data representation. Machine language,
assembly, processing unit, storage unit, memory and memory
hierarchy, and input/output peripherals. Computer architecture
technology. Multi-programming and multi-tasking system.
619218 การออกแบบและการติิดตั้้�งเครืือข่่ายการสื่่�อสารไร้้
สาย
3(2-3-6)
(Wireless LAN Communication Network
Installation and Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน
619210 การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
มาตรฐานของเครืือข่่ายการสื่่อ� สารไร้้สายและเคลื่่�อนที่่� อุปุ กรณ์์
ในเครืือข่่ายการสื่่�อสารไร้้สาย โพรโทคอลในเครืือข่่ายการสื่่�อสารไร้้สาย
รููปแบบบริิการเครืือข่่ายการสื่่�อสารไร้้สายและเคลื่่�อนที่่� เครื่่�องมืือและ
เทคนิิคในการสร้้างเครืือข่่าย การประยุุกต์์และบริิหารจััดการเครืือข่่าย
ประสิิทธิิภาพและคุุณภาพของบริิการ ซอฟต์์แวร์์ที่่�ใช้้ในเครืือข่่ายการ
สื่่�อสารไร้้สายและเคลื่่�อนที่่� และเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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 การโปรแกรมสมองกลฝัังตััว และ IoT
3(3-0-6)
(Embedded Systems and IoT Programming)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์์
การประยุุกต์์ใช้้งานพอร์์ตแบบขนาน พอร์์ตแบบอนุุกรม การ
สื่่�อสารข้้อมููลแบบ I2C การเชื่่�อมต่่อระบบด้้วยสััญญาณแอนะล็็อก และ
สััญญาณดิิจิทัิ ลั การประยุุกต์์ใช้้ไมโครคอนโทรลเลอร์์การเชื่่อ� มต่่ออุุปกรณ์์
สนัับสนุุนเซนเซอร์์และ ทรานดิิวเซอร์์แบบต่่างๆ เช่่น การเชื่่�อมต่่อกัับตััว
ตรวจจัับอุุณหภููมิิ ตรวจจัับแสงสว่่าง ตรวจจัับการสั่่�นสะเทืือน ตรวจจัับ
ความชื้้�น ตรวจจัับระยะทาง ตรวจจัับเสีียง อื่่�นๆ ให้้สามารถสื่่�อสารผ่่าน
แพลทฟอร์์ม IoT ทั้้�งแบบ เครืือข่่ายระยะใกล้้ 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 Long-range wireless.
619220 ปฏิิบััติิการโปรแกรมสมองกลฝัังตััว และ IoT 1(0-3-1)
(Embedded Systems and IoT Programming
Laboratory)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียนหรืือเรีียนควบกัับ
วิิชา 619219 การโปรแกรมสมองกลฝัังตััวและ IoT
ปฏิิบัติั ิการทดลอง ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 619219 การ
โปรแกรมสมองกลฝัังตััวและ IoT
Laboratory experiments with content consistent with
the subject 619219 Embedded Systems and IoT Programming.
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2.3) กลุ่่�มวิิ ช าเลืื อ กทางวิิ ศ วกรรมคอมพิิ ว เตอร์์ จำำ� นวน 9
หน่่วยกิิต โดยเลืือกจากวิิชาใดวิิชาหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
619301 บล็็อกเชน
3(3-0-6)
(Blockchain)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับบล็็อกเชน ระบบแบบรวมศููนย์์และ
กระจาย เลเยอร์์ของบล็็อกเชน ความสำำ�คััญของบล็็อกเชน การทำำ�งานของ
บล็็อกเชน การอ่่านรหััส ทฤษฎีีเกม การทำำ�งานของบิิทคอยน์์ การทำำ�งาน
ของอีีเธอเรีียม การพััฒนาบล็็อกเชนแอพพลิิเคชั่่�น การสร้้าง 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 วิิทยาการข้้อมููลและข้้อมููลอััจฉริิยะ
3(2-2-6)
(Data Science and Data Intelligence)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 619202 ระบบฐานข้้อมููล
วิิทยาการข้้อมููลเบื้้�องต้้น นัักวิิทยาการข้้อมููลและนัักพััฒนา
ข้้อมููล การสืืบค้้นหรืือการขุุด คุุณภาพข้้อมููลหรืือการล้้างข้้อมููล การสร้้าง
แบบจำำ�ลองข้้อมููล การคิิดแบบนัักวิิทยาการข้้อมููล พััฒนาวิิธีกี ารที่่�ดีใี นการ
ทำำ�ความเข้้าใจข้้อมููล การใช้้การคิิดเชิิงสถิิติิ การเพิ่่�มความสามารถทางการ
ตลาด การเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ การรวบรวม
ข้้อมููล การประมวลผลข้้อมููล การสำำ�รวจและการแสดงข้้อมููล การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลและ ใช้้การเรีียนรู้้�ของเครื่่�องกัับข้้อมููล การตััดสิินใจขึ้้�นอยู่่�กัับความ
เข้้าใจที่่�ได้้มา สถิิติิ ความน่่าจะเป็็น การสร้้างแบบจำำ�ลองการทำำ�นาย
แนวทางการพััฒนาเพื่่�อล้้างข้้อมููล การขุุดข้้อมููล การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
สำำ�หรัับผู้้�พััฒนาฐานข้้อมููล ความก้้าวหน้้าและถดถอยของฐานข้้อมููล การ
ทำำ�นายด้้วยโมเดลเชิิงเส้้น การทำำ�ให้้เป็็นมาตรฐานสำำ�หรัับการปรัับปรุุงฐาน
ข้้อมููล การพััฒนาและการประเมิินฐานข้้อมููล ฐานข้้อมููลกัับเครืือข่่าย
ประสาทเทีี ย ม การส่่งเสริิ ม ฐานข้้ อ มููล การจำำ� แนกฐานข้้ อ มููลโดยใช้้
ซัั พ พอร์์ ต เวกเตอร์์ แ มชชีี น โครงสร้้ า งฐานข้้ อ มููลและการเรีี ย นรู้้� ข อง
เครื่่�อง

Introduction to Data Science, Data Scientist and Data
developer, Querying or mining, Data quality or data cleansing,
Data modeling, Advantages of thinking like a data scientist,
Developing a better approach to understanding data, Using
statistical thinking, Increased marketability, Perpetual learning,
Declaring the Objectives, Collecting data, Processing data,
Exploring and visualizing data, Analyzing the data and/or
applying machine learning to the data, Deciding based upon
acquired insight, Common terminology, Statistical population,
Probability, Predictive modeling, A Developer Approach to
Data Cleaning, Data Mining and the Database Developer,
Statistical Analysis for the Database Developer, Database
Progression to Database Regression, Predicting with linear
model, Regularization for Database Improvement, Database
Development and Assessment, Databases and Neural Networks,
Boosting Database, Database Classification using Support Vector
Machines, Database Structures and Machine Learning.
619303 การจััดการความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมเชิิงธุุรกิิจ		
3(3-0-6)
(Creativity Management and
Business Innovation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาตััวแบบจำำ�ลอง วิิธีีการจััดการและการพััฒนาความรู้้� 
ทัักษะ ประสบการณ์์และความคิิดที่่�สร้้างสรรค์์ให้้เกิิดเป็็นเทคนิิคและวิิธีี
การบริิหารการเปลี่่ย� นแปลงทางนวััตกรรม กระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�นำำ�
ไปสู่่�ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการพััฒนาและปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ใหม่่หรืือ
กระบวนการบริิหารงานใหม่่ ๆ ที่่�ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนประสิิทธิิผลของ
องค์์ ก ารและความสำำ� เร็็ จ ตามเป้้ า หมาย โดยใช้้ เ ทคนิิ ค การจัั ด การ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�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
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process encouraging and supporting for organizational
effectiveness and goal achievement by using proper changing
management techniques.
619304	สััญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
วิิชาบัังคัับก่่อน :ไม่่มีี
สััญญาณและระบบ สััญญาณแบบต่่อเนื่่�องและไม่่ต่่อเนื่่�อง
ระบบเชิิงเส้้นและไม่่แปรตามเวลา ฟัังก์์ชันั ถ่่ายโอน อนุุกรมฟููเรีียร์์ ผลการ
แปลงฟููเรีียร์์ ลาปลาซและการแปลงแซท ทฤษฎีีการชัักตััวอย่่าง การแก้้
สมการเชิิงอนุุพัันธ์์และสมการผลต่่างสืืบเนื่่�องโดยใช้้ผลการแปลง
Signal and system, Continuous and intermittent
signals, Linear and time-variable systems, Transfer function,
Fourier Series, Fourier transform results, Laplace and Zat
Conversion, Sampling theory, Differential equation solving and
Divided Difference equations using transformation results.
619305 การประมวลผลสััญญาณดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
โครงสร้้างต่่างๆ ของดิิจิิทััลฟิิลเตอร์์ทั้้�งแบบ FIR และ แบบ IIR
รวมทั้้� ง การออกแบบและการนำำ� มาสร้้ า งโดยใช้้ ฮ าร์์ ด แวร์์ และ/หรืื อ
ซอฟต์์แวร์์ และการประยุุกต์์ใช้้งาน
Various structures Of both FIR and IIR digital filters
including the design and construction using hardware and/or
software and applications.
619306 ความมั่่�นคงของระบบคอมพิิวเตอร์์
3(3-0-6)
(Computer Security)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 619210 การสื่่อ� สารข้้อมููลและเครืือ
ข่่ายคอมพิิวเตอร์์
เทคนิิคการวิิเคราะห์์ความปลอดภััยและความมั่่�นคงในระดัับ
ต่่าง ๆ ของเครืือข่่ายแบบเปิิด  เทคโนโลยีีด้้านความปลอดภััยของเครืือ
ข่่ายคอมพิิวเตอร์์  เทคนิิคการเข้้ารหััส  ความปลอดภััยในเครืือข่่าย
อิินเทอร์์เน็็ต ไวรััส เวิิร์์ม ไฟล์์วอลล์์ การบริิหารความปลอดภััยเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
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 การพััฒนาซอฟต์์แวร์์เชิิงวััตถุุ
3(2-2-6)
(Object-Oriented Software Development)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน
619205 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
การพัั ฒ นาซอฟต์์ แวร์์ โ ดยใช้้ ภ าษาที่่� สนัั บสนุุ น การพัั ฒ นา
ซอฟต์์แวร์์เชิิงวััตถุุ การวิิเคราะห์์และออกแบบโดยใช้้ยููเอ็็มแอล การ
ประยุุกต์์ใช้้เฟรมเวิิร์์ก การพััฒนาซอฟต์์แวร์์ทำำ�งานกัับฐานข้้อมููล การ
ทดสอบซอฟต์์แวร์์
Software development via object-oriented supporting
languages. Analysis and design pattern using UML and
framework methodology. Database connectivity. Software
testing.
619308 การตลาดยุุคดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาแนวคิิด กลยุุทธ์์ การจััดการ และเครื่่�องมืือทางการ ตลาด
ดิิจิทัิ ลั โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านทฤษฎีีทางการตลาดโดยอาศััยเทคโนโลยีีต่่าง
ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น� ในปััจจุุบันั มาประยุุกต์์ใช้้และพััฒนาให้้เกิิด ประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
อาทิิ ระบบ E-Commerce E-Marketing การวางแผนและการพััฒนา
ตลาดออนไลน์์ โมเดลธุุรกิิจออนไลน์์ และความรู้้� เบื้้�องต้้นของการนำำ� Best
Practice ด้้าน IT มาใช้้วิิเคราะห์์และประเมิิน ผลทางการตลาด ตลอดจน
ศึึกษาแนวทางแก้้ปัญ
ั หาและการตััดสิินใจโดย ใช้้กรณีีศึกึ ษาและการปฏิิบัติั ิ
จริิง
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.
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619309	ปััญญาประดิิษฐ์์
3(2-2-6)
(Artificial Intelligence)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปััญญาประดิิษฐ์์เบื้้�องต้้น ตััวแทนอััจฉริิยะ การแก้้ปััญหา การ
แก้้ปัญ
ั หาด้้วยการค้้นหา การค้้นหาแบบต่่างๆ การค้้นหาแบบคู่่ป� รัับ ปัญ
ั หา
ความพึึงพอใจของข้้อจำำ�กัดั  ความรู้้�การใช้้เหตุุผลและการวางแผน ตััวแทน
เชิิงตรรกะ ตรรกะลำำ�ดัับแรก การอนุุมานในลอจิิกลำำ�ดัับแรก การวางแผน
และการแสดงในโลกแห่่งความจริิง การเป็็นตััวแทนความรู้้� ความรู้้�และ
เหตุุผลที่่�ไม่่แน่่นอน ความไม่่แน่่นอนเชิิงปริิมาณ การใช้้เหตุุผลเชิิงความ
น่่าจะเป็็น การใช้้เหตุุผลที่่�น่่าจะเป็็นเมื่่�อเวลาผ่่านไป การตััดสิินใจอย่่าง
ง่่าย การตััดสิินใจที่่�ซัับซ้้อน การเรีียนรู้้� การเรีียนรู้้�จากตััวอย่่าง ความรู้้�ใน
การเรีียนรู้้� การเรีียนรู้้�แบบจำำ�ลองความน่่าจะเป็็น การเสริิมการเรีียนรู้้� การ
สื่่�อสารการรัับรู้้�และการแสดงผล การประมวลผลภาษาธรรมชาติิ ภาษา
ธรรมชาติิเพื่่�อการสื่่�อสาร ความเข้้าใจ และหุ่่�นยนต์์
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 การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์บนเว็็บ
3(2-2-6)
(Web Application Programming)
วิิชาบัังคัับก่่อน :เคยเรีียน
619205 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
หลัักการพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์บนเว็็บ โครงสร้้างการทำำ�งาน
ของเว็็บเซิิร์์ฟเวอร์์ เว็็บบราวเซอร์์ การออกแบบส่่วนติิดต่่อกัับผู้้�ใช้้ การ
บัันทึึกข้้อมููลผ่่านฟอร์์ม การเชื่่�อมต่่อกัับโปรแกรมบนเว็็บบราวเซอร์์ การ
พััฒนาโปรแกรมฝั่่�งแม่่ข่่ายด้้วยภาษามาตรฐานต่่างๆ การควบคุุมสถานะ

ของโปรแกรมด้้วยเซสชั่่�น การพััฒนาโปรแกรมเพื่่�อเชื่่อ� มต่่อฐานข้้อมููล การ
จััดการข้้อมููลด้้วยเซสชั่่�นอาร์์เรย์์ รวมถึึงการแสดงรายงานในรููปแบบต่่างๆ
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 การบริิหารเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
3(2-2-6)
(Computer Network Administration)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน
619210 การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
หลัักการทำำ�งานพื้้�นฐานของอุุปกรณ์์จััดเส้้นทาง การเชื่่�อมต่่อ
กัับเครืือข่่ายแบบต่่างๆ เทคโนโลยีีแบบไคลแอนท์์/เซอร์์ฟเวอร์์ การเชื่่�อม
ต่่อสายเคเบิิล การเดิินสายระบบเครืือข่่ายระยะใกล้้ การวางแผนติิดตั้้�ง
ระบบเครืือข่่าย การสร้้างผู้้�ใช้้งานและการจััดการเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
การแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดจากการใช้้งานระบบเครืือข่่าย
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	ระบบควบคุุมแบบดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Digital Control Systems)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดทางระบบควบคุุมแบบดิิจิทัิ ลั ทบทวนวิิธีกี ารแปลงแบบ
z ทรานส์์เฟอร์์ฟังั ก์์ชันั การวิิเคราะห์์ผลตอบสนอง ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ตััวแปร s กัับตััวแปร z เสถีียรภาพ การออกแบบ ตััวควบคุุมและการ
ออกแบบตััวสัังเกตด้้วยเทคนิิคตััวแปรสถานะ การจำำ�ลอง และการอนุุวััต
ระบบควบคุุมแบบดิิจิิทััล
Digital control system concepts, Reviewing the
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z-transform method, Transfer function, Responses analysis.
The relationship between the s variable and z variable z,
Stability, Design, Controller and observer design with state
variable techniques, Simulation and Digital control system.
619313 เซนเซอร์์และทรานส์์ดิิวเซอร์์
3(2-3-5)
(Sensors and Transducers )
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การวััดทางตรงและการวััดทางอ้้อม การแปลงรููปพลัังงานของ
เซนเซอร์์ เซนเซอร์์ชนิิดพาสซีีปและเซนเซอร์์ชนิิดแอคทีีป ปััจจััยความผิิด
พลาดของเซนเซอร์์ นิิยามเกี่่�ยวกัับเซนเซอร์์การปรัับ-ปรุุงการวััดของ
เซนเซอร์์ วงจรส่่งสััญญาณออกของเซนเซอร์์ วงจรขยายรัับสััญญาณของ
เซนเซอร์์ วงจรของเซนเซอร์์ วงจรขยายสำำ�หรัับเซนเซอร์์ การป้้องกััน
สััญญาณรบกวน อุุปกรณ์์วััดความเร่่ง โพเทนชิิออมิิเตอร์์ เอ็็นโคดเดอร์์ รีี
โซล์์ฟเวอร์์ อุปุ กรณ์์ตรวจจัับระยะ อุุปกรณ์์ตรวจจัับแสง อุุปกรณ์์ตรวจจัับ
การชน อุุปกรณ์์สำำ�หรัับวััดแรง วััสดุุเพีียโซเซรามิิกส์์ ไจโรสโคป อุุปกรณ์์
ตรวจวััดความดััน
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 การอิินเทอร์์เฟซไมโครคอมพิิวเตอร์์
3(2-3-5)
(Microcomputer Interfacing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์์
การเชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์สนัับสนุุนต่่างๆ ที่่�ทัันสมััยที่่�ใช้้ในปััจจุุบััน
ได้้แก่่ พอร์์ตแบบขนาน พอร์์ตแบบอนุุกรม  อุุปกรณ์์ตั้้�งเวลาและนัับ ตััว
ควบคุุมการอิินเทอร์์รััปต์์ การเปลี่่�ยนสััญญาณจากแอนะล็็อกเป็็นดิิจิิทััล
การ-เปลี่่�ยนสััญญาณดิิจิิทััลเป็็นแอนะล็็อก การเชื่่�อมต่่อกัับตััวตรวจจัับ

อุุณหภููมิิ  ตััวตรวจจัับแสงสว่่าง  ตััวตรวจจัับการเคลื่่�อนที่่�และระยะทาง  
ตััวตรวจจัับการไหลของของเหลว  การเชื่่�อมต่่อกัับอุุปกรณ์์อิินพุุตต่่างๆ
ได้้แก่่ เมาส์์ ดิิจิิไทเซอร์์ เป็็นต้้น ระบบบััสตามมาตรฐาน IEEE 488 การ
เชื่่อ� มต่่อในลัักษณะเครื่่�องข่่ายท้้องถิ่่น� การกราวด์์และชีีลด์์เพื่่�อลดสััญญาณ
รบกวน
Connecting various supporting devices that are
currently used are Parallel port, Serial port, Timer and counting
device, Interrupt control, Changing signal from analog to digital,
Digital signal conversion to analog, Connection with temperature
detectors, Light detector, Motion and distance detector, liquid
flow detector. The connection of various input devices,
including Mouse, Register, etc., Bus system according to IEEE
488 standard, Local network connection, Ground and shield
to reduce noise.
619315 การประยุุกต์์และใช้้งานไมโครโพรเซสเซอร์์
3(2-3-5)
(Microprocessor Applications)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 619111 ไมโครคอนโทรลเลอร์์
ทรานส์์ดิวิ เซอร์์และตััวตรวจจัับแบบต่่างๆ การประยุุกต์์และใช้้
งานไมโครโพรเซสเซอร์์ ด้้านควบคุุมระบบการทำำ�งานต่่างๆ เช่่น ควบคุุม
การทำำ�งานของระบบจัักรกล ระบบโทรศััพท์์ ระบบสื่่�อสาร และอื่่�นๆ
Transducer and various detectors, Application and
usage Microprocessor, Control systems such as Control of the
mechanical system, Telephone system, Communication
system and others.
619316 ระบบควบคุุมอััตโนมััติิ
3(3-0-6)
(Automatic Control Systems)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 619304 สััญญาณและระบบ และ
619312 ระบบควบคุุมแบบดิิจิิทััล
หลัักการควบคุุมอััตโนมััติิ การวิิเคราะห์์และแบบจำำ�ลองของ
ชิ้้�นส่่วนควบคุุมเชิิงเส้้น แบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของระบบพลวััต
คุุณลัักษณะของระบบควบคุุมป้้อนกลัับ สมรรถนะของระบบควบคุุมป้้อน
กลัับ เสถีียรภาพของระบบป้้อนกลัับเชิิงเส้้นระเบีียบวิิธีีรููทโลกััส ระเบีียบ
วิิธีีตอบสนองความถี่่� เสถีียรภาพในโดเมนความถี่่� การวิิเคราะห์์ระบบ
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ควบคุุมในโดเมนเวลา การออกแบบและการทดแทนของระบบควบคุุม
ป้้อนกลัับ
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 การประยุุกต์์ IoT การประมวลผลคลาวด์์
และปััญญาประดิิษฐ์์ กัับงานวิิศวกรรม
3(3-0-6)
(The Application of IoT, Cloud Processing
and Artificial Intelligence for Engineering)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
อิินเทอร์์เน็็ตสำำ�หรัับสรรพสิ่่�ง (IoT) เบื้้�องต้้น วิิวััฒนาการของ
IoT เทคโนโลยีีและเครื่่�องมืือสำำ�หรัับ IoT การออกแบบ IoT ในเชิิงตรรกะ
และเชิิงกายภาพ การสร้้างและการปรัับใช้้ IoT ให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์กั� บั องค์์กร
ปััญญาประดิิษฐ์์เบื้้�องต้้น การตััดสิินใจอย่่างง่่าย การตััดสิินใจที่่�ซัับซ้้อน
การเรีียนรู้้� การเรีียนรู้้�จากตััวอย่่าง ความรู้้�ในการเรีียนรู้้� การเรีียนรู้้�แบบ
จำำ�ลองความน่่าจะเป็็น การประมวลผลภาษาธรรมชาติิ ภาษาธรรมชาติิ
เพื่่�อการสื่่อ� สาร และหุ่่�นยนต์์ วิิธีกี ารทางสถิิติสำิ �ำ หรัับการประเมิินผล ทฤษฎีี
และวิิธีีการวิิเคราะห์์ขั้้�นสููง การจััดกลุ่่�ม สหสััมพัันธ์์ การถดถอย การถด
ถอยโลจิิสติิกส์์ การจำำ�แนกประเภท นาอิิฟเบย์์ การวิิเคราะห์์อนุุกรมเวลา
แบบจำำ�ลอง ARIMA การวิิเคราะห์์ข้อ้ ความ การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลขนาดใหญ่่
ภาพรวมข้้อมููลขนาดใหญ่่ โครงสร้้างข้้อมููล วิิทยาการข้้อมููล วััฏจัักรการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููล ค้้นหาโดเมนธุุรกิิจ การเตรีียมข้้อมููล การวางแผนแบบ
จำำ�ลอง การสร้้างแบบจำำ�ลอง สื่่�อสารผลลััพธ์์ การดำำ�เนิินการ การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลเชิิงสำำ�รวจ การบููรณาการการวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ และการบูู
รณาการกัับงานวิิศวกรรมในโดเมนต่่างๆ อาทิิ งานวิิศวกรรมไฟฟ้้า งาน
วิิศวกรรมเครื่่�องกล งานวิิศวกรรมโยธา เป็็นต้้น
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 การประมวลผลภาพดิิจิิทััลและคอมพิิวเตอร์์วิิชั่่�น		
		
3(2-2-6)
(Digital Image Processing and
Computer Vision)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
พื้้� น ฐานภาพดิิ จิิ ทัั ล แบบจำำ� ลองภาพ การแปลงภาพ การ
ปรัับปรุุงภาพให้้ดีขึ้้ี น� การซ่่อมแซมภาพ การลดขนาดข้้อมููลภาพ การแบ่่ง
และจำำ�แนกภาพ การแทนและจำำ�กัดั ความภาพ การรู้้�จำำ�และการแปลความ
หมาย หััวข้้อเกี่่�ยวกัับการประมวลผลภาพที่่�น่่าสนใจในปััจจุุบััน
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.
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คณะบริิหารธุุรกิิจ
กลุ่่�มวิิชาแกนทางธุุรกิิจ
620001 เศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักและความหมายของวิิชาเศรษฐศาสตร์์โดยศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
หลัักทั่่�วไปของเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค อุุปสงค์์และอุุปทาน โครงสร้้างและ
การกำำ�หนดราคาในตลาดแข่่งขัันสมบููรณ์์และไม่่สมบููรณ์์ พฤติิกรรมของผู้้�
บริิโภค และหลัักทั่่�วไปของเศรษฐศาสตร์์มหภาค รายได้้ประชาชาติิ
วััฏจัักรธุุรกิิจ เงิินเฟ้้อและเงิินฝืืด นโยบายการคลัังและการค้้าระหว่่าง
ประเทศ ผลกระทบการเปลี่่ย� นแปลงในดััชนีีชี้้วั� ดั ด้้านเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ต่่อกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
Principles and definitions of economics; general
principles of microeconomic, demand and supply, structure
and price determination in perfect and imperfect competition
markets, consumer behavior; general principles of
macroeconomics, national income, business cycle, inflation
and deflation, fiscal policy and international trade; impacts of
change with indicators of macroeconomics on business
activities.
620002 การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis in Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กระบวนการตัั ด สิิ น ใจและประโยชน์์ ก ารใช้้ เ ทคนิิ ค ทาง
คณิิตศาสตร์์เชิิงปริิมาณเพื่่�อช่่วยในการตััดสิินใจ การโปรแกรมเชิิงเส้้น
เทคนิิคการประเมิินผลและการตรวจสอบโครงการ ทฤษฎีีการตััดสิินใจ
ตััวแบบของมาร์์คอฟ ทฤษฎีีเกม แถวคอย ตััวแบบสิินค้้าคงคลััง การจำำ�ลอง
สถานการณ์์ การนำำ�โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปมาใช้้ประมวลผลลััพธ์์
Decision-making processes and utilization of
quantitative mathematics techniques for decision making;
linear programming; techniques of assessing and monitoring
projects; decision theory; Markov model; game theory; queuing
model; inventory model; simulation; software package for
data processing.

620003 กฎหมายธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความรู้้�ทั่่�วไปทางกฎหมาย กฎหมายเกี่่�ยวกัับองค์์กรธุุรกิิจ ห้้าง
หุ้้�นส่่วน บริิษััทจำำ�กััด บริิษััทมหาชน หลัักกฎหมายนิิติิกรรมและสััญญา
ทางธุุรกิิจ สััญญาซื้้อ� ขาย สััญญาขายฝาก สััญญาเช่่าทรััพย์์–เช่่าซื้้อ�  สััญญา
กู้้�ยืืมเงิินและหลัักการประกัันด้้วยบุุคคลและทรััพย์์ สัญ
ั ญาตััวแทน สััญญา
ตั๋๋�วเงิิน สััญญาจ้้างแรงงาน สััญญาเพื่่�อระงัับข้้อพิิพาททางธุุรกิิจ กฎหมาย
เกี่่� ย วกัั บ ตราสารทางการเงิิ น ตราสารทุุ น และตราสารหนี้้� กฎหมาย
ทรััพย์์สินิ ทางปััญญา กฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการประกอบวิิชาชีีพทางด้้าน
ธุุรกิิจและจรรยาบรรณทางธุุกิิจ
Introduction to law; laws relating to business
corporations, partnership, limited company, public company;
principles of juristic act and business contract, sale contract,
consignment contract, hire of property contract and hire of
purchase contract, loan of money contract, and principles of
bail by security and third party; agency agreement; bill contract,
labor contract, contract for business dispute resolution; laws
concerning financial instrument, equity and fixed income,
intellectual property law, laws relating to business professions
and business ethics.
620004 ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 1
3(2-2-5)
(Business English 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาศััพท์์ สำำ�นวน ประโยคที่่�ใช้้ในการสื่่�อสารในสถานการณ์์
ต่่างๆ ทางธุุรกิิจที่่�หลากหลาย ได้้แก่่ การกล่่าวถึึงประวััติิขององค์์กร การ
ให้้ข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับบริษัิ ทั การดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจ การวางแผนปฎิิบัติั ิ
งาน การฝึึกปฎิิบััติิการต้้อนรัับและเยี่่�ยมลููกค้้า การเลื่่�อนและการยกเลิิก
นััดหมาย การแสดงความคิิดเห็็น การสั่่�งงาน การเชื้้�อเชิิญ ฯลฯ โดยเน้้น
ให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�ความสามารถในด้้านทัักษะการพููด การฟััง การอ่่าน การ
เขีียน รวมทั้้�งสามารถออกสำำ�เนีียงคำำ� วลีี ประโยคและบทสนทนาพื้้�นฐาน
ได้้อย่่างถููกต้้อง
A four-skill introductory course providing basic
knowledge level of business concentrating on the inter-office
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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 ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 2
3(2-2-5)
(Business English 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาศััพท์์ สำำ�นวน ประโยคที่่�ใช้้ในการสื่่�อสารทางธุุรกิิจที่่�ซัับ
ซ้้อนขึ้้น�  ฝึึกปฏิิบัติั กิ ารใช้้ภาษาในสถานการณ์์ต่่างๆ ได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะ
สมกัับกาละเทศะ เช่่น การติิดต่่อทางโทรศััพท์์ การให้้ข้อ้ มููล เกี่่ย� วกัับสินิ ค้้า
และบริิการ การทำำ�ตารางเวลาและการนััดหมาย การตรวจสอบความคืืบ
หน้้าของงาน กฎข้้อบัังคัับต่่างๆ และการแนะนำำ�ขององค์์กร การประชุุม
และการอภิิปราย การพููดในที่่�สารธารณะ ผลสััมฤทธิ์์ข� ององค์์กรรวมไปถึึง
การคาดการณ์์อนาคตขององค์์กร ฯลฯ โดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้� ความ
สามารถในด้้านทัักษะ การพููด การฟััง การอ่่าน การเขีียน รวมทั้้�งสามารถ
ออกสำำ�เนีียงคำำ� วลีี ประโยค และบทสนทนาที่่�สููงขึ้้�นได้้อย่่างถููกต้้อง
A Continuation of Business English I providing advanced
knowledge level of business concentrating on inter-office
communication using American and International English for
a range of business situations which include telephoning,
scheduling appointments, company performance. Product
and service. Talking about decision, checking progress,
company regulation, meeting and discussion, speaking in
public, etc.
620006 สถิิติิธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Statistics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การวิิเคราะห์์ปัญ
ั หาทางธุุรกิิจในเชิิงสถิิติิ โดยศึึกษาการวััดแนว
โน้้มเข้้าสู่่�ส่่วนกลาง การวััดการกระจาย การประมาณค่่า การทดสอบ
สมมติิฐานของค่่าพารามิิเตอร์์ การวิิเคราะห์์ความแปรปรวน การวิิเคราะห์์
อนุุกรมเวลา การวิิเคราะห์์การถดถอยและสหสััมพัันธ์์
Analysis of business problems using statistical
methods, measure of central tendency, measure of dispersion,

estimation, parameter hypothesis test, analysis of variance;
time series analysis; regression and correlation analysis.
620007 การภาษีีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักเกณฑ์์วิิธีีการจััดเก็็บภาษีีอากรตามประมวลรััษฎากรที่่�
บัังคัับใช้้ในปััจจุุบััน ภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดา ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ภาษีี
เงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ ภาษีีสรรพสามิิต
ภาษีีศุุลกากร อากรแสตมป์์ ภาษีีมรดก ภาษีีอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ประกอบธุุรกิิจ
Criteria and methods of tax collectible under the
Revenue Code in current enforcement; personal income tax;
corporate income tax; withholding income tax; value-added
tax; specific business tax; excise tax; custom duty; stamp duty;
inheritance tax; other taxes concerning business operations.
620008 การจััดการการปฏิิบััติิการ	
3(3-0-6)
(Operation Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การจััดการการผลิิตในลัักษณะที่่�เป็็นเชิิงระบบ หน้้าที่่�และระบบ
การผลิิต การออกแบบผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการผลิิต การวางแผนกำำ�ลังั
การผลิิต และความต้้องการทรััพยากรการผลิิต การวางแผนทำำ�เลที่่�ตั้้ง� การ
วางแผนผัังสถานประกอบการ การจััดการการจััดซื้้อ� และสิินค้้าคงคลััง ตััว
แบบการขนส่่ง การจััดการโลจิิสติกิ ส์์ การควบคุุมคุุณภาพ และการจััดการ
โครงการเพื่่�อประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน
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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620009	ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ	
3(3-0-6)
(International Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ลัักษณะสำำ�คััญของโลกาภิิวัฒ
ั น์์ บทบาทของธุุรกิิจข้้ามชาติิ การ
พาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ปััจจััยและสภาพแวดล้้อมที่่�มีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจ
ระหว่่างประเทศ องค์์การการค้้าโลกและเขตการค้้าเสรีี ทฤษฎีีการค้้า
ระหว่่างประเทศ บทบาทของวััฒนธรรมในการจััดการธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ วิิธีดำี ำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศ กลยุุทธ์์การจััดการธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ กระบวนการบริิหารการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศในด้้านการ
ตลาด ทรััพยากรมนุุษย์์ การเงิิน เทคโนโลยีีสารสนเทศ การจััดการข้้าม
วััฒนธรรม วิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมโลกที่่�ผลต่่อการค้้าและการเงิินระหว่่าง
ปรเทศ จริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
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, crosscultural management, analysis of global environment affecting
trade and international finance; ethics in international business
operation.
620010 การจััดการกลยุุทธ์์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กระบวนการวางแผนกลยุุทธ์์ การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม
ภายในและภายนอกที่่�มีผี ลต่่อการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ขององค์์กร เครื่่�องมืือใน
การวิิเคราะห์์กลยุุทธ์์ แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ การกำำ�หนด
กลยุุทธ์์ การนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบัติั แิ ละการติิดตามประเมิินผลกลยุุทธ์์ ตลอด
จนการวิิเคราะห์์โครงสร้้างองค์์กรและการปรัับปรุุงกลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันรวมทั้้�งจรรยาบรรณของผู้้�บริิหารในการจััดการ
กลยุุทธ์์
Strategic planning processes; analysis of external and
internal environments affecting organizational strategy

formulation; strategic analysis tools; concepts of strategy
management; strategy formulation; strategy implementation
and assessment; analysis of organizational structure and
strategy improvement for current situations; management
ethics.
621001 การบััญชีีขั้้�นต้้น 1
3(2-2-5)
(Principles of Accounting 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
พััฒนาการทางวิิชาชีีพบััญชีี แนวความคิิดทางการบััญชีี ความ
หมายและวััตถุุประสงค์์ของการบััญชีี ประโยชน์์ของข้้อมููลทางการบััญชีี
กรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการรายงานทางการเงิิน กฎหมายและพระราช
บััญญััติิเกี่่�ยวกัับการบััญชีี จรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี หลััก
การและวิิธีกี ารบัันทึึกบััญชีีตามหลัักการบััญชีีคู่่� การบัันทึึกรายการในสมุุด
รายวัันทั่่�วไปและสมุุดรายวัันเฉพาะ และการผ่่านรายการไปยัังบััญชีีแยก
ประเภท การปรัับปรุุงและปิิดบััญชีี การจััดทำำ�งบทดลอง การจััดทำำ�
กระดาษทำำ�การ และงบการเงิิน
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 doubleentry accounting; accounting entry in general journal and
special journal; posting through ledger account; adjusting
entries and closing entries; preparation of trial balance, working
paper, and financial statement.
621002 การบััญชีีขั้้�นต้้น 2
3(2-2-5)
(Principles of Accounting 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621001 การบััญชีีขั้้�นต้้น 1
การบััญชีีสำำ�หรัับกิิจการซื้้�อขายสิินค้้าและกิิจการให้้บริิการ
การบััญชีีภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม การบััญชีีสำำ�หรัับกิิจการอุุตสาหกรรม ระบบใบ
สำำ�คััญ การบััญชีีเกี่่�ยวกัับลููกหนี้้� การบััญชีีเกี่่�ยวกัับเจ้้าหนี้้� การบััญชีีเกี่่�ยว
กัับเงิินเดืือนและค่่าจ้้างแรงงาน เงิินลงทุุน ตั๋๋�วเงิิน สิินค้้า ที่่�ดินิ อาคารและ
อุุปกรณ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน หนี้้�สิิน และส่่วนของ
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เจ้้าของ

Accounting for commodity and service businesses;
accounting for value-added tax; accounting for industry;
voucher system; accounting by debtors and creditors;
accounting for salary and wages, investment capital, notes,
commodity, property, plant and equipment, natural resources,
intangible assets, debts, and owner’s equity.
621003 หลัักการบััญชีี
3(2-2-5)
(Principles of Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความหมายและวััตถุุประสงค์์ของการบััญชีี แนวความคิิดและ
หลัักการของการจััดทำำ�บััญชีีตามหลัักการบััญชีีคู่่� และนำำ�เสนองบการเงิิน
ที่่�สมบููรณ์์ตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป ของธุุรกิิจจำำ�หน่่ายสิินค้้าและ
ให้้บริิการโดยครอบคลุุมด้้วยวิิธีีการบััญชีีเกี่่�ยวกัับภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
Definitions and objectives of accounting; concepts
and principles of accounting entry based on double-entry
accounting; completeness of financial statement under the
acceptable accounting of commodity business and service by
using the accounting for value-added tax.
621004 การบริิหารต้้นทุุนเพื่่�อการตััดสิินใจ
3(2-2-5)
(Cost Management for Decision Making)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621003 หลัักการบััญชีี
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับต้้นทุุน การคิิดต้้นทุุน และการจััดทำำ�งบกำำ�ไร
ขาดทุุนตามระบบต้้นทุุนรวม ระบบต้้นทุุนผัันแปร การวิิเคราะห์์ ความ
สััมพัันธ์์ของต้้นทุุน ปริิมาณกำำ�ไร ผลของการเปลี่่�ยนแปลงในปััจจััยต่่างๆ
ต่่อการวิิเคราะห์์ต้้นทุุน แนวคิิดเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้ในการตััดสิินใจ การจััดทำำ�งบ
ประมาณเพื่่�อการวางแผนและควบคุุม
Concepts of cost, costing, and profit and loss
statement in accordance with total cost systems; variable cost
systems; cost volume profit analysis and changing factors
towards cost analysis; basic concepts for decision making;
budgeting for planning and control.

621005 การบััญชีีการเงิิน
3(3-0-6)
(Financial Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส.ทางการบััญชีี
พััฒนาการของวิิชาชีีพบััญชีี แนวความคิิดทางบััญชีี ความหมาย
และวััตถุุประสงค์์ของการบััญชีี ประโยชน์์ของข้้อมููลทางการบััญชีี กรอบ
แนวคิิดสำำ�หรัับรายงานทางการเงิิน กฎหมายและพระราชบััญญััติเิ กี่่ย� วกัับ
การบัั ญ ชีี จรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี หลัั ก การและ
วิิธีีการบัันทึึกบััญชีีตามหลัักการบััญชีีคู่่� การบัันทึึกรายการในสมุุดรายวััน
ทั่่�วไปและสมุุดรายวัันเฉพาะ และการผ่่านรายการไปยัังบััญชีีแยกประเภท
การปรัับปรุุงและปิิดบััญชีี การจััดทำำ�งบทดลอง การจััดทำำ�กระดาษทำำ�การ
และงบการเงิิน การบััญชีีสำำ�หรัับกิจิ การซื้้อ� ขายสิินค้้าและกิิจการให้้บริกิ าร
การบััญชีี ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม การบััญชีีสำำ�หรัับกิิจการอุุตสาหกรรม ระบบใบ
สำำ�คััญ การบััญชีีเกี่่�ยวกัับลููกหนี้้� การบััญชีีเกี่่�ยวกัับเจ้้าหนี้้� การบััญชีีเกี่่�ยว
กัับเงิินเดืือนและค่่าจ้้างแรงงาน เงิินลงทุุน ตั๋๋�วเงิิน สิินค้้า ที่่�ดินิ อาคารและ
อุุปกรณ์์ ทรััพยากรธรรมชาติิ สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน หนี้้�สิิน และส่่วนของ
เจ้้าของ
Development of accounting professions; accounting
concepts; definitions and objectives of accounting; benefits of
accounting information; conceptual framework for financial
reporting; law and accounting act; professional ethics; principles
and methods of accounting entry based on double-entry
accounting; accounting entry in general journal and special
journal; posting through ledger account; adjusting entries and
closing entries; preparation of trial balance, working paper,
and financial statement; accounting for commodity and service
businesses; accounting for value-added tax; accounting for
industry; voucher system; accounting by debtors and creditors;
accounting for salary and wages, investment capital, notes,
commodity, property, plant and equipment, natural resources,
intangible assets, debts, and owner’s equity.
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622001 หลัักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความหมาย ความสำำ�คััญ กระบวนการทางการตลาด แนวคิิด
การตลาดสมััยใหม่่ บทบาท และผลกระทบที่่�สำำ�คััญของการตลาดที่่�มีีต่่อ
เศรษฐกิิจ สัังคม และสภาพแวดล้้อม พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ส่่วนประสม
ทางการตลาด การแบ่่งส่่วนตลาด การเลืื อ กตลาดเป้้ า หมายและ
กระบวนการบริิหารตลาดเบื้้�องต้้น ตลอดจนจริิยธรรมของนัักการตลาด
Marketing definition and importance; marketing
process; new marketing concepts; roles and significant effects
of marketing to economics, social, and environment; consumer
behavior; marketing mix; market segmentation; market targeting
and basic marketing management process; marketing ethics.
623001 การเงิินธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความรู้้�ทั่่�วไปด้้านธุุรกิิจ ด้้านการเงิินและการจััดการเงิิน เครื่่�อง
มืือทางการเงิินและตลาดทุุนทั้้�งภายในประเทศและระหว่่างประเทศ เป้้า
หมาย ความสำำ�คััญ ขอบเขต บทบาทหน้้าที่่�ของฝ่่ายการเงิิน การจััดการ
ทรััพยากรทางการเงิิน การจััดหาเงิินทุุน การวางแผน และการพยากรณ์์
ทางการเงิิน เทคนิิคการวิิเคราะห์์รายงานทางการเงิิน การตััดสิินใจทางการ
เงิิน การตััดสิินใจโครงการลงทุุน โครงสร้้างของเงิินทุุนและนโยบายการ
จ่่ายเงิินปัันผล
Introduction to business, finance, and finance
management; financial tools and domestic and international
capital markets; goals, significance, scopes, roles and functions
of finance sections, finance resource management, business
financing, planning, and financial forecast; techniques of
financial statement analysis; financing decisions; capital
budgeting decision; capital structure and dividend policy.

623002 เศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
3(3-0-6)
(Microeconomics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ทฤษฎีีเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค ความพึึงพอใจ
ของผู้้�บริิโภคการเลืือกบริิโภคภายใต้้ข้้อจำำ�กััดของงบประมาณ ที่่�มาของ
เส้้นอุุปสงค์์ ตััวแปรที่่�กำำ�หนดอุุปสงค์์และ การเปลี่่�ยน แปลงของอุุปสงค์์
ค่่าความยืืดหยุ่่น� ของอุุปสงค์์ ทฤษฎีีการผลิิตและต้้นทุุนการผลิิต ที่่�มาของ
เส้้ น อุุ ป ทาน และค่่าความยืื ด หยุ่่� น ของอุุ ป ทาน ดุุ ล ยภาพของตลาด
โครงสร้้างตลาดและการกำำ�หนดราคาสิินค้้าในตลาดประเภทต่่างๆ
Basic theory of consumer behavior; consumer
satisfaction; consumer’s optimal choice under budget
constraint; derivation of the demand curve; demand variance;
shifts in demand; elasticity of demand; market equilibrium;
market structure; price determination in various markets.
623003 เศรษฐศาสตร์์มหภาค
3(3-0-6)
(Macroeconomics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักเศรษฐศาสตร์์ทั่่ว� ไปที่่�ว่่าด้้วยรายได้้ประชาชาติิ การบริิโภค
การออม การลงทุุน รายจ่่ายของรััฐบาล การค้้าระหว่่างประเทศ การ
เปลี่่�ยนแปลงระดัับรายได้้ประชาชาติิ การเงิินการธนาคาร อุุปสงค์์และ
อุุปทานของเงิิน นโยบายการเงิิน เงิินเฟ้้อและเงิินฝืืด บทบาทของรััฐบาล
นโยบายการคลััง การค้้าระหว่่างประเทศและการพััฒนาเศรษฐกิิจ
Principles of economics for national income,
consumption, saving, investment, government expenditure,
international trade, change in national income, finance and
banking, money supply and demand, monetary policy, inflation
and deflation; roles of government on fiscal policy, international
trade and economic development.
624001 หลัักการบริิหาร	
3(3-0-6)
(Principles of Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดและหลัักการทางการบริิหาร กระบวนการทางการ
บริิหาร วััฒนธรรมองค์์การและสภาวะแวดล้้อมภายนอก ทฤษฎีีและ
วิิวััฒนาการทางการบริิหาร หน้้าที่่�การบริิหาร คืือ การวางแผน การจััด
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องค์์การ การนำำ� และการควบคุุม ศึึกษาพฤติิกรรมระดัับบุคค
ุ ล พฤติิกรรม
กลุ่่ม� ภาวะผู้้�นำำ� การสื่่อ� สาร และการบริิหารภายใต้้ภาวะการเปลี่่ย� นแปลง
Concepts and principles of management, management
processes, organizational culture, and external environment;
evolution of management theories; functions of management,
planning, organizing, leading, and controlling; individual and
group behaviors; leadership; communication; management
under changing conditions.
625001 เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Information Technology for Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับระบบสารสนเทศ บทบาท และรููปแบบ
ของระบบสารสนเทศในองค์์การธุุรกิิจ องค์์ประกอบของเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ประเภทและวิิธีกี ารประมวลผลข้้อมููล แนวความคิิดในการนำำ�
ระบบคอมพิิวเตอร์์มาใช้้ในการบริิหารงานธุุรกิิจปรเภทต่่างๆ การประยุุกต์์
ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการจััดเก็็บ การเข้้าถึึง การประมวลผลและการ
ควบคุุมเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ใช้้ในการบริิหารจััดการ ระบบงานทาง
ธุุรกิิจ และทัักษะในการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศโดยสามารถบููรณาการใน
บทบาทของผู้้�ประเมิิน ผู้้�ออกแบบระบบสารสนเทศ
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.

หมวดวิิชาเฉพาะ สาขาวิิชาการบััญชีี
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
621101 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 621002 การบััญชีีขั้้�นต้้น 2 หรืือ 621005
การบััญชีีการเงิิน
แนวคิิดและมาตรฐานการรายงานทางการเงิินเกี่่ย� วกัับสินิ ทรััพย์์
ว่่าด้้วยเรื่่�อง การรัับรู้้�รายการ การวััดมููลค่่า การแสดงรายการและมููลค่่า
การจำำ�แนกประเภทและการเปิิดเผยข้้อมููล การบัันทึึกบััญชีีเกี่่�ยวกัับ
สิินทรััพย์์ การตีีราคาสิินทรััพย์์ วิิธีกี ารคำำ�นวณค่่าเสื่่อ� มราคา ค่่าตััดจำำ�หน่่าย
และค่่าสููญสิ้้�น การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าของสิินทรััพย์์ และการด้้อยค่่า
ของสิินทรััพย์์
Concepts and standards of financial reporting on
assets concerning recognition, measurement, presentation and
valuation, classification, and disclosure; accounting entry on
assets; valuation of assets; depreciation methods; write-off
and depletion; change in assets; impairment of assets.
621102 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621002 การบััญชีีขั้้�นต้้น 2 หรืือ
621005 การบััญชีีการเงิิน
หลัักการและวิิธีีการบััญชีีเกี่่�ยวกัับหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
การจำำ�แนกประเภทหนี้้�สิิน การรัับรู้้� การวััดมููลค่่า การตีีราคา การแสดง
รายการหนี้้�สิินในงบแสดงฐานะทางการเงิิน ประมาณการ หนี้้�สิิน ผล
ประโยชน์์พนัักงาน และการเปิิดเผยข้้อมููลหนี้้�สิินให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน การบััญชีีเกี่่�ยวกัับการจััดตั้้�งกิิจการ การดำำ�เนิิน
งาน การแบ่่งผลกำำ�ไรขาดทุุน การเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ การเลิิก
กิิจการ และการชำำ�ระบััญชีีของห้้างหุ้้�นส่่วน บริิษััทจำำ�กััด และบริิษััท
มหาชนจำำ�กััด การคำำ�นวณกำำ�ไรต่่อหุ้้�น การแสดงรายการส่่วนของเจ้้าของ
ในงบแสดงฐานะการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลในการงบการเงิิน และการ
จััดทำำ�งบกระแสเงิินสด
Principles and procedures of liabilities and owner’s
equity; classification of liabilities; recognition; measurement;
valuation; statement of liabilities for statement of financial
position; estimated liabilities; employee benefits; disclosure
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of assets according to standards of financial statement;
accounting for organization cost, operation, profit-and loss
sharing, changing equity, dissolution, and liquidation of
partnership, limited company, and public limited company;
earnings per share; statement of owner’s equity in statement
of financial position; disclosure of financial statement;
statement of cash flows.
621103 การบััญชีีต้้นทุุน
3(2-2-5)
(Cost Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621002 การบััญชีีขั้้�นต้้น 2 หรืือ
วิิชา 621005 การบััญชีีการเงิิน
บทบาทของการบััญชีีต้้นทุุนในองค์์กรธุุรกิิจ ศััพท์์และความ
หมายของต้้นทุุนต่่าง ๆ ระบบบััญชีีที่่ใ� ช้้บันั ทึึกต้้นทุุน วิิธีกี ารบััญชีีและการ
ควบคุุมวััตถุุดิิบ ค่่าแรงงาน และค่่าใช้้จ่่ายการผลิิต ระบบบััญชีีต้้นทุุนงาน
สั่่�งทำำ� ระบบต้้นทุุนช่่วงการผลิิต ระบบต้้นทุุนมาตรฐาน การปัันส่่วนค่่าใช้้
จ่่ายการผลิิต วิิธีีการบััญชีีเกี่่�ยวกัับของเสีีย การสิ้้�นเปลืือง งานที่่�บกพร่่อง
เศษซาก การบััญชีีต้้นทุุนผลิิตภััณฑ์์ร่่วมและผลิิตภััณฑ์์ผลพลอยได้้ การ
บััญชีีต้้นทุุนกิิจกรรม
Roles of cost accounting in business corporations,
term and definition of costs, accounting system for cost
accounting entry, accounting procedure and control of
materials, wage, and production cost; accounting systems of
job order costing, process costing, standard costing, production
cost allocation; accounting procedures of spoilage, waste,
defect, scrap; accounting for joint product and by-product
costs; accounting for activity-based costing.
621104 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ	
3(2-2-5)
(Management Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621103 การบััญชีีต้้นทุุน
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับต้้นทุุน การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ การคำำ�นวณ
ต้้นทุุนเต็็มและระบบต้้นทุุนผัันแปร การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ต้้นทุุน ปริิมาณและกำำ�ไร การวิิเคราะห์์ต้้นทุุน การใช้้ข้้อมููลเพื่่�อประโยชน์์
ในการตััดสิินใจในการวางแผนและควบคุุม การดำำ�เนิินงานกิิจการภายใต้้
สภาวการณ์์ที่่�แน่่นอนและไม่่แน่่นอน การกำำ�หนดราคาสิินค้้า ราคาโอน

และ การบััญชีีตามความรัับผิิดชอบและการวััดผลการปฏิิบััติิงาน การ
วิิเคราะห์์การจ่่ายลงทุุน  การจััดทำำ�งบประมาณ การนำำ�เสนอข้้อมููลต้้นทุุน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการปฏิิบััติิงานให้้ตรงกัับความต้้องการของผู้้�บริิหาร
Concepts of cost, management accounting, absorption
and variable costing; analysis of relationships on cost, quantity,
and profit; cost analysis; application of information for decision
making in planning and control; operations under certain and
uncertain circumstances; pricing, transfer pricing, and
responsibility accounting; performance appraisal; investment
analysis; budgeting; presentation of related costs of performance
to meet the needs of executives.
621105 การตรวจสอบภายในและการควบคุุมภายใน
3(3-0-6)
(Internal Auditing and Internal Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621101 การบััญชีีขั้้�นกลาง
1และวิิชา 621102 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
วิิวััฒนาการ แนวคิิดของการควบคุุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน มาตรฐานของวิิชาชีีพตรวจสอบภายใน หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ 
และจริิยธรรมของผู้้�ตรวจสอบภายใน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การ
ควบคุุมภายในและการจััดการความเสี่่�ยงขององค์์กร ตามแนวคิิดของ
COSO การประเมิินประสิิทธิิภาพการควบคุุมภายใน เทคนิิค ขั้้น� ตอนการ
การตรวจสอบภายใน วางแผนงานตรวจสอบภายใน การรายงานและ
ติิดตามผลการตรวจสอบภายใน การควบคุุมคุุณภาพงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้้�งการบริิหารหน่่วยงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการปฏิิบัติั ิ
งานด้้านต่่างๆ การนำำ�คอมพิิวเตอร์์มาช่่วยในงานตรวจสอบ และบทบาท
ของผู้้�ตรวจสอบภายในต่่อการทุุจริิต
Concepts and development of internal auditing and
internal control; Standards for Professional Internal Auditing;
authority, responsibility, and code of ethics of internal auditors;
good governance, internal control, and risk management in
organizations based on COSO framework; internal assessments;
techniques, procedures, planning, reporting, monitoring, and
quality control of internal auditing; internal audit management;
engagement supervision; computer-assisted supervision; roles
of internal auditors towards fraud deterrence.
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621106 การสอบบััญชีี
3(3-0-6)
(Auditing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621101 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1
และวิิชา 621102 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
แนวคิิ ด ทั่่� ว ไปและแม่่บทสำำ� หรัั บ งานที่่� ใ ห้้ คว ามเชื่่� อ มั่่� น
วิิวััฒนาการเกี่่�ยวกัับวิิชาชีีพการสอบบััญชีี บทบาทและความรัับผิิดชอบ
ของผู้้�สอบบััญชีี กฎหมายและพระราชบััญญััติิเกี่่�ยวกัับการสอบบััญชีี
จรรยาบรรณ และความรัับผิดิ ชอบของผู้้�สอบบััญชีี ข้อ้ ตกลงในการรัับงาน
สอบบััญชีีและบริิการอื่่น� ในการให้้ความเชื่่อ� มั่่น� ทางวิิชาชีีพ การทุุจริิตและ
ข้้อผิิดพลาด การวางแผนงานสอบบััญชีี ความเสี่่�ยงในการสอบบััญชีีและ
ความมีี ส าระสำำ� คัั ญ การประเมิิ นความเสี่่�ยง หลัั กฐานการสอบบััญ ชีี
วิิธีีการรวบรวมหลัักฐานและวิิธีีการตรวจสอบ การเลืือกตััวอย่่างในงาน
สอบบััญชีี กระดาษทำำ�การ และรายงานการสอบบััญชีี การตรวจสอบ
สิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น รายได้้ ค่่าใช้้จ่่าย แนวทางการตรวจ
สอบบััญชีีด้ว้ ยคอมพิิวเตอร์์ การควบคุุมคุุณภาพงานสอบบััญชีี และบริิการ
อื่่�นของผู้้�สอบบััญชีี
Concepts and frameworks for confidentiality of work;
development of CPA exam; role and responsibility of auditors;
Accounting Acts concerning CPA exam; code of ethics and
accountability of auditors; agreement on terms of audit
engagement and relevant services for professional
confidentiality; fraud and misstatement; planning, risk, and
materiality in auditing; risk assessments; audit evidence,
collection, and verification; audit sampling; audit working
papers and auditor’s report on financial statements; audits of
assets, liabilities, shareholders’ equity, revenues , expenses;
guidelines for computerized auditing; quality audit and relevant
services.
621107	ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี
3(2-2-5)
(Accounting Information System)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 625001 เทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่�อธุุรกิิจ และวิิชา 621002 การบััญชีีขั้้�นต้้น
2 หรืือสอบได้้วิิชา 625001 เทคโนโลยีี
สารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ และวิิชา 621005 การ
บััญชีีการเงิิน

องค์์ประกอบของระบบบััญชีี ลัักษณะ ส่่วนประกอบ และ
วิิธีีการของระบบสารสนเทศ หลัักการจััดทำำ�เอกสารธุุรกิิจ การควบคุุม
ภายในเกี่่ย� วกัับสารสนเทศทางการบััญชีี หลัักการวิิเคราะห์์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี วงจรทางธุุรกิิจขั้้�นพื้้�นฐาน ประเภทของ
เอกสาร ทางเดิินเอกสารและสารสนเทศทางการบััญชีี ระบบย่่อยต่่างๆ
ในวงจรรายได้้ วงจรค่่าใช้้จ่่าย วงจรการผลิิตสิินค้้า วงจรการลงทุุนและ
วงจรการจััดหาเงิินและการรายงานทางการเงิิน
Elements of accounting system; characteristics,
components, and methods of information system; principles
of business documentation; internal control relevant to
accounting information systems; basic business cycles; types
of document, accounting information flows, and accounting
information systems; subsystems in the revenue cycle;
expenditure cycle; production cycle; investment cycle;
financing cycle; financial reporting cycle.
621108	รายงานทางการเงิินและการวิิเคราะห์์
3(3-0-6)
(Financial Report and Analysis)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 623001 การเงิินธุุรกิิจ
วิิชา 621101 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1
และวิิชา 621102 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
การรัับรู้้� การวััดมููลค่่า และการเปิิดเผยข้้อมููลในรายงานทางการ
เงิินตามกรอบแนวคิิดสำำ�หรัับรายงานทางการเงิิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน วิิธีีการและเครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์์งบการเงิินและ
ข้้อมููลทางการบััญชีีอื่่น� ที่่�สำำ�คััญเพื่่�อการตััดสิินใจ การวิิเคราะห์์อุตุ สาหกรรม
ผลกระทบต่่องบการเงิินจากการใช้้นโยบาย การบััญชีีที่่�ต่่างกััน ปััญหา
และข้้อจำำ�กััดของงบการเงิิน การวิิเคราะห์์งบการเงิินรวมโดยเน้้นกรณีี
ศึึกษาหรืือเหตุุการณ์์จริิง ประเมิินมููลค่่าธุุรกิิจ รวมทั้้�งวิิธีกี ารประเมิินมููลค่่า
ธุุรกิิจเพื่่�อการตััดสิินใจลงทุุน
Recognition, measurement, and disclosure of financial
report under the conceptual framework for financial reporting
and standards; methods and tools for financial analysis and
other essential accounting information for decision; industrial
analysis; effects on financial statement by accounting policy
enforcement; problems and limitations of financial statement;
analysis of consolidated financial statement with a focus on
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case studies or actual events; business valuation and methods
of decision making in investment.
621109 การบััญชีีภาษีีอากร	
3(3-0-6)
(Tax Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621002 การบััญชีีขั้้�นต้้น 2 หรืือ
621005 การบััญชีีการเงิิน และวิิชา 620007
การภาษีีอากร
แนวคิิดและความแตกต่่างระหว่่างเกณฑ์์การรัับรู้้�รายได้้และค่่า
ใช้้จ่่ายตามหลัักบััญชีีและการภาษีีอากร การจััดทำำ�กระดาษทำำ�การเพื่่�อ
คำำ�นวณภาษีีเงิินได้้ตามประมวลรััษฎากร การปรัับปรุุงกำำ�ไรสุุทธิิทางการ
บััญชีีเป็็นกำำ�ไรสุุทธิิทางภาษีีอากร การจััดทำำ�รายงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ภาษีี แ ละแบบแสดงรายการภาษีี ประเด็็ น ปัั ญ หาทางภาษีี อ ากรที่่� มีี
ผลกระทบต่่อการตััดสิินใจทางการเงิินและการบริิหาร การบััญชีีภาษีีเงิิน
ได้้รอการตััดบััญชีี และความแตกต่่างระหว่่างการวางแผนภาษีี การหลีีก
เลี่่�ยงภาษีี และการหนีีภาษีี
Concepts and differences between criteria of revenue
and expenditures based on the principles of accounting and
taxation; preparation of working papers for tax computation
under the Revenue Code; adjustment of TFRS profits for
taxable profits; report preparation concerning tax and income
tax return; tax issues affecting decision on finance and
management; deferred tax accounting; differences in tax
planning, tax evasion, and abusive tax avoidance.
621110 การบััญชีีขั้้�นสููง 1
3(2-2-5)
(Advanced Accounting 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621101 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1
และวิิชา 621102 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
การบััญชีีธุุรกิิจฝากขาย ธุุรกิิจขายผ่่อนชำำ�ระ การบััญชีีสำำ�หรัับ
สััญญาเช่่า สััญญาก่่อสร้้าง นโยบายการบััญชีี การเปลี่่�ยนแปลงประมาณ
การทางบััญชีีและข้้อผิิดพลาด การบััญชีีสำำ�หรัับรายการที่่�เป็็นเงิินตราต่่าง
ประเทศและการแปลงค่่างบการเงิิน การบััญชีีสำำ�นัักงานใหญ่่และสาขา
การบััญชีีสำำ�หรัับการปรัับโครงสร้้างหนี้้� และงบการเงิินระหว่่างกาล
Accounting for consignments, installments, leases,
construction contracts; accounting policies; changes in

accounting estimates and errors; accounting for foreign
exchange rates and translation of foreign currency financial
statement; home office and branch accounting; accounting
for troubled debt restructurings; interim financial statement.
621111 การบััญชีีขั้้�นสููง 2
3(2-2-5)
(Advanced Accounting 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621101 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1
และวิิชา 621102 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
การบััญชีีสำ�ำ หรัับการรวมธุุรกิิจ การบััญชีีสำ�ำ หรัับเงิินลงทุุนใน
บริิษััทร่่วม การบััญชีีสำ�ำ หรัับเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย การจััดทำำ�งบการเงิิน
รวม งบกระแสเงิินสดรวม การบััญชีีสำำ�หรัับกิจิ การร่่วมค้้าการบััญชีี กองทุุน
และกิิจการไม่่หวัังผลกำำ�ไร
Accounting for business combinations, investment in
associates and subsidiaries; preparation for consolidated
financial statement; consolidated cash flow statement;
accounting for joint venture; fund and non-profit business.
621112	สััมมนาการบััญชีีการเงิิน
3(3-0-6)
(Seminar in Financial Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621101 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1
และวิิชา 621102 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
อภิิปรายประเด็็นปััญหาต่่างๆที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันและที่่�จะ
เปลี่่ย� นแปลงในอนาคต แนวทางปฏิิบัติั แิ ละวิิธีกี ารแก้้ปัญ
ั หาที่่�เกิิดขึ้้น� จาก
การปฏิิบัติั ใิ นการนำำ�มาตรฐานและหลัักการบััญชีีมาใช้้ กฎเกณฑ์์ข้อ้ บัังคัับ
ทางการบััญชีี จรรยาบรรณและความรัับผิดิ ชอบทางวิิชาชีีพของผู้้�ประกอบ
วิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ที่่� สัั ม พัั น ธ์์ กัั บส ภาพแวดล้้ อ มทางวิิ ช าชีี พ และภาค
สาธารณชน
Discussion and analysis with a focus on current issues
and future changes; practical guidelines and solutions to the
problem arising from the implantation of Standards and
Conceptual Frameworks for Accounting; work ethics and
accountability of CPAs relevant to professional and public
environment.
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กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
621201 การบััญชีีเฉพาะกิิจการ	
3(3-0-6)
(Specialized Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621101 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1
และวิิชา 621102 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
หลัักการและรููปแบบของการบััญชีีสำำ�หรัับกิิจการที่่�มีีลัักษณะ
เฉพาะ ซึ่่�งประกอบด้้วยการจััดทำำ�บััญชีี งบการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููล
สำำ�หรัับกิิจการต่่างๆ เช่่น สถาบัันการเงิิน ธุุรกิิจการส่่งออกและนำำ�เข้้า
โรงแรม โรงพยาบาล ธุุรกิิจประกัันภััย ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ การบััญชีี
มรดก และทรััสตีี การบััญชีีของธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 
Principles and forms of specialized accounting in
separate financial statement, book keeping, financial statement,
and disclosure of enterprises: financial institutions, import and
export companies, hotels, hospitals, insurance, real estates,
accounting for inheritance and trustees, international
accounting.
621202 การบััญชีีระหว่่างประเทศ	
3(3-0-6)
(International Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621110 การบััญชีีขั้้�นสููง 1
ระบบบััญชีีในธุุรกิิจระหว่่างประเทศ การเปรีียบเทีียบระบบ
บััญชีีและวิิธีีการทางการบััญชีีของประเทศต่่าง ๆ การลดความแตกต่่าง
ทางการบััญชีี งบการเงิินระหว่่างประเทศ การจััดทำำ�รายงานและวิิเคราะห์์
งบการเงิิน ราคาโอนและภาษีีระหว่่างประเทศ บทบาทของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบััญชีีระหว่่างประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินระหว่่างประเทศ ผลกระทบของสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจ
 สัังคม และนโยบายของรััฐบาลมีีผลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการบััญชีีและ
การจััดทำำ�งบการเงิิน
Accounting systems in international business;
comparative accounting systems and methods of different
countries; international financial statement; financial report
and analysis of financial statement; transfer pricing and
international tax; roles of IASB and IFRS; effects of economic,
social environments and government policies on policy
formulation and financial statement.

621203 การวางแผนและควบคุุมกำำ�ไร
3(3-0-6)
(Profit Planning and Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621104 การบััญชีีเพื่่�อการ
จััดการ
บทบาทและหน้้าที่่�ของฝ่่ายบริิหารในการวางแผนและควบคุุม
กำำ�ไร การประเมิินผลองค์์กรประเภทต่่างๆ การวางแผนกลยุุทธ์์ การใช้้งบ
ประมาณเป็็นเครื่่�องมืือในการวางแผนและควบคุุมการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ที่่�วางไว้้ การกำำ�หนดดััชนีีวััดผลการดำำ�เนิินงาน และการ
รายงานเพื่่�อการควบคุุมและการบริิหาร
Administrative roles and duties in planning and profit
control; performance assessment of various types of
organizations; strategic planning; budget management as
planning and control tools to achieve the targeted objectives;
determining index of performance appraisal; and control and
administrative reports.
621204	สััมมนาการบััญชีีเพื่่�อการจััดการ	
3(3-0-6)
(Seminar in Managerial Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621104 การบััญชีีเพื่่�อการ
จััดการ
อภิิปราย วิิเคราะห์์ บทบาททางการบััญชีีเพื่่�อการจััดการกัับ
สภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลง และนำำ�เสนอประเด็็นสำำ�คััญทางบััญชีีเพื่่�อ
การจััดการตามสภาพปััจจุุบันั การใช้้ข้อ้ มููลทางการบััญชีีในเชิิงกลยุุทธ์์ การ
ประยุุกต์์การบััญชีีต้้นทุุนและการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางการบััญชีีเพื่่�อการ
บริิหารและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
Discussion and analysis of managerial accounting roles
for changing environment and today’s crucial issues of
managerial accounting; use of accounting data for strategic
purposes; application of cost accounting; and data analysis of
both managerial and ethical accounting.
621205 การจััดการต้้นทุุน
3(3-0-6)		
(Cost Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621103 การบััญชีีต้้นทุุน
แนวคิิ ด เกี่่� ย วกัั บต้้ น ทุุ น เพื่่� อ การจัั ด การเชิิ ง กลยุุ ท ธ์์  ต้้ น ทุุ น
คุุณภาพ ต้้นทุุนตามเป้้าหมาย การวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่คุุณค่่า ต้้นทุุนวงจรตาม
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อายุุผลิิตภััณฑ์์ ระบบการจััดการสิินค้้าทัันเวลา การวััดผลและประเมิินผล
แบบดุุลภาพ การคำำ�นวณมููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐศาสตร์์ และการจััดการ
ต้้นทุุนกิิจกรรม
Key cost concepts for strategic management;
qualitative cost; target cost; value chain analysis; product life
cycle cost; just-in-time management system; balanced
scorecard; economic value added calculation; and activitybased costing management.
621206 การบััญชีีสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Environmental Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621101 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1
และวิิชา 621102 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
แนวคิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ความรัับผิิดชอบขององค์์กรที่่�มีี
ต่่อสัังคมด้้านต่่างๆ กระบวนการและเครื่่�องมืือการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม การ
รวบรวม การวิิเคราะห์์และการรายงานข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจน
การจััดทำำ�รายงานการพััฒนาเพื่่�อความยั่่ง� ยืืนตามแนวปฏิิบัติั ขิ อง ISO หรืือ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Concepts of sustainable development; corporate
social responsibilities; processes and tools of environmental
management; compilation, analysis and report of environmental
data and sustainable development based on ISO guidelines
and practices or involved parties.
621207 การใช้้คอมพิิวเตอร์์ในการตรวจสอบบััญชีี
3(2-2-5)
(Computerized Auditing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621106 การสอบบััญชีีและวิิชา
625001 เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศการตรวจสอบภายใน
สภาพแวดล้้อมของระบบสารสนเทศที่่�ใช้้คอมพิิวเตอร์์ การประเมิินความ
เสี่่�ยง การประเมิินประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในระบบสารสนเทศ 
เทคนิิคการตรวจสอบโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่่วยในการตรวจสอบบััญชีี
Introduction to information systems of internal audit;
environment of computerized information systems; risk
assessment; effectiveness assessment of internal control in
information systems; computer-assisted audit techniques.

621208	สััมมนาการสอบบััญชีี
3(3-0-6)
(Seminar in Auditing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621106 การสอบบััญชีี
หลัักการและปััญหาต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับการสอบบััญชีี วิิธีกี ารตรวจ
สอบที่่�จะนำำ�มาปรัับใช้้ การเขีียนรายงานของผู้้�สอบบััญชีี โดยใช้้กรณีีศึกึ ษา
มาตรฐานการสอบบััญชีีและจรรยาบรรณวิิชาชีีพสอบบััญชีี
Principles and problems in auditing; audit techniques
for potential adjustment; the auditor’s report in practice case
studies; auditing standards and professional ethics.
621209	สััมมนาการตรวจสอบภายในและควบคุุมภายใน 3(3-0-6)
(Seminar in Internal Audit and Internal Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621105 การตรวจสอบภายใน
และการควบคุุมภายใน
อภิิปราย วิิเคราะห์์ และนำำ�เสนอประเด็็นสำำ�คััญในการตรวจสอบ
ภายใน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มาตรฐานการการปฏิิบััติิงานวิิชาชีีพ
ตรวจสอบภายใน กระบวนการเข้้าสู่่�วิิชาชีีพ จรรยาบรรณผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพการตรวจสอบภายใน โดยเน้้นการใช้้บทความและกรณีีศึึกษา
Discussion, analysis and brainstorming of interesting
issues in internal audit; good corporate governance; Standards
for the Professional Practice of Internal Auditing; process
towards professionals of internal auditors; professional ethics
of internal auditors through journal articles and case studies.
621210 การฝึึกหััดงานทางการบััญชีี
3(0-270 ชม.-0)
(Accounting Internship)
วิิชาบัังคัับก่่อน : นัักศึึกษาฐานะชั้้�นปีีที่่� 3 ขึ้้�นไป
หรืืออยู่่�ในดุุลยพิินิิจของคณะกรรมการบริิหารหลัักสููตรบััญชีี
บััณฑิิต
ฝึึกทัักษะในการทำำ�งานด้้านการบััญชีี การตรวจสอบบััญชีี หรืือ
ด้้านอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชาชีีพบััญชีี เพื่่�อให้้สามารถนำำ�หลัักการ ทฤษฎีี
ประยุุกต์์กัับการปฏิิบััติิงานจริิงในองค์์กรต่่างๆ โดยมีีบุุคคลที่่�องค์์กรมอบ
หมายทำำ�หน้้าที่่�ดููแลรัับผิดิ ชอบการปฎิิบัติั งิ าน การกำำ�หนดงานเพื่่�อประเมิิน
ผล
Practicum in the field of accounting, auditing or
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relevant professions for the best integration of theoretical and
practical skills; assignments and evaluation under the student
trainee’s supervisor in charge.
621211 การจััดการฐานข้้อมููล
3(3-0-6)
(Database Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621107 ระบบสารสนเทศ
ทางการบััญชีี
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับฐานข้้อมููล โครงสร้้าง ส่่วนประกอบ 
ชนิิดของข้้อมููล การเชื่่อ� มโยง ความสััมพัันธ์์ของข้้อมููลในฐานข้้อมููลให้้เป็็น
ไปตามระบบและวิิธีีการทางบััญชีี ตลอดจนการประยุุกต์์ใช้้ระบบการ
จััดการฐานข้้อมููล
Introduction to database, structure, components,
types of data, data in compliance with accounting systems
and methods; applications of database management systems.
621212 โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางการบััญชีี
3(2-2-5)
(Accounting Software)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 625001 เทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่�อธุุรกิิจ
องค์์ประกอบและโครงสร้้างหลัักของโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางการ
บััญชีี การใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางการบััญชีีในการประมวลข้้อมููลทางการ
บััญชีี การเลืือกใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางการบััญชีีและการนำำ�มาติิดตั้้�งใช้้
งาน โดยฝึึกปฏิิบััติิการใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางการบััญชีีที่่�นิิยมใช้้ใน
ปััจจุุบััน
Components and main structures of accounting
software; use of accounting software for accounting data
processing; selections of accounting software, installation and
implantation through practices with up-to-date software
packages.

621213 การรัักษาความปลอดภััยและการควบคุุมระบบ 3(3-0-6)
สารสนเทศ
(Information Systems Security)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621107 ระบบสารสนเทศ
ทางการบััญชีี
การรัักษาความปลอดภััย การสร้้างระบบ การควบคุุม และการ
ประกัันคุุณภาพของระบบสารสนเทศแผนการจััดการ และแนวโน้้มของ
ระบบสื่่�อสารข้้อมููลในธุุรกิิจ
Security, system creation, control, and quality
assurance in information systems; management plans and
trends of business information communication.
621214 สััมมนาระบบสารสนเทศทางการบััญชีี
3(3-0-6)
(Seminar in Accounting Information Systems)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 621107 ระบบสารสนเทศ
ทางการบััญชีี
อภิิปราย วิิเคราะห์์ และนำำ�เสนอประเด็็นที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับ
ระบบสารสนเทศทางบััญชีี การนำำ�เทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์มาใช้้กัับงาน
ต่่างๆ ในระบบสารสนเทศทางการบััญชีีรวมทั้้�งศึึกษาถึึงเทคโนโลยีีใหม่่ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบสารสนเทศทางการบััญชีี โดยเน้้นการใช้้กรณีีศึึกษา
บทความและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งในและต่่างประเทศ
Discussion, analysis and brainstorming of interesting
issues on accounting information systems; application of
computer technology to different tasks in accounting
information systems; study of innovative technology
relevant to accounting information systems with a focus on
case studies, journal articles and documents published
nationally and internationally.
621215 การวางแผนภาษีี				
3(3-0-6)
(Taxes Planning)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 620007 การภาษีีอากร
การวางแผนภาษีีเงิินได้้บุคค
ุ ลธรรมดา นิิติบุิ คค
ุ ล ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
และภาษีีธุรุ กิิจเฉพาะ เพื่่�อให้้การเสีียภาษีีเป็็นไปอย่่างเหมาะสมและเป็็น
ไปตามประมวลรััษฎากร ความแตกต่่างระหว่่างการวางแผนภาษีีเชิิงกล
ยุุทธ์์ การเลี่่�ยงภาษีี และการหนีีภาษีี นโยบายบััญชีีที่่�มีีผลต่่อการวางแผน
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และประหยััดภาษีีในสถานการณ์์ต่่างๆ ขององค์์กรธุุรกิิจ กฎหมายว่่าด้้วย
การส่่งเสริิมการลงทุุนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการภาษีีอากร ภาษีีอากรต่่างประเทศ
และอนุุสััญญาภาษีีซ้้อน
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.

621218 การวิิจััยทางการบััญชีี
3(3-0-6)
(Accounting Research)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 620006 สถิิติิธุุรกิิจ
ศึึกษาถึึงระเบีียบวิิธีีวิิจััย การทำำ�วิิจััยในรููปแบบต่่างๆ ความ
หมาย ความสำำ�คััญ ประเภทของงานวิิจััย เพื่่�อให้้เข้้าใจแนวคิิดของการ
ทำำ�งานวิิจัยั เข้้าใจถึึงประโยชน์์ที่่ไ� ด้้รับั จากงานวิิจัยั การเสนอโครงร่่างการ
วิิจััย การนำำ�เสนอผลงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องทางด้้านการบััญชีี
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.

621216	สััมมนาการภาษีีอากร	
3(3-0-6)
(Seminar in Taxation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 620007 การภาษีีอากร
อภิิปรายวิิเคราะห์์และนำำ�เสนอประเด็็นที่่�น่่าสนใจเกี่่ย� วกัับภาษีี
เงิินได้้บุคค
ุ ลธรรมดา ภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ล ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุรุ กิิจเฉพาะ
ภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย โดยเน้้นประเด็็นสำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน
Discussion, analysis and brainstorming of interesting
issues on personal income tax, corporate income tax, valueadded tax, specific business tax, withholding income tax with
up-to-date issues.

หมวดวิิชาเฉพาะด้้าน สาขาวิิชาการตลาด
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
622101 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
3(3-0-6)
(Consumer Behavior)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิ ดเกี่่� ยวกัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
พฤติิ ก รรมผู้้�บริิ โ ภคกัั บ การจัั ด การการตลาด แบบจำำ� ลองวิิ เ คราะห์์
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ปััจจััยภายในและภายนอกตััวบุุคคลที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อ
กระบวนการตััดสิินใจซื้้อ� การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคในการตััดสิินใจ
ซื้้อ� และการใช้้สินิ ค้้าในแง่่ของจิิตวิิทยา สัังคม วััฒนธรรม และเศรษฐศาสตร์์

621217 ประเด็็นปััญหาด้้านภาษีีอากร
3(3-0-6)
(Issue in Taxation Problems)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 620007 การภาษีีอากร
ปััญหาภาษีีอากรด้้านต่่างๆ ของกรมสรรพากร คำำ�วิินิิจฉััยของ
กรมสรรพากร คำำ�พิพิ ากษาศาลฎีีกา ตลอดจนปััญหาในทางปฏิิบัติั โิ ดยเน้้น
ประเด็็นสำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน รวมทั้้�งแนวทางแก้้ไขปััญหา
Various taxation problems of the Revenue Department;
the Revenue Department’s legal decision; Supreme Court’s
judgment; today’s common problems in practicality and
guidelines for solution.

Consumer behavior concepts; relationship between
consumer behavior and marketing management; consumer
behavior analysis model; internal and external personal factors
influencing buyer’s decision process; consumer behavior
analysis of purchases decision-making and product usage in
psychological, social, cultural, and economic aspects.
622102 การจััดการผลิิตภััณฑ์์
3(3-0-6)
(Product Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
 ความหมายและความสำำ� คัั ญ ของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ประเภทของ
ผลิิตภััณฑ์์ ส่่วนประสมผลิิตภััณฑ์์ การตััดสิินใจเกี่่ย� วกัับสายผลิิตภััณฑ์์ การ
บรรจุุภััณฑ์์และฉลาก ความสำำ�คััญของตราผลิิตภััณฑ์์ และการสร้้างตรา
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ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์  ว งจรชีี วิิ ต ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละกลยุุ ท ธ์์ ใ นแต่่ละขั้้� น ของวงจร
ชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ กระบวนการยอมรัับผลิิตภััณฑ์์
ใหม่่
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.
622103 การจััดการราคา
3(3-0-6)		
(Price Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
 ความหมายและความสำำ�คััญของราคา ปััจจััยที่่�ต้อ้ งพิิจารณาใน
การตั้้� ง ราคา การกำำ� หนดวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ แ ละขั้้� น ตอนการกำำ� หนดราคา
วิิธีีการกำำ�หนดราคาโดยใช้้เกณฑ์์ต้้นทุุน อุุปสงค์์ และการแข่่งขััน นโยบาย
การตั้้�งราคา กลยุุทธ์์การตั้้�งราคา
Price definition and importance; factors to consider
when pricing; objective setting and pricing procedure; costbased, demand-based, and competition-based pricing method;
pricing policy; pricing strategy.
622104 การจััดการช่่องทางการตลาดและการกระจายสิินค้้า
3(3-0-6)
(Marketing Channel and Physical Distribution
Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ลัักษณะโครงสร้้างรููปแบบของช่่องทางการตลาด บทบาทหน้้าที่่�
และการพััฒนาช่่องทางการตลาด สถาบัันการตลาด การจััดการความขััด
แย้้งในช่่องทางการตลาด การเลืือกช่่องทางและคนกลาง การกระตุ้้�นและ
ส่่งเสริิมคนกลาง การประเมิินผล การควบคุุมช่่องทางการตลาดตลอดจน
ปััจจััยและสภาพแวดล้้อมต่่างๆที่่�มีีผลต่่อการจััดการช่่องทางการตลาด
กระบวนการกระจายสิินค้้า โลจิิสติิกส์์ รููปแบบการขนส่่ง การจััดการคลััง
สิินค้้า การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนในการกระจายสิินค้้า
Marketing channel structure and types; marketing
channel role, function, and development; marketing institutions,
conflict management in marketing channel; selecting

distribution channel and middle man; motivating and
encouraging middle man; management of marketing channel
including factors and environment affecting marketing channel
management; physical distribution process; logistics; mode of
transportation; warehouse management; distribution cost
analysis.
622105 การจััดการส่่งเสริิมการตลาด
3(3-0-6)
(Promotion Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความหมายและความสำำ� คัั ญ ของการส่่งเสริิ ม การตลาด
กระบวนการสื่่อ� สารการตลาด แนวความคิิดด้้านการสื่่อ� สารการตลาดแบบ
บููรณาการ การตััดสิินใจด้้านส่่วนประสมการส่่งเสริิมการตลาด การโฆษณา
การส่่งเสริิมการขาย การประชาสััมพัันธ์์ การขายโดยบุุคคลและการตลาด
ทางตรง การกำำ�หนดงบประมาณ และการวััดผลการส่่งเสริิมการตลาด
Promotion management definition and importance;
marketing communication process; integrated promotion
concepts; promotion mix decision making; advertising;
promotion; public relation; personal selling and direct
marketing; budgeting and promotion appraisal.
622106 การจััดการงานขาย
3(3-0-6)
(Sales Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการจััดการงานขาย และจรรยาบรรณในการจััดการงาน
ขาย การวางแผนการใช้้ความพยายามของทีีมงานขาย การจััดรููปแบบทีีม
งานขาย การบริิหารเวลา เขตการขาย โควตาการขาย การสรรหาและฝึึก
อบรมทีีมงานขาย การอำำ�นวยการทีีมงานขาย การจููงใจพนัักงานขาย การ
จ่่ายค่่าตอบแทน
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน การให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่พนัักงานขาย การแก้้
ปััญหาและการตััดสิินใจ
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. 545

622107 การวิิจััยการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Research)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
บทบาทความสำำ�คััญ ความหมาย การเขีียนข้้อเสนอโครงการ
การวิิจััยกระบวนการวิิจััยการตลาด การกำำ�หนดปััญหาในการทำำ�วิิจััยการ
ตลาด การกำำ�หนดแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล การออกแบบงานวิิจัยั การกำำ�หนด
วิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล การวางแผนเลืือกตััวอย่่าง การวิิเคราะห์์และ
แปลความหมายของข้้อมููล การรายงานผลการวิิจััยการตลาดเพื่่�อเป็็น
แนวทางในการตััดสิินใจทางการตลาด
Marketing research role, importance, and definition;
marketing process research-project proposal; determine
problems in marketing research; determine source; research
design; determine method of data collecting; sampling
selection plan; data analysis and interpretation; research
presentation for making marketing decision.
622108 กลยุุทธ์์การตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Strategy)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กระบวนการการจััดการการตลาด การวิิเคราะห์์สถานการณ์์
ทางการตลาด การวางแผนกลยุุทธ์์โดยมุ่่�งความสำำ�คััญที่่�การตลาด การ
วิิเคราะห์์การแข่่งขััน การแบ่่งส่่วนตลาด และเลืือกตลาดเป้้าหมาย การ
พััฒนาและกำำ�หนดกลยุุทธ์์ส่่วนประสมทางการตลาด กลยุุทธ์์ผลิิตภััณฑ์์
กลยุุทธ์์ราคา กลยุุทธ์์การจััดจำำ�หน่่าย และกลยุุทธ์์การส่่งเสริิมการตลาด
การปฎิิบััติิการทางการตลาดและการควบคุุม
Marketing management process; marketing analysis;
marketing oriented strategic planning; competition analysis;
market segmentation; market targeting; marketing mix
development and strategy formulation; product strategy, price
strategy, place strategy, promotion strategy; marketing
implementation and control.

622109 การวางแผนการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Planning)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
คำำ�จำำ�กััดความ ความสำำ�คััญ และบทบาทของการวางแผนการ
ตลาด คุุณลัักษณะที่่�ดีขี องแผน การตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด
การพยากรณ์์การขาย การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ทางธุุรกิิจ การกำำ�หนด
วััตถุุประสงค์์ การกำำ�หนดกลยุุทธ์์การตลาด การกำำ�หนดโปรแกรมการ
ตลาด การกำำ�หนดงบประมาณ การนำำ�ไปใช้้และการควบคุุม
Marketing plan definition, importance, and role;
characteristics of good marketing plan; marketing planning;
sales forecast; SWOT analysis; objective setting; marketing
strategy; marketing programming; budgeting, allocation, and
control.
622110 การตลาดโลก
3(3-0-6)
(Global Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดของการเข้้าสู่่�การตลาดโลก สภาพแวดล้้อมทางการ
ตลาดโลก ทั้้�งภายในธุุรกิิจและภายนอกธุุรกิิจ กลยุุทธ์์การเข้้าสู่่�ตลาดโลก
การแบ่่งส่่วนตลาด การตััดสิินใจด้้านผลิิตภััณฑ์์ ราคา การจััดจำำ�หน่่าย
และการส่่งเสริิมการตลาดในตลาดโลก
Global market entry concepts; internal and external
business environment of global market; market entry strategy;
market segmentation; product, price, and place decision
making, promotion in international market.
622111	สััมมนาการตลาด
3(3-0-6)
(Seminar in Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปัั ญหาทางการตลาดของกิิจการในหลากหลายธุุรกิิจทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ โดยชี้้�แนะให้้ผู้้�เรีียนสามารถนำำ�ความรู้้�ด้้านการ
ตลาดที่่�เคยศึึกษามาแล้้ว ประยุุกต์์เพื่่�อแก้้ปััญหาและสรุุปบทเรีียน ศึึกษา
กลยุุทธ์์การตลาดที่่�นัักการตลาดเคยนำำ�มาใช้้กัับองค์์กรจนประสบความ
สำำ�เร็็จ การเตรีียมความพร้้อมสู่่ก� ารเป็็นนัักการตลาดที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ ผ่่านกรณีี
ศึึกษา บทความทางการตลาด การอภิิปรายทั้้�งรายบุุคคลและรายกลุ่่�ม
หนัังสืืออ่่านนอกเวลาและการนำำ�เสนอรายงาน
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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.
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
622201 การจััดการแบรนด์์
3(3-0-6)
(Brand Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิวััฒนาการของแบรนด์์ การเลืือกตลาดเป้้าหมาย การวาง
ตำำ�แหน่่งแบรนด์์ กลยุุทธ์์การสร้้างแบรนด์์ การบููรณาการแบรนด์์กัับส่่วน
ประสมการตลาด การประเมิินค่่าแบรนด์์ ประเด็็นปััญหาในการจััดการ
แบรนด์์ และการแก้้ไข จรรยาบรรณในการสร้้างแบรนด์์
Brand evolution; market targeting; brand positioning;
branding strategy; intergretation of brand and marketing mix;
brand valuation; brand problem management and solution;
ethics in branding.
622202 การจััดการการค้้าปลีีก
3(3-0-6)
(Retailing Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
 ลัักษณะและหน้้าที่่�ของการค้้าปลีีก การจััดการการค้้าปลีีกและ
การสร้้างข้้อได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน ประเภทของการค้้าปลีีก การเลืือก
ทำำ�เลที่่�ตั้้�ง การออกแบบร้้านค้้าปลีีก การจััดองค์์การและการจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์ การวางแผนการเลืือกสรรสิินค้้า การจััดการสิินค้้าคง
เหลืือ การตั้้�งราคา การส่่งเสริิมการสื่่�อสารการตลาดและการให้้บริิการ
ลููกค้้า
Characteristics and functions of retailing; retailing
management and competitive advantage creation; types of
retailing; site selection; retail store design; organizing and
human resource management; Product Assortment Planning;
inventory management; pricing; marketing communication
promotion and customer service.

622203 การจััดการโลจิิสติิกส์์และห่่วงโซ่่อุุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
บทบาท ความสำำ�คััญ แนวคิิด และการจััดการโลจิิสติิกส์์และ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน กระบวนการห่่วงโซ่่อุุปทาน อุุปทานและการจััดการวััสดุุ
การประมวลคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� กัับโลจิิสติกิ ส์์ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ รููปแบบและการออกแบบ
การขนส่่ง การขนส่่งทางทะเล การจััดการคลัังสิินค้้า การบริิการโลจิิสติิ
กส์์ โลจิิสติิกส์์ระหว่่างประเทศ การพััฒนาองค์์กรโลจิิสติิกส์์
Roles, importance, and concepts of logistics and
supply chain; supply chain process; supply and material
management; logistics order processing; package; transportation
modes and design; sea transport; warehouse management;
logistics service; international logistics; logistics organization
development.
622204 การขายโดยบุุคคล
3(3-0-6)
(Personal Selling)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความสำำ�คััญ และบทบาทหน้้าที่่�ของการขายโดยบุุคคล ต่่อความ
สำำ�เร็็จทางการตลาดประเภทของงานขาย ความรู้้�พื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับ
การขาย พฤติิกรรมและเหตุุจููงใจซื้้�อของผู้้�มุ่่�งหวััง คุุณสมบััติิของพนัักงาน
ขาย กระบวนการขายโดยบุุคคล การขายสิินค้้าอุุตสาหกรรม การขาย
สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค การขายบริิการ การบริิหารเวลา จรรยาบรรณของ
พนัักงานขาย
Importance, roles, and functions of personal selling
for successful market turn-over; fundamentals of selling;
prospects’ behavior and buying motives; sales representative
characteristics; personal selling process; selling industrial goods;
selling consumer goods; service selling; time management;
ethics in selling.
622205	ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Information System)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดของระบบสารสนเทศที่่�มีีต่่อการจััดการทางการตลาด
การจััดทำำ�โครงสร้้างของคลัังข้้อมููล ระบบสารสนเทศและการจััดการฐาน
ข้้อมููลทางการตลาด การนำำ�ระบบสารสนเทศมาใช้้ในการจััดการข้้อมููล
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ทางการตลาดเพื่่�อเป็็นข้้อมููลในการตััดสิินใจทางการตลาด
Information system concepts for marketing
management; information system data warehouse and
marketing database management; apply information system
into marketing data management for marketing decision.
622206 การจััดซื้้�อ
3(3-0-6)
(Purchasing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการและการบริิหารเกี่่ย� วกัับการจััดซื้้อ� การจััดองค์์การ การ
กำำ�หนดและการตรวจสอบคุุณภาพ การกำำ�หนดจำำ�นวนสั่่ง� ซื้้อ� การพิิจารณา
และการกำำ�หนดจัังหวะเวลาในการซื้้�อ การเลืือกและหาแหล่่งขาย วิิธีีจััด
ซื้้�อแบบต่่าง ๆ การตััดสิินใจที่่�จะผลิิตหรืือซื้้�อ การควบคุุมสิินค้้าคงคลััง
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย การควบคุุมและวิิจััยการซื้้�อตลอด
จนการขายพััสดุุและอุุปกรณ์์ที่่�ไม่่ใช้้แล้้วของกิิจการ
Purchasing principles and management; organizing;
quality control; limiting purchasing quantity; considering and
determining purchase timing; outsourcing and selection;
purchasing methods; make-or-buy decision; inventory control;
buyer-seller relationship; purchasing control and research
including selling by-products and equipment from business;
622207 การตลาดบริิการ
3(3-0-6)
(Service Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความหมาย ลัักษณะเฉพาะและความสำำ�คััญของการบริิการ การ
กำำ�หนดตลาดกลุ่่�มเป้้าหมาย พฤติิกรรมและความต้้องการของลููกค้้า การ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์ส่่วนประสมทางการตลาดสำำ�หรัับธุรุ กิิจบริิการ การจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์ในองค์์การ การวางตำำ�แหน่่งการบริิการ การพััฒนาการ
บริิการใหม่่ การสร้้างความแตกต่่าง และการสร้้างตราผลิิตภััณฑ์์บริิการ
คุุณภาพการบริิการ การจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
Definition, characteristics and importance of services;
market targeting; consumer behavior and needs; determine
marketing strategy for service business; human resource
management in organization; positioning service; new service
development; differentiation and creation of service brand;
service quality; customer relationship management.

622208 การจััดการการตลาดธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Marketing Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การจััดองค์์การการตลาดธุุรกิิจ การแบ่่งส่่วนตลาดผลิิตภััณฑ์์
ธุุรกิิจ การวางแผนและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ การกำำ�หนดราคา การจััดจำำ�หน่่าย
สิินค้้า การส่่งเสริิมการตลาด การบริิการลููกค้้า การควบคุุมและแนวโน้้ม
การตลาดผลิิตภััณฑ์์ธุุรกิิจ
Organizing business marketing; business product
segmentation; products plans and development; pricing,
distribution, promotion, customer service; business product
marketing control and trend.
622209 การตลาดสิินค้้าเกษตร
3(3-0-6 )
(Marketing of Agricultural Product)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความหมาย และความสำำ�คััญของการตลาดสิินค้้าเกษตร การ
จำำ�แนกประเภทสิินค้้าเกษตร ตลาดเป้้าหมายและพฤติิกรรมการซื้้อ� องค์์กร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตลาดสิินค้้าเกษตร สภาพแวดล้้อมของการตลาดสิินค้้า
เกษตร บทบาทของภาครััฐในการตลาดสิินค้้าเกษตร ส่่วนประสมการตลาด
สำำ�หรัับสิินค้้าเกษตร ตลาดสิินค้้าเกษตรล่่วงหน้้า
Definition and importance of agricultural product
marketing; agricultural products classification; target market
and buying behavior; related organization of agricultural
product market; agricultural product market environment;
public sectors role in agricultural product market; marketing
mix of agricultural product market; agricultural futures
exchange.
622210 การตลาดสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ	
3(3-0-6)
(Marketing for Entrepreneurship)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวความคิิด และกลยุุทธ์์การตลาดผู้้�ประกอบการซึ่่�งสามารถ
ประยุุกต์์ใช้้ได้้กัับธุุรกิิจที่่�เกิิดใหม่่และที่่�มีีอยู่่�แล้้วซึ่่�งมีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�
ในสภาวะแวดล้้ อ มที่่� ผัั น ผวนและมีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงอย่่างรวดเร็็ ว 
วิิวััฒนาการของการตลาดผู้้�ประกอบการซึ่่�งเชื่่�อมแนวความคิิดแบบการ
ตลาดและการเป็็นผู้้�ประกอบการเข้้าด้้วยกััน วิิเคราะห์์องค์์ประกอบสำำ�คััญ
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ของการตลาดแบบผู้้�ประกอบการ กระบวนการเชิิงรุุกในการระบุุ ประเมิิน
และใช้้โอกาสที่่�มีีอยู่่�ในตลาดเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ โดยยัังรัักษา
ฐานลููกค้้าเก่่าที่่�ทำำ�กำำ�ไรให้้กัับบริิษััท วิิธีีการวางกลยุุทธ์์การตลาดแบบผู้้�
ประกอบการโดยใช้้วิิธีีการใหม่่ๆ ในการจััดการความเสี่่�ยง การจััดสรร
ทรััพยากร และการสร้้างมููลค่่าให้้กัับธุุรกิิจ
Concepts and strategy of marketing for
entrepreneurship that can be applied to new born and existing
business in fluctuating and fast changing environment;
evolution of marketing for entrepreneurship which connects
the concepts of marketing thinking and entrepreneurship
together; key elements analysis of marketing for
entrepreneurship; penetration strategy process in evaluating
and using opportunity in market to obtain new group of
customer while maintaining the existing customer-base that
make the company profitable; marketing for entrepreneur
strategic planning using new method to manage risk; resource
allocation; value added to business.
622211 การตลาดการท่่องเที่่�ยว
3(3-0-6)
(Tourism Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวความคิิด ความสำำ�คััญ และบทบาทของการตลาดการท่่อง
เที่่�ยวต่่อการพััฒนาศัักยภาพของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว การจำำ�แนก
ประเภทอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมของตลาด
การจััดการการตลาดการท่่องเที่่�ยว กลยุุทธ์์ส่่วนประสมการตลาดการท่่อง
เที่่�ยว
Concepts, importance, and roles of tourism marketing
to tourism industry for potential development; classification
of tourism industry; behavioral analysis of markets; tourism
marketing management; tourism marketing mix strategy.
622212 การตลาดสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
3(3-0-6)
(Electronics Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความหมายบทบาทและความสำำ� คัั ญ ของการตลาด
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ประเภทของตลาดอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับ

ตลาดอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการตลาดอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์การตลาดอิิเล็็กทรอนิิกส์์ กฎหมายในการดำำ�เนิินการตลาด
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ อนาคตของตลาดอิิเล็็กทรอนิิกส์์
Definition, roles, and importance of E-marketing;
E-marketing types, decision, factors affecting the strategy;
determining E-marketing strategy; laws, process, and future of
E-marketing.
หมวดวิิชาเฉพาะด้้าน สาขาวิิชาการเงิิน
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
623101 การบริิหารความมั่่�งคั่่�ง
3(3-0-6)
(Wealth Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดพื้้�นฐานเกี่่ย� วกัับการบริิหารความมั่่ง� คั่่ง� เครื่่�องมืือพื้้�นฐาน
ทางการเงิินสำำ�หรัับการวางแผนการเงิิน การรวบรวมข้้อมููลและเป้้าหมาย
การเงิินของบุุคคล การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลบุุคคล ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับภาษีี
เงิินได้้บุุคคลธรรมดา การวางแผนการบริิโภค เครื่่�องมืือทางการเงิินเพื่่�อ
บริิหารสภาพคล่่อง การจััดทำำ�แผนการเงิินเบื้้�องต้้น แนวคิิดพื้้�นฐานเกี่่�ยว
กัับการวางแผนวััยเกษีียณ กองทุุนประกัันสัังคม กองทุุนบำำ�เหน็็จบำำ�นาญ
ข้้าราชการ กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ กองทุุน
รวมหุ้้�นระยะยาว การจััดทำำ�แผนการเงิินเพื่่�อการเกษีียณของบุุคคล
Basic concepts of wealth management; basic financial
instruments for financial planning; data collection and personal
financial goals; personal data analysis; introduction to personal
income tax; consumption planning; financial instruments for
liquidity management; formulation of basic financial plans;
basic concepts of retirement plan; social security fund;
government pension fund; provident fund; retirement mutual
fund; long-term equity fund; formulation of financial plan for
personal retirement.
623102 ตลาดการเงิิน
3(3-0-6)
(Financial Markets)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 623003 เศรษฐศาสตร์์
มหภาค
การเงิิน การธนาคาร และตลาดการเงิิน ความสััมพัันธ์์ของ
ตััวแปรต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อตลาดการเงิินนโยบายการเงิิน อััตราดอกเบี้้�ย549การ

กำำ�กับั และควบคุุมสถาบัันการเงิิน การทำำ�งานของตลาดเงิิน ตลาดทุุน และ
ตลาดการเงิินระหว่่างประเทศ บทบาทและหน้้าที่่�ของสถาบัันการเงิินต่่างๆ
 ที่่�มีีอยู่่�ในประเทศไทย
Finance, banking, and financial markets; correlation
and variables affecting financial markets, monetary policy,
interest rate, financial institutions supervision and control;
operations of financial markets, capital markets, and
international finance market; roles and functions of Thailand’s
financial institutions.
623103 การบริิหารสิินเชื่่�อ
3(3-0-6)
(Credit Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความสำำ�คััญและประเภทของสิินเชื่่อ� การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และ
นโยบายในการให้้สิินเชื่่�อของธุุรกิิจการค้้า สถาบัันการเงิิน เทคนิิคในการ
วิิเคราะห์์และพิิจารณาสิินเชื่่อ� การกำำ�หนดวงเงิินและอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ควร
จะเป็็น การพิิจารณาโครงการเงิินกู้้� การควบคุุมและการติิดตามหนี้้� การ
จััดเก็็บหนี้้�และการแก้้ไขหนี้้�ที่่�มีีปััญหา
Significance and types of credit; determination of
criterion and policy of business loan, financial institutes;
techniques of credit analysis; credit limit and feasible interest
rate; loan project approval; debt control and collection;
troubled debt restructuring.
623104 การลงทุุน
3(3-0-6)
(Investments)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 623001 การเงิินธุุรกิิจ
ความรู้้�เบื้้�องต้้นในการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ประเภทต่่าง ๆ ซึ่่�ง
รวมถึึงตราสารหนี้้�ระยะสั้้�นและระยะยาว หุ้้�นทุุน กองทุุนรวม ตราสาร
อนุุพันั ธ์์ นโยบายการลงทุุนของนัักลงทุุนประเภทต่่างๆ ทฤษฎีีที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการลงทุุน
Introduction to investment in various types of
securities, short-term and long-term fixed income, capital
stock, mutual fund, derivatives; investment policies of various
investors; theories concerning investment.

623105 การศึึกษาความเป็็นไปได้้ทางการเงิิน
3(3-0-6)
(Financial Feasibility Study)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
เครื่่�องมืือและเทคนิิคต่่าง ๆ ที่่�จะใช้้เป็็นกลยุุทธ์์ในการศึึกษา
ความเป็็นไปได้้ทางการเงิิน หลัักและวิิธีปี ฏิิบัติั ใิ นการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจ การ
ประเมิินความเป็็นไปได้้ของโครงการในลัักษณะต่่างๆ ทั้้�งที่่�เป็็นโครงการ
ใหม่่ การขยายกิิจการ ความล่่าช้้าของโครงการ และการสิ้้�นสุุดโครงการ
ตลอดจนศึึกษาถึึงกรอบแนวคิิดของเงื่่�อนไขที่่�อาจจะเป็็นไปได้้จริิงในการ
ประเมิินความเป็็นไปได้้ของโครงการลงทุุนระยะยาวต่่าง ๆ และการฝึึก
ปฏิิบััติิทำำ�โครงการจำำ�ลอง
Tools and techniques as strategies for financial
feasibility study; principles and practices of business plan
formulation; feasibility assessment in various types of project,
new projects, extended business, project delay and termination;
real options framework for valuing the feasibility study of
long-term projects; project model practices.
623106 การจััดการการเงิินระหว่่างประเทศ	
3(3-0-6)
(International Financial Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 623001 การเงิินธุุรกิิจ
ปััจจััยทางเศรษฐศาสตร์์มหภาคต่่างๆ ดุุลการชำำ�ระเงิินระหว่่าง
ประเทศ ระบบการเงิินระหว่่างประเทศ ตลาดปริิวรรตเงิินตราต่่างประเทศ
ทฤษฎีีเสมอภาคระหว่่างประเทศ ประเภทของความเสี่่ย� งและการจััดการ
ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน ลัักษณะและบทบาทของตลาดการเงิิน
และองค์์กรทางการเงิินระหว่่างประเทศ การจััดหาเงิินทุุนและการลงทุุน
ระหว่่างประเทศการจััดการเงิินทุุนหมุุนเวีียนระหว่่างประเทศ การเงิินเพื่่�อ
การค้้าระหว่่างประเทศ
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.
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623107 การจััดการทางการเงิิน
3(3-0-6)
(Financial Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 623001 การเงิินธุุรกิิจ
การจััดสรรเงิินทุุนในสิินทรััพย์์ หนี้้�สินิ และทุุนประเภทต่่างๆ การ
พยากรณ์์ทางการเงิิน การจััดการเงิินทุุนหมุุนเวีียน งบประมาณเงิินสด
และงบลงทุุน การจััดหาเงิินทุุนจากแหล่่งต่่าง ๆ การออกจำำ�หน่่าย หลััก
ทรััพย์์ใหม่่ ทฤษฎีีโครงสร้้างเงิินทุุน ทฤษฎีีนโยบายเงิินปัันผล การตััดสิิน
ใจลงทุุนภายใต้้ความไม่่แน่่นอน การควบรวมและซื้้�อกิิจการ และการ
ประเมิินมููลค่่ากิิจการ
Assets allocation; liabilities and capitals; financial
forecast; working capital allocation; cash budget and capital
budgeting; sources of financing; initial public offering; capital
structure theory; dividend policy theory; capital budgeting
decision under uncertainty; merger and acquisition; corporate
valuation.
623108 การบริิหารความเสี่่�ยงทางการเงิิน
3(3-0-6)
(Financial Risk Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 623001 การเงิินธุุรกิิจ
ประเภทของความเสี่่�ยงทางการเงิินทุุกประเภท ธรรมชาติิของ
ความเสี่่�ยง การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงทางการเงิินขององค์์กร การวััดความ
เสี่่�ยงเพื่่�อเปรีียบเทีียบกัับนโยบายความเสี่่�ยงของกิิจการ และเครื่่�องมืือ
ทางการเงิินเพื่่�อบริิหารความเสี่่ย� งให้้มีรี ะดัับที่่ส� อดคล้้องกัับนโยบายความ
เสี่่�ยง
Types of financial risk; nature of risk; enterprise
financial risk analysis; risk measurement in comparison to
enterprise risk policy; financial instrument for risk management
in compliance with risk policy.
623109	สััมมนาทางการเงิิน
3(3-0-6)
(Seminar in Finance)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 623107 การจััดการทางการ
เงิิน
การวิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหาทางการเงิินที่่�เป็็นปััจจุุบันั โดยการ
เรีียนรู้้�จะหยิิบยกนำำ�เหตุุการณ์์ที่่เ� กิิด ขึ้้�นจริิง หรืือการวิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษา
และแลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นร่่วมกััน โดยมีีอาจารย์์ผู้้�สอนเป็็นผู้้�ชี้้นำ� ำ�ให้้ได้้
ข้้อสรุุปที่่�สมเหตุุสมผล และมีีความถููกต้้องในเชิิงวิิชาการ

Analysis of today’s controversial issues on finance or
case study for discussion under a lecturer’s supervision for
logical conclusion with academic correctness.
623110 การฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพทางการเงิิน 3(0-200 ชม.)
(Financial Professional Training)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4
การฝึึกปฏิิบััติิงานจริิงด้้านการเงิิน การลงทุุน หรืือการธนาคาร
ในสถาบัันการเงิินองค์์กรธุุรกิิจหรืือหน่่วยงานภาครััฐให้้มีีจำำ�นวนเวลาใน
การฝึึกงานไม่่น้้อยกว่่า 200 ชั่่�วโมง
Professional training on finance, investment, or
banking in any financial institutes, business corporations, or
government sectors with a minimum of 200-hour training.
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
623201 การบริิหารความเสี่่�ยงภััยและการประกัันภััย
3(3-0-6)
(Risk Management and Insurance)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 623001 การเงิินธุุรกิิจ
ลัักษณะความเสี่่�ยงภััยและความเสีียหายทางการเงิินที่่�อาจเกิิด
แก่่บุุคคลทั่่�วไป ธุุรกิิจและองค์์การต่่างๆ ประเภทของความเสีียหายที่่�เกิิด
ขึ้้�น วิิธีีบริิหารความเสี่่�ยงภััย ปััจจััยต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง
ภััย หลัักการประกัันภััย การบริิหารองค์์การประกัันภััย การพิิจารณาเลืือก
ผู้้�รัับประกััน การประกัันต่่อ การควบคุุมธุุรกิิจประกัันภััย ความรู้้�เบื้้�องต้้น
ของการประกัันภััยแขนงต่่างๆ
Characteristics of risk and financial loss on individual,
business, and corporations; types of loss; risk management;
factors affecting risk management; principles of insurance;
insurance agency management ; selection of insurers;
reinsurance; insurance business control; basic types of
insurance.
623202 การวิิเคราะห์์ตราสารทุุนและตราสารหนี้้�
3(3-0-6)
(Equity and Fixed Income Analysis)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 623104 การลงทุุน
ลัักษณะและประเภทตราสารทุุนและตราสารหนี้้� การวิิเคราะห์์
ปััจจััยพื้้�นฐาน และการวิิเคราะห์์ทางด้้านเทคนิิค รวมทั้้�งการประเมิินผล
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การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มหลัักทรััพย์์
Characteristics and types of equity and fixed income;
analysis of fundamental factors and technical analysis;
assessment of operating results on securities.
623203 การวิิเคราะห์์อนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
3(3-0-6)
(Financial Derivatives Analysis)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 623104 การลงทุุน
ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า สิิทธิิอนุุพัันธ์์
Options Warrants และ Swaps ทฤษฎีีการกำำ�หนดราคาตราสาร และ
การออกแบบกลยุุทธ์์ที่่�เหมาะสมเพื่่�อการเก็็งกำำ�ไรหรืือการป้้องกัันความ
เสี่่�ยง
Fundamentals of futures/forward; derivative warrants,
options warrants and swaps; pricing theory of instruments;
optimal speculation theory or risk prevention.
623204 หลัักการบริิหารสถาบัันการเงิิน
3(3-0-6)
(Financial Institutions Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 623003 เศรษฐศาสตร์์มหภาค
การบริิหารและการจััดการด้้านต่่างๆ ของสถาบัันการเงิินโดย
เฉพาะธนาคารพาณิิชย์์ การบริิหารความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น การจััดการ
ด้้านเงิินทุุนและการบริิหารสภาพคล่่อง การบริิหารสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
การบริิหารกำำ�ไรและต้้นทุุน การวิิเคราะห์์ฐานะและความมั่่�นคง กลยุุทธ์์
ในการวางแผนทางด้้านการเงิินของสถาบัันการเงิิน แนวทางการแก้้ไขฟื้้น� ฟูู
สถาบัันการเงิิน
Administration and management of financial
institutions, commercial banks; risk management; financing
management and liquidity management; asset-liability
management; earnings and cost management; analysis of
status and security; planning strategy of finance in financial
institutes; guideline for restructuring financial institutions.
623205 การจััดการและปฏิิบััติิงานธนาคารพาณิิชย์์
3(3-0-6)
(Commercial Bank Management and Operation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
บทบาทและหน้้าที่่�ของธนาคารพาณิิชย์์ ระบบธนาคารพาณิิชย์์
หลัักการจััดการธนาคารพาณิิชย์์ การดำำ�เนิินงานและนโยบายการให้้

บริิการของธนาคารพาณิิชย์์ กฎระเบีียบในการจััดตั้้ง� ธนาคารพาณิิชย์์ การ
จััดการสภาพคล่่อง การตรวจสอบและประเมิินผลบริิการของธนาคาร
พาณิิ ช ย์์ การจัั ดหาแหล่่งเงิิ นทุุ นและการลงทุุ นของธนาคารพาณิิ ช ย์์
แนวทางการพััฒนาธนาคารพาณิิชย์์ ตลอดจนผลกระทบของการดำำ�เนิิน
งานธนาคารพาณิิชย์์ที่่�มีีต่่อระบบเศรษฐกิิจ
Roles and functions of commercial banks; commercial
bank systems; principles of commercial bank systems;
operation and service policy of commercial banks; rules and
regulations of commercial bank establishment; liquidity
management; monitoring and assessment of commercial bank
services; financing sources and investment of commercial
banks; guidelines and development of commercial banks;
operating impact of commercial banks on economic systems.
623206 การประยุุกต์์ใช้้คอมพิิวเตอร์์ทางการเงิิน
3(2-2-5)
(Computer Application for Finance)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 623001 การเงิินธุุรกิิจ
ความรู้้�เบื้้�องต้้น การประมวลผล เกี่่�ยวกัับการประยุุกต์์การใช้้
งานคอมพิิวเตอร์์ ศึึกษาข้้อมููลทางด้้านการเงิินเเละการใช้้โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์สำำ�เร็็จรููปที่่�ใช้้เพื่่�อการจััดการทางการเงิินโดยประยุุกต์์ใช้้
โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปในงานทางการเงิินด้้านการวิิเคราะห์์โครงการ การ
พยากรณ์์ทางการเงิิน การวางแผนระบบงานและการควบคุุมทางการเงิิน
Basics of computer application and processing;
financial data and computer package program for financial
management; applications of computer software in financial
operations, project analysis, financial forecast; operation
system planning and financial control.
623207 การบริิหารกองทุุนรวม
3(3-0-6)
(Fund Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และข้้อจำำ�กัดั ในการลงทุุนของกองทุุน
 ทำำ�ความเข้้าใจถึึงความเสี่่ย� งและผลตอบแทนของหลัักทรััพย์์ประเภทต่่าง
ๆ ทฤษฎีีกลุ่่ม� หลัักทรััพย์์ การจััดสรรสิินทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน การประเมิิน
ผลการดำำ�เนิินงานของกองทุุนและผู้้�จััดการกองทุุน ระเบีียบและข้้อบัังคัับ
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ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุนของกองทุุนประเภทต่่างๆ
Determination of goals and restraints in fund
investment; awareness of risks and different types of security
returns; portfolio theory; asset allocation for investment;
assessment of fund operations and fund committee; rules and
regulations relating to different types of fund investment.
623208 การวาณิิชธนกิิจ
3(3-0-6)
(Investment Banking)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 623001 การเงิินธุุรกิิจ
หลัักการและเทคนิิคการวาณิิชธนกิิจของธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ หลััก
การสร้้างมููลค่่าให้้กับกิ
ั จิ การและผู้้�ลงทุุนจากการควบกิิจการ การครอบงำ��
กิิจการ การปรัับโครงสร้้างเงิินทุุนของกิิจการ การทำำ�รายงาน การวิิเคราะห์์
ธุุรกิิจ และการเสนอขายหลัักทรััพย์์ โดยมีีทั้้ง� ภาคทฤษฎีีซึ่่ง� ต้้องอาศััยความ
รู้้�ทางการจััดการการเงิินและภาคปฏิิบัติั จิ ากประสบการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในต่่าง
ประเทศและในประเทศไทย
Principles and techniques of investment banking in
security business; principles of enterprise valuation and
merger’s investors; takeover; corporate financial restructuring;
financial reporting; business analysis and public offering;
theoretical study in financial management and practices from
domestic and international experiences.
623209 การศึึกษาค้้นคว้้าอิิสระทางการเงิิน
3(0-0-9)
(Independent Studies in Finance)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 620006 สถิิติิธุุรกิิจ
ค้้นคว้้าหััวข้้อทางการเงิินที่่�น่่าสนใจ หรืือหััวข้้อที่่�สามารถตรวจ
สอบได้้ด้้วยตนเอง เรีียนรู้้�การคิิด และวิิเคราะห์์ปััญหา เพื่่�อตอบคำำ�ถาม
อย่่างเป็็นระบบ โดยอาศััยข้้อมููลจากแหล่่งต่่างๆ การฝึึกทัักษะการเขีียน
รายงานวิิจััย
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.

หมวดวิิชาเฉพาะด้้าน สาขาวิิชาการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
624101 การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624001 หลัักการบริิหาร
แนวความคิิด หลัักการ ลัักษณะบทบาทและหน้้าที่่�ของการ
บริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ กลยุุทธ์์การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ การวิิเคราะห์์
งาน การวางแผนทรััพยากรมนุุษย์์ การสรรหาและคััดเลืือก การฝึึกอบรม
และพััฒนา การประเมิินการปฏิิบััติิงาน การให้้ประโยชน์์ตอบแทน การ
สร้้างบรรยากาศในการทำำ�งาน ความท้้าทายในการจััดการด้้านทรััพยากร
มนุุษย์์
Concepts, principles, roles and functions of human
resource management; strategies of human resource
management; job analysis; human resource planning;
recruitment and selection; training and development;
performance appraisal; compensation policy; reinforcement
of organizational climate for work; challenges on human
resource management.
624102 การวางแผน การสรรหา และการคััดเลืือก
3(3-0-6)
	ทรััพยากรมนุุษย์์
(Human Resource Planning, Recruitment
and Selection)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624101 การบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์
แนวความคิิดการวางแผนทรััพยากรมนุุษย์์ แหล่่งกำำ�ลัังคน
กระบวนการคััดเลืือกทรััพยากรมนุุษย์์โดยใช้้เครื่่�องมืือต่่าง ๆ โดยเฉพาะ
การสอบคััดเลืือก การสััมภาษณ์์ เพื่่�อการว่่าจ้้างโดยคำำ�นึงึ ความหลากหลาย
ของกำำ�ลัังคนและรููปแบบการจ้้างงาน
Concepts of human resource planning; sources of
manpower; human resource selection processes by
employment test or interview for hiring based on diversity of
workforce and employment pattern.
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624103 การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
3(3-0-6)
(Human Resource Training & Development)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624101 การบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์
ความหมาย ความสำำ�คััญ แนวคิิด หลัักการและส่่วนประกอบ
ของการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ วิิธีีการต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในการพััฒนาความรู้้�
ความสามารถของคน การฝึึกอบรม การพััฒนาผู้้�บริิหาร การพััฒนาอาชีีพ
การพััฒนาองค์์การ และองค์์การแห่่งการเรีียนรู้้� โดยเน้้นกระบวนการฝึึก
อบรมอย่่างครบวงจร การจััดทำำ�แผนเส้้นทางการฝึึกอบรม การเป็็น
วิิทยากร ตลอดจนการบริิหารงานฝึึกอบรม เพื่่�อพััฒนาให้้บุุคลากรมีี
ศัักยภาพสอดคล้้องกัับการพััฒนาองค์์การ
Definitions, significance, concepts, principles and
components of human resource development; techniques
for development of human knowledge and performance,
training, executive development, career development,
organization development, and learning organization for
personnel potentials in accord with organization development.
624104 พฤติิกรรมองค์์การ
3(3-0-6)
(Organizational Behavior)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624001 หลัักการบริิหาร
แนวคิิดพื้้�นฐานของพฤติิกรรมองค์์การ ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
บุุคคลในองค์์การ คนกัับองค์์การ องค์์การกัับองค์์การ ประกอบด้้วย
พฤติิกรรมระดัับบุุคคล พฤติิกรรมกลุ่่�ม โดยศึึกษาปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อ
การแสดงพฤติิกรรม และการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและ
ความพอใจในการทำำ�งาน รวมทั้้�งพฤติิกรรมระดัับองค์์การ ภาวะผู้้�นำำ� การ
สื่่�อสาร ความขััดแย้้ง และการเปลี่่�ยนแปลงขององค์์การ
Fundamental concepts of organizational behavior;
interpersonal relationship in organizations; people and
organizations, behaviors at personal level and group level with
a focus on factors affecting human display behaviors and
applications on job performance and job satisfaction; behaviors
at organizational level, leadership, communication, conflict,
and organizational change.

624105 การบริิหารค่่าตอบแทน
3(3-0-6)
(Compensation Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624101 การบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์
แนวคิิด วััตถุุประสงค์์ของการบริิหารค่่าตอบแทน ทฤษฎีีค่่า
ตอบแทน ปััจจััยที่่�มีผี ลกระทบต่่อการจ่่ายค่่าตอบแทน การประเมิินค่่างาน
การสำำ�รวจค่่าตอบแทน การจััดทำำ�โครงสร้้างค่่าตอบแทน ค่่าตอบแทน
แบบจููงใจ ประโยชน์์ แ ละบริิ ก าร รวมทั้้� ง กฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บค่่ า
ตอบแทนและการรัับรองค่่าตอบแทนตามมาตรฐาน
Concepts and objectives of compensation
management; compensation theories; factors affecting
compensation payment; job evaluation; compensation survey;
formation of compensation structure; incentive compensation;
benefits and services; workers’ compensation act and
compensation standards.
624106 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
(Labor Laws)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624101 การบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์
แนวความคิิดเกี่่�ยวกัับกฎหมายแรงงาน และการพััฒนาทาง
สากล กฎหมายแรงงานกัับการพััฒนาแรงงานสากล ลัักษณะเฉพาะของ
กฎหมายแรงงานกัับพัฒ
ั นาการของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย สาระ
สำำ�คััญของพระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองแรงงาน พระราชบััญญััติปิ ระกัันสัังคม
พระราชบััญญััติิกองทุุนเงิินทดแทน การเปลี่่�ยนแปลงและปััญหาในการ
บัังคัับใช้้กฎหมาย และประเด็็นสำำ�คััญสำำ�หรัับการปรัับปรุุงและพััฒนา
กฎหมายในอนาคต
Concepts of labor law and international labor
development; labor law and international labor law; specific
characteristics of labor law and labor law development in
Thailand; essence of Labor Protection Act, Social Security Act,
Workmen’s Compensation Act, changes and problems of law
enforcement, and essential issues for improvement and
development of law in the future.
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624107 การประเมิินการปฏิิบััติิงาน
3(3-0-6)
(Performance Appraisal)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624101 การบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์
วััตถุุประสงค์์ หลัักการ วิิธีกี าร ปััญหาในการประเมิินการปฏิิบัติั ิ
งานและการแก้้ไข การพััฒนาและการนำำ�ระบบการประเมิินการปฏิิบัติั งิ าน
สู่่�การปฏิิบััติิ กระบวนการประเมิินการปฏิิบััติิงาน การให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับ
และการสััมภาษณ์์เมื่่�อมีีการประเมิินการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งการนำำ�ข้้อมููล
ย้้อนกลัับที่่ไ� ด้้รับั จากผลการประเมิินการปฏิิบัติั งิ านไปใช้้ในการบริิหารการ
ปฏิิบััติิงาน และระบบการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ขององค์์การ ตลอดจน
จริิยธรรมของวิิชาชีีพ
Objectives, principles, methods, and problems and
resolutions of performance appraisal; development and
implementation of performance appraisal; performance
appraisal processes; feedback and interview towards
performance appraisal; responding to feedback from
performance appraisal into performance management;
organizational human resource systems and professional
ethics.
624108 พนัักงานสััมพัันธ์์
3(3-0-6)
(Employee Relations)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624101 การบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์
ความหมาย ความสำำ�คััญ วิิวััฒนาการของการพนัักงานสััมพัันธ์์
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ลััทธิิ สหภาพแรงงาน ความสััมพัันธ์์ของ
องค์์กรฝ่่ายลููกจ้้าง นายจ้้าง รััฐบาล ในระบบแรงงานสััมพัันธ์์ทวิิภาคีีและ
ไตรภาคีี องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ พระราชบััญญััติแิ รงงานสััมพัันธ์์
พระราชบััญญััติวิิ สิ าหกิิจสััมพัันธ์์ กระบวนการพนัักงานสััมพัันธ์์ การเจรจา
ต่่อรองร่่วม รวมถึึงการบริิหารและการพััฒนาพนัักงานสััมพัันธ์์เพื่่�อให้้เกิิด
สัันติิสุุขในอุุตสาหกรรม ประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และคุุณภาพชีีวิิตใน
การทำำ�งานร่่วมกััน โดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
Definition, significance, and evolution of domestic
and international employee relations; corporate cult, labor
union, and relationship among employees, employers, and
government in bipartism and tripartism employee relations;

ILO; Employee Relations Act and State Enterprise Labor
Relations Act; employee relations processes; collective
bargaining; employee relations management and development
for industrial peace; performance, effectiveness, and quality
of work life with commitment on corporate social responsibility.
624109	ระบบสารสนเทศเพื่่�อการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ 3(3-0-6)
(Human Resource Management System)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624101 การบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์
แนวคิิดและหลัักการของระบบสารสนเทศ บทบาทของหน่่วย
งานด้้านบุุคลากรที่่�มีผี ลต่่อความสำำ�เร็็จขององค์์การ การกำำ�หนดคุุณสมบััติิ
และความต้้องการใช้้ข้้อมููลเพื่่�อการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ เช่่น การ
วิิเคราะห์์และวางแผนภาระงาน การจ้้าง การฝึึกอบรม และการกำำ�หนด
ภาระงานให้้กับั พนัักงาน เป็็นต้้น ระบบการตััดสิินใจด้้านทรััพยากรมนุุษย์์
ขององค์์การ การใช้้เทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อกระบวนการบริิหาร การ
ปรัับปรุุงคุุณภาพทรััพยากรมนุุษย์์ด้้วยระบบอััตโนมััติิ
Concepts and principles of information system; roles
of human resource departments affecting organizational
achievement; formation of features and requirements of
information system for human resource management, analysis
and work load planning, employment, training, and workload
determination; decision system in organizational human
resources; computerized system in management processes;
automated human resource quality improvement.
624110	สััมมนาการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
3(3-0-6)
(Seminar in Human Resource Management)
คุุณสมบััติิ : วิิชาเอกบัังคัับมาแล้้วอย่่างน้้อย 4 วิิชา
624101 การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
624102 การวางแผน การสรรหา การคััดเลืือก
           ทรััพยากรมนุุษย์์
624103 การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
624104 พฤติิกรรมองค์์การ
ประเด็็นพิิเศษและเรื่่�องที่่�อยู่่�ในความสนใจทางด้้านทรััพยากร
มนุุ ษ ย์์ ในองค์์ การ และงานวิิจัั ยที่่� เกี่่� ย วข้้ อง หัั วข้้อเรื่่� องอภิิ ปรายอาจ
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เปลี่่�ยนแปลงไปตามประเด็็นปััญหาและสภาพแวดล้้อม
Particular and interesting issues in organizational
human resources and related research; ideas for discussion
arising from controversial issues and environments.
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
(1) กลุ่่�มวิิชาการบริิหารองค์์การ
624211 การสื่่�อสารทางการบริิหาร	
3(3-0-6)
(Management Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624001 หลัักการบริิหาร
แนวคิิดการสื่่�อสารทางการบริิหาร กระบวนการติิดต่่อสื่่�อสาร
พฤติิกรรมของการสื่่อ� สาร ลัักษณะของการสื่่อ� สารระหว่่างบุุคคล กลุ่่ม� ย่่อย
และองค์์การ แบบของการสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เทคโนโลยีีการติิดต่่อ
สื่่�อสาร
Concepts of management communication;
communication processes; communication behaviors;
characteristics of interpersonal communication; subgroups and
organizations; types of effective communication; communication
technology.
624212 การออกแบบองค์์การ
3(3-0-6)
(Organization Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624001 หลัักการบริิหาร
ความหมาย แนวคิิดทฤษฎีีองค์์การและการบริิหาร ตั้้�งแต่่สมััย
เดิิมจนถึึงสมััยปััจจุุบััน เพื่่�อนำำ�มาเป็็นทางประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบ
โครงสร้้างองค์์การ การบริิหารที่่�เหมาะสมตามสถานการณ์์ และสภาพ
แวดล้้อมขององค์์การ การศึึกษารููปแบบขององค์์การและการออกแบบ
องค์์การอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้เกิิดความสััมพัันธ์์และความร่่วมมืือ
ระหว่่างบุุคคลฝ่่ายต่่างๆ ในองค์์การ รวมถึึงศึึกษาผลกระทบของโครงสร้้าง
องค์์การแบบต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อองค์์การในภาพรวม
Definitions, concepts, organizational theories and
management from past to present applicable to guiding
principles of organization design; contingency management
and organizational environment; organization patterns and
effective organization designs for relationship and cooperation
of organizational members; effects of various organization
structures on overall organizations.

624213 ภาวะผู้้�นำำ�	
3(3-0-6)
(Leadership)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624001 หลัักการบริิหาร
แนวความคิิดทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับการเป็็นผู้้�นำำ�และปััจจััยที่่�กำำ�หนด
ตััวผู้้�นำำ� วิิธีกี ารบริิหารของผู้้�นำำ� อิทิ ธิิพลของผู้้�นำำ�ที่่มี� ต่่ี อพฤติิกรรมการตััดสิิน
ใจ และผลงานของกลุ่่ม� การปรัับตัวั ของผู้้�นำำ�ในสภาพการณ์์ต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของกลุ่่ม� โดยนำำ�กรณีีศึกึ ษาประกอบการเรีียน
Concepts and theories of leadership and factors in
determining leaders; management styles of leaders; influence
of leaders in decision-making behavior and leadership as group
performance; leadership adaptability to various situations for
boosting group performance by inclusion of case studies.
624214 การบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง
3(3-0-6)
(Change Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624001 หลัักการบริิหาร
Prerequisite : Passed 624001 Principles of
Management
หลัั ก และวิิ ธีี ก ารเกี่่� ย วกัั บ การบริิ ห ารเพื่่� อ ทำำ� ให้้ เ กิิ ด การ
เปลี่่� ย นแปลงกระบวนการการเปลี่่� ย นแปลง ปัั จ จัั ย ที่่� มีี ผ ลต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงขององค์์การ และกระบวนการพััฒนาองค์์การ รวมทั้้�งการ
บริิหารความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นให้้เป็็นไปในทางที่่�เหมะสม
Principles and methods of change management;
change management process; factors affecting organizational
changes and organizational development processes;
appropriate change management models.
624215 การบริิหารความหลากหลาย
3(3-0-6)
(Diversity Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624001 หลัักการบริิหาร
การบููรณาการความแตกต่่างและความหลากหลายอัันเกิิดจาก
พนัั ก งานทำำ� งานด้้ ว ยกัั น เพื่่� อ นำำ� มาใช้้ กัั บส ภาพแวดล้้ อ มที่่� มีี ก าร
เปลี่่ย� นแปลงและเสี่่ย� งต่่อการบริิหารงานในองค์์การที่่�มีีความหลากหลาย
 ความเชื่่�อทางศาสนา การศึึกษา ประสบการณ์์และสภาพครอบครััวของ
พนัักงาน อายุุ วัฒ
ั นธรรม เพศและความสามารถของแต่่ละคน การบริิหาร
จะต้้ อ งประสานความหลากหลายเหล่่านี้้� สำำ� หรัั บ ใช้้ ใ นการปฏิิ บั556
ั ติิ ต่่ อ

พนัักงาน ลููกค้้า และกลุ่่�มผู้้�เกี่่�ยวข้้องในที่่�ทำำ�งานได้้อย่่างเหมาะสมกัับ
สถานการณ์์
Integration of difference and diversity resulting from
an entire workforce; diversity and risk management in changing
environment of organizations with variation in religious belief,
education, experience, family status, age, culture, gender, and
individual capability; synergy by diversity for best practices to
employees, customers, and concern members in the
workplace suitable to current situation.
624216 การเป็็นผู้้�ประกอบการ	
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624001 หลัักการบริิหาร
ความหมาย บทบาท ประเภท และคุุณลัักษณะพิิเศษของธุุรกิิจ
แนวความคิิดและลัักษณะของการเป็็นผู้้�ประกอบการ วิิธีกี ารเริ่่ม� ต้้นธุุรกิิจ
การดำำ�เนิินงาน และปััญหาในการจััดการ นัับตั้้�งแต่่การวิิเคราะห์์และ
ประเมิินสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ การศึึกษาความเป็็นไปได้้ การจััดการ
แหล่่งทุุน การจััดทำำ�แผนธุุรกิิจ ตลอดจนศึึกษาปััจจััยสำำ�คััญที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจที่่�ประสบความสำำ�เร็็จได้้แก่่การตลาด การเงิิน กฎหมาย
สัังคมและการแข่่งขััน
Definitions, roles, types, and features of particular
business; concepts and characteristics of entrepreneurship;
steps of business startup, operations, and management
problems; business environment analysis, feasibility study,
financing management, business plan formulation, essential
factors for successful business startup concerning marketing,
finance, law, society, and competition.
624217 การบริิหารความรู้้�	
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624001 หลัักการบริิหาร
วิิวัฒ
ั นาการการบริิหารความรู้้�เพื่่�อสร้้างมููลค่่าแก่่องค์์การ วงจร
การเปลี่่�ยนความคิิดเป็็นความรู้้� แนวคิิดในการจััดระเบีียบข้้อมููลของ
องค์์การและความรู้้�แบบองค์์กรรวม เพื่่�อการเรีียนรู้้�และการบริิหารความ
รู้้�ในมุุมมองของทุุนทางปััญญา การจััดระเบีียบ และการเข้้าถึึงความรู้้� 
ระดัับของการบริิหารความรู้้�ในองค์์การ เครื่่�องมืือและขั้้น� ตอนการกำำ�หนด

รููปแบบการบริิหารและประเมิินความรู้้� การนำำ�การบริิหารความรู้้�สู่่�การ
ปฏิิบััติิ
Evolution of knowledge management for creating a
values statement of an organization; spiral knowledge;
concepts of data organization and holistic knowledge for
learning and knowledge management with a view of intellectual
capital knowledge, organization, and knowledge access;
organizational knowledge management levels; tools and steps
of knowledge management models and assessment;
knowledge management through action.
624218 การบริิหารธุุรกิิจขนาดย่่อม
3(3-0-6)
(Small Business Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624001 หลัักการบริิหาร
คุุณลัักษณะด้้านบุุคลิิกภาพและความสามารถของผู้้�ประกอบ
การซึ่่�งมีีส่่วนต่่อความสำำ�เร็็จของธุุรกิิจและการแสวงหาโอกาสในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการ ความหมาย ลัักษณะ ประเภท บทบาท ข้้อได้้เปรีียบและ
ข้้อเสีียเปรีียบและปััญหาของธุุรกิิจขนาดย่่อม การดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจ
ขนาดย่่อมด้้านต่่าง ๆ คืือ การตลาด การบริิหาร การบััญชีีและการเงิิน
การบริิหารบุุคคล การจััดซื้้อ� และการควบคุุมสิินค้้าคงเหลืือ รวมทั้้�งสาเหตุุ
ที่่�ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจขนาดย่่อมล้้มเหลวและปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจขนาดย่่อมประสบ
ความสำำ�เร็็จ
Behavioral characteristics and capabilities of
entrepreneurs affecting business success and opportunity
seeking in entrepreneurship; definitions, types, roles,
advantages, disadvantages, and problems of small business;
small business operations, marketing, management, accounting
and finance, human resource management, purchasing, and
inventory control; failure and success factors of a small
business.
624219 การวางแผนและการควบคุุม
3(3-0-6)
(Planning and Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624001 หลัักการบริิหาร
ทฤษฎีี แนวคิิด วััตถุุประสงค์์ นโยบายขององค์์การ เทคนิิค รููป
แบบและกระบวนการวางแผนและควบคุุมทางการบริิหาร หลัักสำำ�คััญใน
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การวางแผนและควบคุุมทางการบริิหาร ประเภทของการวางแผนและ
ควบคุุมทางการบริิหาร กลยุุทธ์์ในการวางแผนและควบคุุมทางการบริิหาร
การวางแผนและควบคุุมทางการบริิหารที่่�มีีประสิิทธิิภาพ แนวโน้้มการ
วางแผนและควบคุุมทางการบริิหาร การวิิเคราะห์์ลู่่�ทางในการตััดสิินใจ
การประเมิินผลการควบคุุมการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการ
วางแผน การประเมิินผล และการควบคุุมทางการบริิหาร
Theories, concepts, objectives and policies of an
organization; techniques, forms and processes of planning and
control management; planning and control management
strategies; effective planning and control management; trends
in planning and control management; analysis of decisionmaking guidelines; performance control assessment; tools for
planning; assessment, and control.

(2) กลุ่่�มวิิชาการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
624231 การวิิจััยการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
3(3-0-6)
(Human Resource Management Research)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624101 การบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์ และเคยเรีียน 620006 สถิิติิธุุรกิิจ
บทบาทและความสำำ�คััญของการวิิจััยการบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์ ระเบีียบวิิธีีวิิจััย การนำำ�เอาความรู้้�ทางสถิิติิและการประมวลผล
ข้้อมููลโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์มาใช้้ในการวิิจัยั การจััดทำำ�ข้อ้ เสนอโครงการวิิจัยั
การฝึึกปฏิิบััติิทางการวิิจััย รวมทั้้�งการจััดทำำ�รายงานการวิิจััย
Roles and significance of human resource management
research; computer application in statistics and data processing
for research; research practice and process of writing a research
paper.

624220 การศึึกษาเป็็นรายบุุคคล
3(2-3-4)
(Individual Study)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การกำำ�หนดหััวข้้อที่่�จะศึึกษาเกี่่�ยวกัับการจััดการทรััพยากร
มนุุษย์์ และให้้นัักศึึกษาได้้ค้้นคว้้าด้้วยตนเอง โดยอยู่่�ภายใต้้การดููแล
แนะนำำ�และให้้คำำ�ปรึึกษาของอาจารย์์ผู้้�สอน
Research and self-study on topics and issues of
human resource management under the supervision of an
advisor.
624221 การบริิหารคุุณภาพในองค์์การ	
3(3-0-6)
(Quality Management in Organizations)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความสำำ�คััญของการจััดองค์์การและระบบคุุณภาพ หลัักการ
บริิหารคุุณภาพและเพิ่่�มผลผลิิต การจััดการความเสี่่�ยง กลยุุทธ์์การเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานด้้วยการนำำ�กิจิ กรรมระบบคุุณภาพและระบบการ
จััดเอกสารมาประยุุกต์์ใช้้ในการจััดการขององค์์การ เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตและ
พััฒนางานทั่่�วทั้้�งองค์์การ
Significance of organization and quality systems;
principles of quality management and productivity; risk
management; performance enhancement strategy by activitybased quality management and enterprise document
management system for productivity and task development
through organizations.

624232 กฎหมายสวััสดิิการสัังคม
3(3-0-6)
(Social Welfare Laws)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวความคิิดเกี่่�ยวกัับกฎหมายสวััสดิิการสัังคมและการพััฒนา
ทางสากล กฎหมายสวััสดิกิ ารสัังคมกัับการพััฒนาสวััสดิกิ ารสัังคม ลัักษณะ
เฉพาะของกฎหมายสวััสดิิการ สัังคม พััฒนาการของกฎหมายสวััสดิิการ
สัังคมในประเทศไทย สาระสำำ�คััญของบทบััญญััติิแห่่งกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
สวััสดิิการสัังคมฉบัับต่่าง ๆ การบัังคัับใช้้กฎหมายในทางปฏิิบััติิ การ
เปลี่่�ยนแปลงทางสวััสดิิการสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�นจากกฎหมายสวััสดิิการสัังคม
ปััญหาที่่�เกี่่�ยวกัับตััวบทบััญญััติิแห่่งกฎหมายและปััญหาในการบัังคัับใช้้
และประเด็็นสำำ�คััญเพื่่�อการปรัับปรุุงและพััฒนากฎหมายในอนาคต
Concepts of social welfare laws and international
development; social welfare laws and development;
characteristics of social welfare laws; Thailand’s development
of social welfare laws; essence of provisions on social welfare
laws; law enforcement and changes caused by social welfare
laws; major issues for development and improvement of social
welfare laws.
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624233 การบริิหารสุุขภาพและความปลอดภััยในการทำำ�งาน 			
		
3(3-0-6)
(Health & Safety Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความหมายของอุุบััติิเหตุุ ความสููญเสีีย ประเภทและอัันตราย
ของสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน กฎหมายที่่�สำำ�คััญด้้านความปลอดภััย
การจััดสวััสดิกิ ารด้้านความปลอดภััยในองค์์การ โรคที่่�เกิิดจากการทำำ�งาน
การป้้องกัันอัันตรายจากการทำำ�งาน การป้้องกัันอัันตรายจากอััคคีีภััย
หลัักการปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นเมื่่�อได้้รัับการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน
เทคนิิคการจััดกิิจกรรมเพื่่�อลดอุุบััติิเหตุุในการทำำ�งาน กิิจกรรม 5 ส เพื่่�อ
ความปลอดภััยในการทำำ�งาน การประเมิินอัันตรายเบื้้�องต้้นจากการทำำ�งาน
การปฏิิบัติั ิเมื่่�อเกิิดอุุบััติิภััย
Definitions of accident, loss, type and hazard of work
environment; major safety laws; welfare and safety at work;
occupational diseases; occupational hazard prevention; fire
prevention; first-aid basics caused by injury at work; techniques
of activity-based program for reduction of accidents at work;
5-S Activity for work safety; basic hazard assessment from
work;

concepts of boundless business; concepts of today’s multinational corporate establishment cross-cultures and in the
future; international rules and regulations of cross-cultural
business as guidelines for human resource management in
multi-national organizations.

624234 การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์สำำ�หรัับธุุรกิิจข้้ามชาติิ 3(3-0-6)
(Human Resource Management in Multinational
Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 624101 การบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์
ปััจจััยที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการแสดงพฤติิกรรมของชนชาติิในภููมิิภาค
ต่่าง ๆ การปรัับตััว ค่่านิิยม วััฒนธรรม สัังคม การดำำ�เนิินชีีวิิตและการ
ทำำ�งานที่่�ส่่งผลกระทบต่่อพฤติิกรรมองค์์การ การจููงใจ การใช้้ภาวะผู้้�นำำ�
กัับบุุคคลต่่างวััฒนธรรม แนวคิิดใหม่่เรื่่�องธุุรกิิจไร้้พรมแดน แนวคิิด การ
ตั้้� งธุุ รกิิ จ ในต่่างชาติิ ทั้้� ง สภาพปัั จจุุ บััน และอนาคต ระเบีี ย บกฎเกณฑ์์
ระหว่่างประเทศ วััฒนธรรมข้้ามชาติิ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้เป็็นแนวทาง ในการ
บริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ ในองค์์การที่่�มีีพนัักงานหลายเชื้้�อชาติิ
Factors concerning behaviors of racial and regional
differences, adjustment, value, culture, society, way of living,
and work affecting organizational behaviors; motivation;
leadership roles relating to people of different cultures; new

หมวดวิิชาเฉพาะด้้าน สาขาวิิชาระบบสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจดิิจิิทััล
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
หมวดวิิชาเฉพาะด้้าน
      
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (ศึึกษาด้้วยตนเอง-ปฎิิบััติิ-บรรยาย)
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ

624235 เทคนิิคการสอนงานและให้้คำำ�ปรึึกษา
3(3-0-6)
(Coaching & Counseling Techniques)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
รููปแบบการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานโดยใช้้เทคนิิคการ
สอนงาน การวิินิจิ ฉััยปััญหาการทำำ�งาน สาเหตุุของปััญหา การแก้้ไขปััญหา
ร่่วมกััน เทคนิิคในการให้้คำำ�ปรึึกษา รัับฟังั ข้้อร้้องทุุกข์์ การแก้้ปัญ
ั หาความ
ขััดแย้้งเพื่่�อสร้้างความพอใจ สามารถนำำ�คำำ�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับไปประยุุกต์์ได้้
อย่่างถููกต้้องและมีีความเหมาะสมตามแต่่กรณีี
Forms of performance enhancement by coaching and
counseling techniques; diagnosis of problems, causes, and
resolutions; counseling techniques; claim and petition; conflict
resolutions; applications of counselling results under
appropriate circumstances.

625101 การออกแบบเว็็บไซด์์
3(2-2-6)
(Website Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite   :  None
แนวคิิดในการออกแบบเว็็บเพจด้้วย UX/UI  โครงสร้้างของ
เว็็บไซต์์ การออกแบบโครงสร้้างของเว็็บไซด์์ การเลืือกใช้้สีี การจััดรููปแบบ
เว็็บเพจ การออกแบบด้้วยหลัักการเข้้าถึึงง่่ายและตอบสนองทุุกอุุปกรณ์์
การใช้้ภาษาเอชทีีเอ็็มแอล 5 และภาษาซีีเอสเอส 3 ในการสร้้างเว็็บเพจ
การใช้้งานสื่่�อประสมและการจััดเนื้้�อหาด้้วยกรอบและสไตล์์ การใช้้
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ซอฟต์์แวร์์สำ�ำ เร็็จรููปซีีเอ็็มเอสเพื่่�อสร้้างเว็็บเพจ เครื่่�องมืือพััฒนาเว็็บและ
การปรัับแต่่งหน้้าเว็็บเพจด้้วยการแก้้ไขโดยตรงที่่�เอชทีีเอ็็มแอล
Concepts of Web design with UX/UI; structure of Web
site; website structure design, choosing color , web page layout,
accessibility concept and responsive design, HTML5 (Hyper
Text Markup Language) and CSS3 (Cascading Style Sheets 3)
program for create web page construction, use of multimedia
and layout creation with frame and style, use of  CMS (Content
Management System) software for web page creation, web
development tools and editing webpage by direct change at
HTML.
625102 การพััฒนาโปรแกรมสำำ�หรัับธุุรกิิจด้้วยภาษาไพทอน
		
3(2-2-6)
(Application Development for Business
using Python)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite  : None
พื้้�นฐานการแก้้ปััญหาด้้วยวิิธีีการทางคอมพิิวเตอร์์โดยใช้้ภาษา
ไพทอน การโปรแกรมเชิิงโครงสร้้าง ชนิิดของข้้อมููลพื้้�นฐาน โครงสร้้างการ
ควบคุุม ฟัังก์์ชัันและการส่่งค่่าพารามิิเตอร์์ โครงสร้้างข้้อมููลพื้้�นฐาน ลิิสต์์
 ทููเพิิล เซ็็ต ดิิกชัันนารีี เรนจ์์ ไลบราลีีการประมวลผลเชิิงตััวเลข อาร์์เรย์์
และแมทริิกซ์์ภาษาไพทอนสำำ�หรัับการแสดงผลข้้อมููล
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.
625103โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิทึึม
3(2-2-6)
(Data Structures and Algorithms)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite   :  None
โครงสร้้างข้้อมููลแบบต่่างๆ ทั้้�งแบบเชิิงเส้้น อะเรย์์ ลิิงค์์ลิิสต์์ แส
ตกคิิวและแบบไม่่ใช่่เชิิงเส้้น  ทรีี กราฟ อััลกอริิทึมึ พี้้�นฐานที่่�ใช้้กับั โครงสร้้าง

ข้้อมููล เทคนิิคการเรีียงลำำ�ดับข้
ั อ้ มููลในหน่่วยความจำำ�หลัักแบบต่่างๆ  ค้้นหา
ข้้อมููล  การพััฒนาอััลกอริิทึึมและการวิิเคราะห์์อััลกอริิทึึมอย่่างง่่าย และ
การเขีียนโปรแกรมเพื่่�อจััดการกัับโครงสร้้างแบบต่่างๆ
Linear data structures suck as Array; Linked List; Stacks;
Queues and none-linear data structures suck as Trees; Graphs;
basic algorithms used with data structure; data sorting
techniques in types of memory units; data sorting; simple
algorithms development and analysis; programming to manage
types of structures.
625104 การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
3(2-2-6)
(Data Communications and Networking)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite   :  None
เทคโนโลยีีการสื่่อ� สารข้้อมููล แนวคิิดและองค์์ประกอบของระบบ
เครืื อ ข่่าย ประเภทและระบบการสื่่� อ สารข้้ อ มููล โปรโตคอล และ
สถาปััตยกรรมการสื่่อ� สารแบบต่่างๆ สื่่�อ ตััวกลาง และอุุปกรณ์์สำ�ำ หรัับการ
สื่่�อสารข้้อมููล ระบบมาตรฐานโอเอสไอ เทคโนโลยีีการเชื่่�อมโยงระหว่่าง
เครืือข่่าย
Communication technology; principles and elements
of network system; types and systems of data communication;
protocol; types of communications architecture; media,
medium, and devices for data communication; international
standard of OSI; Internetworking technology.  
625105 การจััดการข้้อมููลและฐานข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจ 3(2-2-6)
(Database and Data Management for Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite  :  None
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับฐานข้้อมููล หลัักสำำ�คััญของระบบฐาน
ข้้อมููล สถาปััตยกรรมของระบบฐานข้้อมููล คุุณสมบััติขิ องระบบฐานข้้อมููล
ระบบจััดการฐานข้้อมููล การออกแบบฐานข้้อมููลโดยการใช้้ตััวแบบเอ็็น
ทิิตีีรีีเลชัันชิิพ การทำำ�บรรทััดฐาน ฐานข้้อมููลเชิิงสััมพัันธ์์ การสร้้างรีีเลชััน
แนลสคีีมา เรเฟอเรนเชีียลอิินทิิกริิตีี ภาษาเอสคิิวแอลเบื้้�องต้้น การปฏิิบัติั ิ
การและการประยุุกต์์ใช้้ระบบจััดการฐานข้้อมููล
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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.
625108 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ	
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite   :  None
แนวคิิดพื้้�นฐานเกี่่ย� วกัับระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
เพื่่�อการจััดการ โครงสร้้างองค์์กร องค์์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่่อองค์์กร
การวางกลยุุทธ์์และการพััฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทเชิิงกลยุุทธ์์ของ
ระบบสารสนเทศ ทฤษฎีีการตััดสิินใจ ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ หลััก
การคลัังข้้อมููล เหมืืองข้้อมููล และการประยุุกต์์ใช้้ในเชิิงการแข่่งขัันทาง
ธุุรกิิจ กรณีีศึึกษาต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ  
Basic concepts of information systems and management
information system; organization structure; elements of
information system; types of information system; effects of
information system to the organization; strategic plan and
development for information system; strategic  information
system; decision theory; decision support system; principles
of database; data mining; apply data mining technologies in
business competition; management information system case
studies.
625109 ความมั่่�นคงของระบบสารสนเทศ	
3(3-0-6)
(Information Systems Security)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite   :  None
แนวความคิิ ด ในการรัั ก ษาความมั่่� น คงปลอดภัั ย ของระบบ
สารสนเทศ ประเภทของภััยคุุกคามและการโจมตีีเข้้าสู่่ร� ะบบคอมพิิวเตอร์์
เทคโนโลยีีด้้านความมั่่�นคงของระบบเครืือข่่าย นโยบายในการพิิสููจน์์
ทราบและการควบคุุมการเข้้าถึึงตามหลัักมาตรฐานสากล การพััฒนาระบบ

ไอเอสเอ็็มเอสขึ้้�นใช้้ในองค์์กร การประเมิินความเสี่่�ยง และการวิิเคราะห์์
ความเสี่่�ยงด้้านสารสนเทศขององค์์กร การพััฒนาแผนระบบรัักษาความ
มั่่�นคงปลอดภััยขององค์์กร กฎหมายมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความมั่่�นคง
ปลอดภััย
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.
625110การพััฒนาธุุรกิิจและผู้้�ประกอบการธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์		
		
3(3-0-6)
(New Venture Creation and Electronics
Business Entrepreneurship)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite   :  None
การประกอบธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์ บทบาท คุุณลัักษณะ การ
พััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์ของการประกอบการธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การ
ประกอบธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์ประเภทต่่าง ๆ การพััฒนาแผนธุุรกิิจให้้
ประสบความสำำ�เร็็จ การวิิเคราะห์์ตลาด และกำำ�หนดกลยุุทธ์์ทางการตลาด
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน การบริิหารจััดการสิินทรััพย์์ เทคนิิคการ
แก้้ไขปััญหา และการตััดสิินใจเชิิงกลยุุทธ์์ การนำำ�เสนอแผนธุุรกิิจเพื่่�อระดม
เงิินทุุน กฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง ความเสี่่ย� งในการประกอบธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์
  
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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625111 การวิิเคราะห์์และออกแบบธุุรกิิจดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Digital Business Analysis and Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite   :  None
แนวความคิิดในการพััฒนาระบบสารสนเทศในธุุรกิิจดิิจิิทััล ขั้้�น
ตอนการวิิเคราะห์์และออกแบบระบบงาน เทคนิิคการรวบรวมความ
ต้้องการ วิิธีกี ารวิิเคราะห์์ความต้้องการเพื่่�อการพััฒนาระบบ แผนภาพการ
ไหลของข้้อมููล พจนานุุกรมข้้อมููล การออกแบบอิินพุุทและเอ้้าท์์พุุท การ
ออกแบบฐานข้้อมููล การเขีียนข้้อกำำ�หนดซอฟต์์แวร์์และข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ
เทคนิิคและขั้้�นตอนการทดสอบระบบงาน การพััฒนาระบบ การติิดตั้้�ง
ระบบ การจััดทำำ�คู่่�มืือและเอกสารประกอบระบบงาน
System development concept for digital business;
system analysis and design process; techniques of gathering
requirements; methods of requirement analysis for system
development; data flow diagram; data dictionary; input output
design; database design; programming software specification
and other specifications; system testing techniques and
procedure; system development; system installation; manual
work and system handout preparation.    
625112 โครงงานธุุรกิิจดิิจิิทััล 1
1(0-2-6)
(Digital Business Project 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  เคยเรีียนวิิชา 625111 การวิิเคราะห์์และ
ออกแบบธุุรกิิจดิิจิิทััล
Prerequisite :  Taken course 625111 Digital Business
Analysis and Design
การใช้้ความรู้้�รวบยอดที่่�ได้้เรีียนมาเพื่่�อปฏิิบััติิงานจริิงในการ
วิิเคราะห์์และออกแบบระบบสารสนเทศสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล ในลัักษณะ
การทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม จััดทำำ�และนำำ�เสนอเอกสารข้้อเสนอโครงการ ภายใต้้
คำำ�แนะนำำ�ของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
Apply all the acquired knowledge to the work of
analysis and system design for digital business in group work;
prepare and present the project proposal under adviser’s
suggestions.

625113 โครงงานธุุรกิิจดิิจิิทััล 2
2(0-4-12)
(Digital Business Project 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน:สอบได้้ 625112 โครงงานธุุรกิิจดิิจิิทััล 1
  
Prerequisite:Passed 625112 Digital Business Project 1
การใช้้ความรู้้�รวบยอดที่่�ได้้เรีียนมา ประกอบกัับการศึึกษา
ค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิม เพื่่�อปฏิิบััติิงานจริิงในการพััฒนาระบบงานที่่�ออกแบบไว้้
ในวิิชา 625112 ให้้สามารถใช้้งานได้้จริิง  จััดทำำ�คู่่�มืือการใช้้งานและ
เอกสารประกอบระบบงาน โดยมีีอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาให้้คำำ�แนะนำำ�
Apply all the knowledge together with independent
study to develop the previous system design done in 625112
into practice; prepare user manual and system handout under
the adviser’s suggestions.  
625114 การออกแบบงานกราฟิิกสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล
3(2-2-6)
(Graphics Design for Digital Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite   :  None
พื้้�นฐานการทำำ�งานของคอมพิิวเตอร์์กราฟิิก การสร้้างภาพคอมพิิวเตอร์์
กราฟิิก ภาพเวกเตอร์์และราสเตอร์์ ขั้้�นตอนการวาดภาพสองมิิติิและสาม
มิิติ ด้
ิ ว้ ยโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปด้้านการสร้้างภาพ โดยพิิจารณาถึึงการจััดองค์์
ประกอบของภาพ จิิตวิิทยาเกี่่�ยวกัับสีี และการสร้้างภาพอิินโฟกราฟิิก
สำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล
Fundamental operations of computer graphics; computer
graphic creation; vector and raster images; processes of 2D
and 3D drawing with graphic software; color psychology;
creating infographic for digital business.   
625115 การพััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชััน
3(2-2-6)
(Web Application Development)
   
วิิชาบัังคัับก่่อน :เคยเรีียนวิิชา 625101  การออกแบบเว็็บไซด์์
Prerequisite :  Taken course 625101 Website Design  
หลัักการพััฒนาโปรแกรมบนอิินเทอร์์เน็็ต การออกแบบเว็็บแบบ
ไดนามิิก โครงสร้้างการทำำ�งานของเว็็บเซริิฟเวอร์์ เว็็บบราวเซอร์์ การ
ออกแบบส่่วนติิดต่่อกัับผู้้�ใช้้ การบัันทึึกข้้อมููลผ่่านฟอร์์ม การเชื่่�อมต่่อกัับ
โปรแกรมบนเว็็บบราวเซอร์์ การพััฒนาโปรแกรมฝั่่�งแม่่ข่่ายด้้วยภาษา
มาตรฐานต่่างๆ การควบคุุมสถานะของโปรแกรมด้้วยเซสชั่่�น การพััฒนา
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โปรแกรมเพื่่�อเชื่่�อมต่่อฐานข้้อมููล  
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.
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
      

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (ศึึกษาด้้วยตนเอง-ปฎิิบััติิ-บรรยาย)

625212 เครืือข่่ายสัังคมและพาณิิชย์์เครืือข่่ายสัังคม
3(3-0-6)
(Social Network and Social Commerce)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
          Prerequisite :  None
แนวคิิด รููปแบบและการพััฒนาการพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ เครืือ
ข่่ายสัังคม สื่่�อสัังคม แอพพลิิเคชั่่�นเครืือข่่ายสัังคม การบริิหารลููกค้้าสััมพัันธ์์
และห่่วงโซ่่อุุ ป ทานอิิ เล็็ ก ทรอนิิ กส์์ ด้้วยเครืื อ ข่่ายสัั ง คม จรรยาบรรณ  
กฎหมายธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ธรรมาภิิบาล
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.

ไปใช้้ในสถานการณ์์จริิง จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศเกี่่�ยวกัับรายละเอีียดของ
การฝึึกประสบการณ์์และจััดให้้มีีการปััจฉิิมนิิเทศเพื่่�ออภิิปรายปััญหาการ
ฝึึกประสบการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� และเสนอแนะแนวทางแก้้ปัญ
ั หาให้้สำ�ำ เร็็จลุุล่่วง
ไปด้้วยดีี และมีีการจััดส่่งรายงานเกี่่�ยวกัับภาระหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิในช่่วงฝึึก
ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
            Computer training internship in government sector
organization, state enterprise, or private sector organization
under the advisor’s supervision by applying the learnt
knowledge from both theoretical and practical into real
situation; orientation of the internship in details; follow-up
session to discuss problems arisen from internship along with
suggesting solutions to each problems; report writing of tasks
and responsibilities during the internship.   

625214 เทคโนโลยีีคลาวน์์สำำ�หรัับธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Introduction to Cloud Computing for Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  เคยเรีียน 625104 การสื่่�อสารข้้อมููลและ
เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
Prerequisite:Taken Course
625104 Data Communications and Networking
การจััดการสถาปััตยกรรมเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ที่่�
ทัั น สมัั ย แนวโน้้ ม การประมวลผลระดัั บ องค์์ ก ร มาตรฐาน และ
สถาปััตยกรรมเชิิงบริิการ ข้้อมููลใหญ่่ และเทคโนโลยีีคลาวด์์ระดัับองค์์กร
 ความคิิดสร้้างสรรค์์และกระบวนการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม นวััตกรรม
กระบวนการ นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ การส่่งเสริิมการพััฒนานวััตกรรมและ
เทคโนโลยีีในองค์์กร การนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีไปสู่่เ� ชิิงพาณิิชย์์ การ
ระดมเงิินทุุนเพื่่�อการพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม การวิิจััยประเมิิน
625213 การฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพทางธุุรกิิจดิิจิิทััล
ความเป็็นไปได้้ทางธุุรกิิจ การตลาดและการเป็็นผู้้�ประกอบการด้้าน
		
3(0-150-0)
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
(Field Experience in Digital Business
Enterprise IT architecture management, new
Profession)		
technologies and trends of enterprise computing, service
             วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
oriented standards, and architectures, big data, enterprise
Prerequisite :  None
cloud computing. Business incubator; networking and strategic
             ฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพด้้านคอมพิิวเตอร์์ ในหน่่วยงานรััฐบาล
alliance for innovation and technology development; capital
 รััฐวิิสาหกิิจ หรืือธุุรกิิจเอกชน ภายใต้้การควบคุุม ดููแลของอาจารย์์ที่่�
venturing for development of technology and innovation;
ปรึึกษา โดยนำำ�ความรู้้�ทั้้ง� ทางภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติั ที่่ิ ไ� ด้้จากการศึึกษา
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technopreneurship; intrapreneurship; marketing for innovation
and technology; diffusion of innovation and technology,
business feasibility study for innovation and technology.
625215 วิิทยาการข้้อมููลเบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
(Fundamentals of Data Science)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  เคยเรีียน 625105 การจััดการข้้อมููล
และฐานข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจ
Prerequisite :  Taken Course
625105 Database and Data Management for Business
วิิ ท ยาการข้้ อ มููลเบื้้� อ งต้้ น การสร้้ า งแบบจำำ� ลองข้้ อ มููล การ
ทำำ�ความเข้้าใจข้้อมููล การใช้้การคิิดเชิิงสถิิติิ การเพิ่่�มความสามารถทางการ
ตลาด การเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ การรวบรวม
ข้้อมููล การประมวลผลข้้อมููล การสำำ�รวจและการแสดงข้้อมููล การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลและใช้้การเรีียนรู้้�ของเครื่่�องกัับข้้อมููล สถิิติิ ความน่่าจะเป็็น การ
สร้้างแบบจำำ�ลองการทำำ�นาย แนวทางการพััฒนาเพื่่�อล้้างข้้อมููล การขุุด
ข้้อมููล การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิสำำ�หรัับผู้้�พััฒนาฐานข้้อมููล ความก้้าวหน้้า
และถดถอยของฐานข้้อมููล การทำำ�นายด้้วยโมเดลเชิิงเส้้น การทำำ�ให้้เป็็น
มาตรฐานสำำ�หรัับการปรัับปรุุงฐานข้้อมููล การพััฒนาและการประเมิินฐาน
ข้้อมููล โครงสร้้างฐานข้้อมููลและการเรีียนรู้้�ของเครื่่�อง  
Introduction to Data Science, Data modeling, Developing a
better approach to understanding data, Using statistical
thinking, Increased marketability, Perpetual learning, Declaring
the Objectives, Collecting data, Processing data, Exploring and
visualizing data, Analyzing the data and/or applying machine
learning to the data, Deciding based upon acquired insight,
Common terminology, Statistical population, Probability,
Predictive modeling, A Developer Approach to Data Cleaning,
Data Mining and the Database Developer, Statistical Analysis
for the Database Developer, Database Progression to Database
Regression, Predicting with linear model, Regularization for
Database Improvement, Database Development and
Assessment, Database Structures and Machine Learning.

625222 การประยุุกต์์ใช้้งานกราฟิิกในธุุรกิิจดิิจิิทััล
3(2-2-6)
(Graphic applications in digital businesses)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite :  None
การนำำ�ความรู้้�เรื่่อ� งการใช้้สีี การใช้้เส้้น การจััดองค์์ประกอบศิิลปะ
การจััดหน้้าสิ่่�งพิิมพ์์ ออกแบบส่่วนปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�ใช้้งานโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์  ออกแบบการนำำ�เสนอผลงาน  เพื่่�อใช้้ประกอบในธุุรกิิจ
ประเภทต่่าง ๆ โดยใช้้โปรแกรมการออกแบบกราฟิิกเป็็นเครื่่�องมืือและ
สามารถเลืือกระบบการพิิมพ์์ได้้อย่่างเหมาะสม
Apply knowledge from color and line usage; principles
of composition; page layout; user interactive design;
presentation design for business use with graphic software as
a tool; selection of suitable printing system
625224 การทำำ�เหมืืองข้้อมููลเพื่่�อธุุรกิิจ
3(2-2-6)
(Data Mining for Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : เคยเรีียน
625105 การจััดการข้้อมููลและฐานข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล
Prerequisite :  Taken course
625105 Database and Data Management for Business
ความรู้้�เบื้้�องต้้นของการทำำ�เหมืืองข้้อมููล คลัังข้้อมููล นิิยามของ
การทำำ�เหมืืองข้้อมููล ขั้้�นตอนการทำำ�เหมืืองข้้อมููล การนำำ�เหมืืองข้้อมููลมา
ประยุุกต์์ใช้้ในงานธุุรกิิจ โปรแกรมในการทำำ�เหมืืองข้้อมููล การจััดเตรีียม
ข้้อมููล เทคนิิคการทำำ�เหมืืองข้้อมููลด้้วยการจำำ�แนกกลุ่่ม� ข้้อมููลและการเชื่่อ� ม
โยงความสััมพัันธ์์ การประยุุกต์์ใช้้เทคนิิคสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจำำ�นวน
มาก ให้้เป็็นสารสนเทศในรููปแบบที่่�ผู้้�ใช้้ต้้องการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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.   

564

625225	หััวข้้อพิิเศษทางธุุรกิิจดิิจิิทััล
3(2-2-6)
(Special Topics in Digital Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite :  None
 หััวข้อ้ หรืือพััฒนาการใหม่่ ๆ ในสาขาวิิชาระบบสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจดิิจิทัิ ลั
 ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อนัักศึึกษาในการศึึกษาต่่อ หรืือในการประกอบอาชีีพ
ในอนาคต
New beneficial topics or advancement in Information System
for Digital Business department for students’ further studies
or careers.   
625226 การใช้้แอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับธุุรกิิจ
3(2-2-6)
(Application Usage for Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
การใช้้งานเครื่่�องมืือโปรแกรมประเภทสเปรดชีีต การจััดเก็็บ
ข้้อมููล การใช้้คำำ�สั่่�งเพื่่�อจััดการข้้อมููล สููตรการคำำ�นวณ การใช้้งานฟัังก์์ชััน
การเชื่่อ� มโยงสููตรข้้ามไฟล์์ การนำำ�เสนอข้้อมููลในรููปแผนภููมิิ การสร้้างฟอร์์ม
และการเขีียนคำำ�สั่่�งเพื่่�อจััดการข้้อมููล
Studying computer application for organizing, analysis,
and storage of data in form of electronic document.  Practice
techniques in creating, viewing, editing, file sharing, and data
managing through spreadsheet application.
625233 การเขีียนโปรแกรมบนฐานข้้อมููล
3(2-2-6)
(Database Programming)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  เคยเรีียนวิิชา
625102 การพััฒนาโปรแกรมสำำ�หรัับธุุรกิิจด้้วยภาษาไพทอน
และ 625105 การจััดการข้้อมููลและฐานข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจ
Prerequisite  :  Taken course
625102 Application Development for Business using
Python and 625105 Database and Data management
for Business
หลัักการพััฒนาโปรแกรมบนฐานข้้อมููล การเขีียนคำำ�สั่่�งเอสคิิว
แอล  เพื่่�อทำำ�งานกัับฐานข้้อมููลเชิิงสััมพัันธ์์  การจำำ�กััดการเข้้าถึึงข้้อมููล  

การเรีียงลำำ�ดัับข้้อมููล  การสืืบค้้นข้้อมููลจากหลายตาราง การเชื่่�อมตาราง  
การใช้้ฟังั ก์์ชันั เดี่่ย� วและฟัังก์์ชันั กลุ่่ม� การใช้้คิวรี
ิ ย่่ี อย การสร้้างและจััดการ
ตาราง  การควบคุุมการเข้้าถึึงข้้อมููล การใช้้ตััวแปร การเขีียนคำำ�สั่่�งเพื่่�อ
เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลในฐานข้้อมููล   การเขีียนโปรแกรมย่่อย
Principles of program development on database;
writing SQL queries to work with relational database; access
limitation; sorting; multi-table queries; joining table; single and
multiple functions usage; sub query usage; table creation and
adjustment; information access control; variable usage;
programming orders to modify data from database; procedure
of sub-programming.   
625234 การเขีียนโปรแกรมบนอุุปกรณ์์ไร้้สาย
3(2-2-6)
(Wireless Programming)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  เคยเรีียน 625115 การพััฒนาเว็็บแอปพลิิเคชััน
Prerequisite :  Taken course
625115 Web Application Development
สถาปััตยกรรมของอุุปกรณ์์และเครืือข่่ายไร้้สาย การพััฒนา
โปรแกรมบนอุุปกรณ์์ไร้้สาย เครื่่�องมืือพััฒนาโปรแกรม และการประยุุกต์์
สำำ�หรัับงานต่่างๆ บนแพล็็ตฟอร์์มสำำ�หรัับอุุปกรณ์์ไร้้สาย
Device and wireless network architecture; wireless
software development; tools for development; application of
working on wireless device platform.  
625235 การนำำ�เสนอภาพข้้อมููลสำำ�หรัับงานธุุรกิิจ
3(2-2-6)
(Data Visualization for Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite :  None
หลัักการออกแบบ พััฒนาและการประเมิินการมานำำ�เสนอข้้อมููล การได้้
มา การจำำ�แนกรวมถึึงการวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ การใช้้เทคนิิคและ
เครื่่�องมืือในการแสดงข้้อมููลในหลากหลายรููปแบบ ทั้้�งแบบกราฟ แผนภููมิิ
การจำำ�ลองภาพ หรืือภาพเคลื่่�อนไหว การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึก ที่่�ทำำ�ให้้
เกิิดการคาดการณ์์ หรืือการวางแผนงานธุุรกิิจล่่วงหน้้า เพื่่�อสนัับสนุนุ การ
ตััดสิินใจ
Design and evaluation of complementary visual and
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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.  
625236 อิินเทอร์์เน็็ตในทุุกสรรพสิ่่�งสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล

3(3-0-6)
(IoT for Digital Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite :  None
อิินเตอร์์เน็็ตสำำ�หรัับสรรพสิ่่�ง จริิยธรรม ความเป็็นส่่วนตััว และ
ความรัับผิิดชอบ สถาปััตยกรรมของ IoT การโปรแกรม IoT และทิิศทาง
งานวิิจัยั IoT การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ IoT โดยยึึดหลััก PDCA
ประกอบด้้วย การสำำ�รวจตลาด การวิิเคราะห์์ความต้้องการของผู้้�ใช้้ การ
ออกแบบ พััฒนาทดสอบผลิิตภััณฑ์์ การทำำ�การตลาด รวมทั้้�งรููปแบบของ
การสร้้างรายได้้
    
Internet of things (IoT) principles, ethics, privacy, and
responsibility, IoT architecture, IoT programming, and research
direction in IoT. IoT Product development using PDCA include
market survey, user requirement analysis, product designing,
developing, testing, marketing and revenue modeling.
625251 พื้้�นฐานไมโครคอมพิิวเตอร์์กัับการประยุุกต์์ใช้้งานโปรแกรม
สำำ�เร็็จรููปทางธุุรกิิจ
3(2-2-6)
(Basic Microcomputer and Business
Software Package Application)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite  :  None
หลัักการทำำ�งานของไมโครคอมพิิวเตอร์์  การเลืือกใช้้อุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์ให้้เหมาะสมกัับลักั ษณะงาน การประกอบเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์
การเลืือกใช้้ การติิดตั้้�ง และการปรัับแต่่งระบบปฏิิบััติิการ การติิดตั้้�งและ
ตั้้�งค่่าอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วง หลัักการใช้้งานโปรแกรมประยุุกต์์หรืือโปรแกรม

สำำ�เร็็จรููปในงานธุุรกิิจต่่าง ๆ  หลัักการใช้้งานโปรแกรมประเภทสเปรดชีีท
เพื่่�องานวิิจััยทางธุุรกิิจ การเก็็บรวบรวมข้้อมููล ประมวลผลข้้อมููล และจััด
ทำำ�รายงานข้้อมููลการวิิจััยทางธุุรกิิจ
Principles of microcomputer; selection of appropriate
computer devices to types of application; computer assembly;
operation system selection, installation, and modification;
peripheral devices installation and setting; principles of
application software operation or software packages in
business; spreadsheet software operation for business research;
data collection; data processing; business research report
generating.   
625252 เทคโนโลยีีการจััดการภาพและสื่่�อดิิจิิทััล
3(2-2-6)
(Digital Image and Media Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite  :  None
เทคนิิคและหลัักการสร้้างภาพนิ่่�ง ภาพเคลื่่�อนไหว ประเภทและชนิิดของ
ไฟล์์ภาพแบบ Bitmap ภาพแบบ Vector การจััดการไฟล์์ภาพเคลื่่�อนไหว
การเลืือกใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปประเภทโปรแกรมสร้้างภาพนิ่่�งหรืือภาพ
เคลื่่�อนไหว การนำำ�เสนอผลงานด้้วยภาพชนิิดต่่าง ๆ การประยุุกต์์ใช้้งาน
ภาพเคลื่่�อนไหวในงานธุุรกิิจ  เทคนิิคและหลัักการสร้้างสื่่อ� ประสมระหว่่าง
ภาพ ข้้อความ เสีียง ภาพเคลื่่�อนไหว วีีดีีโอ และจััดทำำ�แผนงานด้้วยสตอ
รี่่บ� อร์์ด การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปประเภทสื่่อ� ประสม การนำำ�เสนอ
และเผยแพร่่ผลงานสื่่�อประสม
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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625253 เทคโนโลยีีบนอิินเทอร์์เน็็ตและพื้้�นฐานการสร้้างเว็็บ		
		
3(2-2-6)
(Internet Technology and Basic Web 		
Developments)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite   :  None
พื้้�นฐานและการทำำ�งานของบริิการเว็็บบนระบบอิินเทอร์์เน็็ต (World
Wide Web) การพัั ฒนาเว็็ บไซต์์ ด้้วยโปรแกรมสำำ�เร็็ จรููป เทคโนโลยีี
อิินเทอร์์เน็็ตในปััจจุุบััน ประเภทและการใช้้ประโยชน์์ของเทคโนโลยีี
อิินเทอร์์เน็็ต ระบบประมวลผลแบบกลุ่่�มเมฆ (Cloud Computing) การ
บริิการบนระบบประมวลผลแบบกลุ่่�มเมฆ การให้้บริิการซอฟต์์แวร์์ การ
ให้้บริิการแพลตฟอร์์ม การให้้บริิการโครงสร้้างพื้้�นฐาน บริิการระบบจััด
เก็็บข้้อมููล การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบกลุ่่�มเมฆ
เพื่่�อพััฒนางานด้้านธุุรกิิจ
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.   
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการ
หมวดวิิชาเฉพาะ
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
         จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
626101 จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Ethics)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ศึึกษาแนวคิิดทฤษฏีีจริิยธรรม จรรยาบรรณวิิชาชีีพ เหตุุผล
และแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ สภาพแวดล้้อมของธุุรกิิจ การ
สร้้างระบบการจััดการและกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้มีีความโปร่่งใสและ
ความรัับผิิดชอบของธุุรกิิจในเชิิงความสััมพัันธ์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียใน
สัังคม ตลอดจนการใช้้หลัักธรรมาภิิบาลในการบริิหารโดยมุ่่�งเน้้นศึึกษา
ประเด็็นปััญหาต่่าง ๆ จากกรณีีศึกึ ษาที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงด้้านจริิยธรรมทางธุุรกิิจ

และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของการประกอบธุุรกิิจ
Study the theories of ethics, professional ethics,
reasons and guidelines for business ethics, business
environment. Establishing a good corporate governance and
management system to ensure transparency and accountability
of businesses in relation to stakeholders in society. As well as
applying good governance principles in management by
focusing on various issues from the actual case study of
business ethics and social responsibility in business operations.
626102	ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ศึึกษาแนวความคิิดเกี่่�ยวกัับการจััดระบบสารสนเทศ อัันจะ
เป็็นประโยชน์์ในการจััดการ เนื้้�อหาวิิชาครอบคลุุมถึึงการวิิเคราะห์์ การ
ออกแบบ และองค์์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ และ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์ประกอบเหล่่านั้้�น บทบาทและหน้้าที่่�ของระบบ
สารสนเทศเพื่่� อการจััดการภายในองค์์การ สภาพแวดล้้อมภายนอก
องค์์การ และผลกระทบต่่อสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ รวมถึึงการประยุุกต์์
ใช้้ระบบสารสนเทศในการตััดสิินใจงานต่่าง ๆ รวมถึึงระบบสำำ�นัักงาน
อััตโนมััติิด้้วย
Study the concepts of information system
management which will be useful in management. The course
covers analysis, design and components of management
information systems and the relationship between those
elements. Roles and duties of information systems for
management within the organization. External environment
and the impact on management information Including the
application of information systems for decision making in
various tasks including office automation system.
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626103 การวางแผนและควบคุุมกลยุุทธ์์
3(3-0-6)
(Strategic Planning and Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ทฤษฎีี แนวคิิด วััตถุุประสงค์์ นโยบายขององค์์การ เทคนิิค รููป
แบบและกระบวนการวางแผนและควบคุุมทางการบริิหาร หลัักสำำ�คััญใน
การวางแผนและควบคุุมทางการบริิหาร ประเภทของการวางแผนและ
ควบคุุมทางการบริิหาร    กลยุุทธ์์ในการวางแผนและควบคุุมทางการ
บริิหาร การวางแผนและควบคุุมทางการบริิหารที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ แนวโน้้ม
การวางแผนและควบคุุมทางการบริิหาร การวิิเคราะห์์ลู่่�ทางในการตััดสิิน
ใจ การประเมิินผลการควบคุุมการปฏิิบัติั งิ าน รวมทั้้�งเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการ
วางแผน การประเมิินผล และการควบคุุมทางการบริิหาร
Theories, concepts, objectives and policies of an
organization; techniques, forms and processes of planning and
control management; planning and control management
strategies; effective planning and control management; trends
in planning and control management; analysis of decisionmaking guidelines; performance control assessment; tools for
planning; assessment, and control.
626104 การออกแบบองค์์การเพื่่�อความยั่่�งยืืน
3(3-0-6)
(Organization Design for sustainability)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ความหมาย แนวคิิดทฤษฎีีองค์์การและการบริิหาร เพื่่�อนำำ�มา
เป็็นทางประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบโครงสร้้างองค์์การ การบริิหารที่่�เหมาะ
สมตามสถานการณ์์ สภาพแวดล้้อมขององค์์การ และวััฒนธรรมองค์์การ  
การศึึ ก ษารููปแบบขององค์์ ก ารและการออกแบบองค์์ ก ารอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้เกิิดความสััมพัันธ์์และความร่่วมมืือระหว่่างบุุคคลฝ่่าย
ต่่างๆ ในองค์์การ รวมถึึงศึึกษาผลกระทบที่่�เกี่่ย� วกัับผู้้�มีส่่ว
ี นได้้ส่่วนเสีียทุุก
ฝ่่าย มุ่่�งเน้้นคนเป็็นศููนย์์กลางการพััฒนาในการที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน โดยสร้้างดุุลภาพให้้เกิิดขึ้้�น
  Definitions, concepts, organizational theories and management
to be used as a way to apply in the organization structure
design. Appropriate management according to the situation,
organizational environment and organizational culture. The
study of the organization model and the organization design

efficiently to create the relationship and cooperation between
the various parties in the organization, including the study of
the impact on all stakeholders, focusing on people as the
center of development in order to achieve sustainable
development by creating a balanced image.
626105 การจััดการความเปลี่่�ยนแปลง
3(3-0-6)
(Change Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักและวิิธีกี ารเกี่่ย� วกัับการบริิหารการเปลี่่ย� นแปลงและ
การพััฒนาองค์์การ แนวคิิด รููปแบบกระบวนการเปลี่่�ยนแปลง ปััจจััยที่่�มีี
ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงขององค์์การ กระบวนการพััฒนาองค์์การ การจััดองค์์
ความรู้้�และการสร้้างองค์์การแห่่งการเรีียนรู้้� การบริิหารความขััดแย้้ง และ
การนำำ�เอานวััตกรรมการบริิหารมาประยุุกต์์ใช้้ในการจััดการ เพื่่�อเป็็นการ
เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
Study the principles and methods of change
management and organizational development, concepts,
models of change processes. Factors affecting organizational
change, organizational development process.  Knowledge
management and the creation of a learning organization,
conflict management and applying management innovation
to management in order to increase the ability to compete.
626106	วิิธีีวิิทยาการวิิจััยทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Research Methodology)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ความเป็็นมา แนวคิิดและวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััยทางธุุรกิิจ
หลัักการ ระเบีียบวิิธีี และกระบวนการวิิจัยั ทางธุุรกิิจ ประโยชน์์และความ
สำำ�คััญของการวิิจััย การวางแผนการวิิจััย หลัักการกำำ�หนดประเด็็นปััญหา
เพื่่�อการวิิจััย ขั้้�นตอนในการทำำ�วิิจััย การเขีียนโครงร่่าง การเขีียนรายงาน
การวิิจััยและการเผยแพร่่ 
Background; concepts and objectives of business
research; principles; methods and process of business research.
Benefits and importance of research. Research planning;
principles of problem determination for research. Steps for
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conducting research; outline writing; research report writing
and dissemination.
626107 การจััดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ความหมายของการจััดการโครงการ ประเภทของโครงการ
ความสำำ�คััญของการจััดทำำ�โครงการ องค์์ประกอบของโครงการ การเขีียน
โครงการ กระบวนการในการจััดการโครงการในรููปแบบต่่าง ๆ การ
วางแผนโครงการ ปััจจััยที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�โครงการ การ
วิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมของโครงการ การวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ของ
โครงการ การวิิเคราะห์์ระบบการดำำ�เนิินงานโครงการ การควบคุุมและการ
ติิดตามโครงการในรููปแบบต่่าง ๆ และการยุุติิโครงการ
The meaning of project management; types of
projects; the importance of projects; components of projects;
project writing; process in different types of project management;
project planning; factors affecting project preparation; project’s
environment analysis; project feasibility analysis; analysis of
project implementation system; different forms of project
follow-up and control and projects termination.
626108 การจััดการนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
3(3-0-6)
(Management of Innovation and Technology)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
สาระสำำ� คัั ญ ของการพัั ฒ นาเทคโนโลยีี ใ นองค์์ ก ารธุุ ร กิิ จ
กระบวนการนวััตกรรมการวางแผน การจััดการนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
อย่่างเป็็นระบบ การประยุุกต์์และถ่่ายทอดเทคโนโลยีีจากต่่างประเทศ 
การหาพัันธมิิตรทางเทคโนโลยีี การจััดองค์์การและการพััฒนาทรััพยากร
บุุคคลทางเทคโนโลยีี การวิิเคราะห์์ความต้้องการทางเทคโนโลยีี
The essence of technological development in
enterprises; innovative planning process; systematic
management of innovation and technology; applications and
transfer of overseas technology; technology partnerships;
organization and human resource development in technology;
technological needs analysis.

626109 การเป็็นผู้้�ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
   
ความหมาย บทบาท ประเภท และคุุณลัักษณะพิิเศษของธุุรกิิจ
แนวความคิิดและลัักษณะของการเป็็นผู้้�ประกอบการ วิิธีกี ารเริ่่ม� ต้้นธุุรกิิจ
การดำำ�เนิินงาน และปััญหาในการจััดการ นัับตั้้�งแต่่การวิิเคราะห์์และ
ประเมิินสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ การศึึกษาความเป็็นไปได้้ การจััดการ
แหล่่งทุุน การจััดทำำ�แผนธุุรกิิจ ตลอดจนศึึกษาปััจจััยสำำ�คััญที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
การเริ่่�มต้้นธุุรกิิจที่่�ประสบความสำำ�เร็็จได้้แก่่การตลาด การเงิิน กฎหมาย
สัังคมและการแข่่งขััน รวมถึึงแนวความคิิดในการเป็็นผู้้�ประกอบการในยุุค
ของความเปลี่่�ยนแปลง
  
Definitions, roles, types, and features of particular
business; concepts and characteristics of entrepreneurship;
steps of business startup, operations, and management
problems; business environment analysis, feasibility study,
financing management, business plan formulation, essential
factors for successful business startup concerning  marketing,
finance, law, society, and competition.
626110	สััมมนาทางการจััดการธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Seminar in Business Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน:เคยเรีียนวิิชาเอกบัังคัับมาแล้้วอย่่างน้้อย 4 วิิชา
ประเด็็นพิิเศษและเรื่่อ� งที่่�อยู่่ใ� นความสนใจทางด้้านการจััดการ
ธุุรกิิจ และงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง หััวข้้อเรื่่�องอภิิปรายอาจเปลี่่�ยนแปลงไป
ตามประเด็็นปััญหาและสภาพแวดล้้อม โดยประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีีการจััดการ
และอภิิปรายผล
Special issues and topics of interest in business
management and related research. Discussion topics may
change according to issues and environmental conditions by
applying management theory and discussion of results.
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กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
		
      จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
626201 การจััดการความรู้้�
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ศึึกษาองค์์ความรู้้�และวิิวััฒนาการทางความคิิดของแนวคิิด
องค์์การแห่่งการเรีียนรู้้�และแนวคิิดการจััดการความรู้้� นัักศึึกษาจะได้้เรีียน
รู้้�ถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์การแห่่งการเรีียนรู้้�และการจััดการความรู้้� 
ความสำำ� คัั ญ ของการจัั ด การความรู้้�และการจัั ด การความรู้้�ในโลกยุุ ค
เศรษฐกิิจสัังคมบนฐานความรู้้� และจะได้้ศึกึ ษาแนวทางการพััฒนาองค์์การ
ให้้เป็็นองค์์การแห่่งการเรีียนรู้้�อย่่างเป็็นระบบและได้้เรีียนรู้้�ถึงึ แนวทางและ
กระบวนการจััดการความรู้้�อย่่างเป็็นระบบ
Study the knowledge and conceptual evolution of
the learning organization concept and the concept of
knowledge management. Students will learn the relationship
between a learning organization and knowledge management.
The importance of knowledge management and knowledge
management in a knowledge-based society-based world and
will study the ways to develop the organization to be a system
of learning systematically and learn the methods and
processes of knowledge management systematically.
626202 ภาวะผู้้�นำำ�
3(3-0-6)
(Leadership)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับผู้้�นำำ�และภาวะผู้้�นำำ� ทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับภาวะผู้้�นำำ� 
การวางแผนและการตััดสิินใจของผู้้�นำำ� ภาวะผู้้�นำำ�เชิิงกลยุุทธ์์ คุณ
ุ ธรรมและ
จริิยธรรมของผู้้�นำำ� ภาวะผู้้�ตาม ผู้้�นำำ�กัับการทำำ�งานเป็็นทีีม การบริิหาร
ความขััดแย้้ง การจููงใจ และการสื่่อ� สารในองค์์การ การปรัับตัวั ของผู้้�นำำ�ใน
สภาพการณ์์ต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของกลุ่่�ม โดยนำำ�
กรณีีศึึกษาประกอบการเรีียน
Concepts of leader and leadership; leadership
theories; planning and decision making of leaders; strategic

leadership; moral and ethical of leaders; followership; leaders
and team work; conflict management; motivation and
communication in organization. Adaptation of leaders in
various situations to increase the efficiency of group work by
using the case study to study.
626203 การจััดการคุุณภาพและการเพิ่่�มผลิิตภาพ
3(3-0-6)
(Quality Management and Productivity 		
Improvement)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
หลัักการและวิิธีีปฏิิบััติิในการควบคุุมคุุณภาพในกิิจการผลิิต
สิินค้้าและบริิการ เทคนิิคและเครื่่�องมืือทางสถิิติิในการควบคุุมคุุณภาพ
การผลิิตสิินค้้า ระบบบริิหารคุุณภาพและมาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�ง
แวดล้้อม แนวคิิดและการวััดผลิิตภาพ เทคนิิควิิธีกี ารปรัับปรุุงวิิธีกี ารปฏิิบัติั ิ
งานเพื่่�อเพิ่่�มผลิิตภาพ การเพิ่่�มผลิิตภาพกัับคุณ
ุ ภาพงานและคุุณภาพชีีวิิต
ในการทำำ�งาน
Principles and methods of quality control for
manufacturers and service providers; statistical techniques
and instruments for production quality control; quality
management system and environment management system
standards; concepts and measurement of productivity;
operations improvement techniques for increasing productivity;
increasing productivity and quality of work; quality on life in
work place.
626204 การจััดการธุุรกิิจบริิการ
3(3-0-6)
(Service Business Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ศึึกษาการจััดการธุุรกิิจการบริิการต�างๆ ศึึกษาวิิธีีการปฏิิบััติิ
งานของบุุคลากรในธุุรกิิจบริิการ ได้้แก่่  อุุตสาหกรรมการท�องเที่่�ยว มััคคุุ
เทศก พนัักงานโรงแรม ผููประกอบการและพนัักงาน ร้านอาหาร ร้านขา
ยของที่่�ระลึึก ฯลฯ เพื่่�อเตรีียมความพร้อมในการประกอบอาชีีพ
Study the management of various service businesses;
study the operational methods of personnel in the service
business; including tourism industry, tourist guide, hotel staff,
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entrepreneurs and staff, restaurants, gift shops, etc. to prepare
them for their careers.
626205 การจััดการธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
3(3-0-6)
(Small and Medium Business Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
คุุณลัักษณะด้้านบุุคลิิกภาพและความสามารถของผู้้�ประกอบ
การซึ่่�งมีีส่่วนต่่อความสำำ�เร็็จของธุุรกิิจและการแสวงหาโอกาสในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการ ความหมาย ลัักษณะ ประเภท บทบาท ข้้อได้้เปรีียบและ
ข้้อเสีียเปรีียบและปััญหาของธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม การดำำ�เนิิน
งานของธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมด้้านต่่างๆ คืือ การตลาด การ
บริิหาร การบััญชีีและการเงิิน การบริิหารบุุคคล การจััดซื้้�อ และการ
ควบคุุม สิินค้้าคงเหลืือ รวมทั้้�งสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ธุุรกิิจขนาดกลางและขนาด
ย่่อมล้้มเหลวและปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้ธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมประสบ
ความสำำ�เร็็จ
Behavioral characteristics and capabilities of
entrepreneurs affecting business success and opportunity
seeking in entrepreneurship; definitions, types, roles,
advantages, disadvantages, and problems of small and
medium business; small and medium business operations,
marketing, management, accounting and finance, human
resource management, purchasing, and inventory control
Including the reasons why small and medium businesses fail
and factors that make small and medium businesses
successful.
626206 การจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics Management and Supply Chain)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ความหมาย แนวคิิด ความสำำ�คััญของการบริิหารโซ่่อุุปทาน
กลยุุทธ์์ของการจััดการโซ่่อุุปทาน ระบบการบริิหารข้้อมููลและการแลก
เปลี่่�ยนข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การจััดการวััตถุุดิิบ การจััดการความเสี่่�ยงใน
การจััดซื้้�อจััดหา การสร้้างพัันธมิิตรในการผลิิต การจััดการสิินค้้าคงคลััง
การกระจายสิินค้้า ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อการตััดสิินใจสำำ�หรัับ
สนัับสนุุนกิิจกรรมการจััดการโซ่่อุุปทาน

Meaning, concepts, and importance of supply chain
management; strategies for supply chain management; data
management system and electronic data exchange; raw
materials management; procurement risk management;
building production alliance; inventory management;
distribution; information system for decision making in supply
chain activities.
626207 ประสบการณ์์วิิชาชีีพการจััดการ(การฝึึกงาน)		
		
6(0-300ชั่่�วโมง-0)
(Professional Experiences in Management) 		
(Internship)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  โดยผ่่านความเห็็นชอบจากอาจารย์์ที่่ป� รึึกษา
จััดให้้มีีการเพิ่่�มพููนความรู้้�ความสามารถและความชำำ�นาญ
ทางการจััดการ โดยให้้มีีการฝึึกงานในหน่่วยงานภาครััฐ ภาครััฐวิิสาหกิิจ
หรืือภาคเอกชน รวมทั้้�งหน่่วยงานประเภทอื่่�นๆ ทั้้�งนี้้�เน้้นการรวบรวม
ข้้อมููล การวิิเคราะห์์การบริิหารในองค์์การ ตลอดจนการวางโครงการใน
การแก้้ไขปััญหาในชีีวิิตจริิง โดยเฉพาะวััฒนธรรมองค์์การ เทคนิิคการ
บริิหารงานขององค์์การ และพฤติิกรรมมนุุษย์์ในองค์์การ
  
To increase knowledge and competency in
management by having an internship in a government
department, State enterprise or private sector, including other
types of agencies.  This focuses on data collection; analysis
of administration in organization, as well as project planning
to solve real life problems, especially the organizational
culture; techniques of organization management and human
behavior in organizations.
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หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการนวััตกรรม
การค้้า
                      จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
627101 ความรู้้�พื้้�นฐานทางนวััตกรรม
2(1-2-3)
(Foundation of Innovation)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
  
ที่่�มาและแนวคิิดของนวััตกรรม ความหมายและประเภทของ
นวััตกรรม ความสำำ�คััญของนวััตกรรมที่่�มีีผลต่่อชีีวิิตมนุุษย์์ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างนวััตกรรมกัับความต้้องการพื้้�นฐานของมนุุษย์์ประโยชน์์และ
ตััวอย่่างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่มวลมนุุษชาติิ กระบวนการ
สร้้างนวััตกรรม
    
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 การจััดการคุุณภาพและเพิ่่�มผลผลิิต
2(1-2-3)
(Quality and Productivity Management)
  
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
  
ความสำำ�คััญของระบบคุุณภาพเละการเพิ่่�มผลผลิิต หลัักการ
และกระบวนการจััดการงานคุุณภาพและเพิ่่�มผลผลิิต กิิจกรรมการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพขององค์์การ กิิจกรรมการจััดการความเสี่่ย� ง กลยุุทธ์์การเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน การนำำ�กิิจกรรมระบบคุุณภาพมาประยุุกต์์ใช้้ใน
การพััฒนางานขององค์์การ
   
The importance of a quality system and productivity;
the principles and processes of quality management and
productivity; the activities to increase the organization
efficiency;  risk management activities; strategy for increasing
work efficiency; applying the quality system activities in
organization development.

627103 การคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์
2(1-2-3)
(Creative Thinking)
  
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
  
ทฤษฎีี แ ละหลัั ก การการพัั ฒ นาความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์
กระบวนการพััฒนาความคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์ด้้วยกระบวนการเรีียนรู้้�แบบ
ต่่างๆ บทบาทของความคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์ที่่�มีีต่่อมวลมนุุษยชาติิ การนำำ�
เสนอการประยุุกต์์ความคิิดสร้้างสรรค์์สู่่�การเป็็นผลงานด้้านนวััตกรรม
      
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 กระบวนการแก้้ปััญหา
2(1-2-3)
(Problem Solving Process)
  
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
  
หลัักการ ขั้้�นตอน วิิธีีการ และเทคนิิคในการดำำ�เนิินการเก้้
ปััญหาการทำำ�งานด้้วยกระบวนการที่่�เป็็นระบบ ตั้้�งแต่่การวิิเคราะห์์ปัญ
ั หา
การแก้้ปััญหาและการป้้องกัันปััญหา โดยฝึึกปฏิิบััติิใช้้กิิจกรรมกลุ่่�ม
คุุณภาพ
   
Principles; methods and techniques in operating
problems with systematic processes   from problem analysis;
problem solving and prevention by practicing quality group
activities.
627105 การจััดการนวััตกรรม
2(1-2-3)
(Innovation Management)
    
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
  
แนวคิิดการจััดการนวััตกรรมอย่่างเป็็นระบบ การเกิิดองค์์
ความรู้้�ไปสู่่�การสร้้างนวััตกรรม การถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ของบุุคลากรใน
องค์์กร การถ่่ายโอนนวััตกรมจากภายนอก กลยุุทธ์์การจััดการนวััตกรรม
ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงขององค์์การและการสร้้างนวััตกรรม
การนำำ�นวััตกรรมออกสู่่ต� ลาดเพื่่�อการพาณิิชย์์การประเมิินความสำำ�เร็็จของ
นวััตกรรม
  
Systematic innovation management concepts;
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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.
6
27106 ความรู้้�พื้้�นฐานปััญญาประดิิษฐ์์
2(2-0-4)
(Foundation of Artificial Intelligence)
  
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
นวััตกรรมและเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ เทคนิิคการนำำ�นวััตกรรม
และเทคโนโลยีีมาใช้้การประกอบธุุรกิิจ ระบบสารสนเทศเพื่่�องานธุุรกิิจ
และการจััดการ  การประยุุกต์์ใช้้ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้้อมููล ระบบ
ปฏิิบััติิการเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์  ทัักษะการใช้้ซอฟแวร์์คอมพิิวเตอร์์  
อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�ง (IOT) เทคโนโลยีีของสื่่�อสัังคม  เว็็บไซต์์ การ
ประมวลผลคลาวด์์เบื้้�องต้้น  เทคโนโลยีีอุุปกรณ์์พกพาและการสื่่�อสารไร้้
สายที่่�นำำ�มาใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
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 ปััญญาประดิิษฐ์์เพื่่�อธุุรกิิจการค้้า
2(1-2-3)
(Artificial Intelligence for Trading Business)
  
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
  
หลัักการและแนวคิิดค้้นปััญญาประดิิษฐ์์ เทคนิิคการค้้นหา การ
แทนความรู้้� การประมวลผลภาษาธรรมชาติิโครงข่่ายประสาทเทีียม
สถาปััตยกรรมของระบบผู้้�เชี่่�ยวชาญ การโยงและกลไกอุุปมาน การ
ประยุุกต์์ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์และระบบผู้้�เชี่่ย� วชาญในธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม
และกรณีีศึึกษาปััญญาประดิิษฐ์์และระบบผู้้�เชี่่�ยวชาญ
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 การจััดการทรััพย์์สิินทางปััญญา
2(2-0-4)
(Intellectual Property Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ทรัั พ ย์์ สิิ น ทางปัั ญ ญา กฎหมายครื่่� อ งหมายการค้้ า กฎหมายลิิ ข สิิ ท ธิ์์�
กฎหมายสิิทธิิบัตั ร การคุ้้�มครองทรััพย์์สินิ ทางปััญญา การบัังคัับสิทิ ธิิเกี่่ย� ว
กัับทรััพย์์สิินทางปััญญาและการระงัับข้้อพิิพาทเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินทาง
ปััญญาในทางศาลและในชั้้น� อนุุญาโตตุุลาการ ประกาศกระทรวงพาณิิชย์์
กฎกระทรวง กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องและอนุุสััญญาว่่าด้้วยการคุ้้�มครอง
สิิทธิ์์�
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 นวััตกรรมทางธุุรกิิจ 1
2(0-4-2)
(Business Innovation 1)
  
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
  ศึึกษาและปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการบููรณาการความรู้้�และทัักษะในระดัับ
เทคนิิคที่่�สอดคล้้องกัับสาขาวิิชาชีีพที่่�ศึึกษาเพื่่�อสร้้างเละพััฒนางานด้้วย
กระบวนการทดลอง สำำ�รวจ ประดิิษฐ์์คิิดค้้นหรืือการปฏิิบัติั ิงานเชิิงระบบ
การเลืือกหััวข้อ้ โครงการ การศึึกษาค้้นคว้้าข้้อมููลและเอกสารอ้้างอิิง การ
เขีียนโครงการ การดำำ�เนิินงานโครงการ การเก็็บรวบรวมข้้อมููล วิิเคราะห์์
และแปลผล การสรุุปจััดทำำ�รายงาน การนำำ�เสนอผลงานโครงการ ดำำ�เนิิน
การเป็็นรายบุุคคลหรืือกลุ่่ม� ตามลัักษณะของงานให้้แล้้วเสร็็จในระยะเวลา
ที่่�กำำ�หนด
   
Study and practice in the knowledge integration and
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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 นวััตกรรมทางธุุรกิิจ 2
2(0-4-2)
(Business Innovation 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน: นวััตกรรมทางธุุรกิิจ 1
  
ศึึกษาและปฏิิบััติเิ กี่่ย� วกัับการบููรณาการความรู้้�และทัักษะใน
ระดัับเทคนิิคที่่ส� อดคล้้องกัับสาขาวิิชาชีีพที่่�ศึกึ ษาเพื่่�อสร้้างเละพััฒนางาน
ด้้วยกระบวนการทดลอง สำำ�รวจ ประดิิษฐ์์คิิดค้้นหรืือการปฏิิบััติิงานเชิิง
ระบบ การเลืือกหััวข้อ้ โครงการ การศึึกษาค้้นคว้้าข้้อมููลและเอกสารอ้้างอิิง
การเขีียนโครงการ การดำำ�เนิินงานโครงการ การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
วิิเคราะห์์และแปลผล การสรุุปจััดทำำ�รายงาน การนำำ�เสนอผลงานโครงการ
 ดำำ�เนิินการเป็็นกลุ่่�มตามลัักษณะของงานให้้แล้้วเสร็็จในระยะเวลาที่่�
กำำ�หนด (นัักศึึกษาสามารถจััดทำำ�โครงการสร้้างเเละหรืือพััฒนางานที่่�ต่่อ
เนื่่�องจากรายวิิชานวััตกรรมทางธุุรกิิจ 1 หรืือเป็็นโครงการใหม่่) และ
ประเมิินผลโครงการในดุุลยพิินิจิ ของทีีมอาจารย์์ผู้้�สอน โดยให้้คะแนนตาม
รููปแบบที่่�กำำ�หนดโดยสาขาวิิชา
     
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.

กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 		
          จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
627201 การจััดการสิินค้้าและบริิการ
3(3-0-6)
(Product and Service Management)
  
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
  
การการจััดการสิินค้้าและบริิการ โดยจััดรููปแบบการจััดการ
ผลิิตภััณฑ์์ ตามแนวคิิดในการ จััดการผลิิตภััณฑ์์ การบริิหารผลิิตภััณฑ์์
การจััดการประเภทผลิิตภััณฑ์์การจััดการส่่วนประสมผลิิตภััณฑ์์ และ
ตราสิินค้้าการจััดการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์และป้้ายฉลาก การจััดการผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
การจััดการวงจรชีีวิติ ผลิิตภััณฑ์์การจััดการด้้านการบริิการ แนวคิิดในการ
จััดการด้้านราคา การกำำ�หนดราคา และกลยุุทธ์์การตั้้�งราคา ตลอดจน
ทำำ�การวางแผนบริิหารจััดการสิินค้้าและบริิการทั้้�งระยะสั้้น� และระยะยาว
และทำำ�การจััดสร้้างโมเดลร้้านค้้าสมััยใหม่่นำำ�เสนอในรููปแบบดิิจิิทััล
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 การวิิจััยและวิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค 3(2-2-5)
(Research and Consumer Behavior Analysis)
  
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
  
การวิิจััยเเละวิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค การเก็็บข้้อมููล
พฤติิกรรมลููกค้้า วิิเคราะห์์ ลัักษณะทางกายภาพของธุุรกิิจกัับความรู้้�สึึก
ของลููกค้้า วางแผนจััดทำำ�โครงการวิิจัยั โดยมีีการกำำ�หนดโจทย์์การวิิจัยั การ
ออกแบบเครื่่�องมืือทางการวิิจัยั การเก็็บรวบรวมข้้อมููลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
และประมวลผลด้้วยโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางสถิิติิ และนำำ�เสนอผลการวิิจัยั
ตลอดจนการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้ในการวิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค และ
วางแผนกลยุุทธ์์ทางการตลาดได้้อย่่างเหมาะสม
     
Research and consumer behavior analysis; data
collection of consumer behaviors; analysis of physical business
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environment on customers’ feelings; planning of research  
projects by setting up research questions, designing research
tools, collecting data, and processing data by using a statistical
package; research presentation and implementation of
research results in customer behavior analytic for appropriate
marketing strategy planning.  
627203 การขายเชิิงกลยุุทธ์์
3(3-0-6)
(Sales Strategy)
      
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
  
การขายเชิิงกลยุุทธ์์ผ่่านการอภิิปรายกรณีีศึกึ ษาเกี่่ย� วกัับความ
สััมพัันธ์์ของตลาด ลููกค้้า และพนัักงานขาย การวิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษาเกี่่ย� ว
กัับข้้อมููลการขายนำำ�ไปสู่่�การวางแผนการขายทั้้�งออนไลน์์และออฟไลน์์
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน การสร้้าง
แบบจำำ�ลองกลยุุทธ์์การขายสิินค้้าจากสถานการณ์์จริิงในธรุุกิจิ ค้้าปลีีกสมััย
ใหม่่ การประยุุกต์์ใช้้เครื่่�องมืือทางการตลาดและเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อ
ส่่งเสริิมกลยุุทธ์์การขาย การศึึกษาวิิเคราะห์์ทัักษะและขีีดความสามารถ
ของพนัักงานขาย การสร้้างแบบจำำ�ลองการฝึึกและพััฒนาทัักษะการขาย
และการบริิการของพนัักงาน การวิิเคราะห์์และปรัับปรุุงโครงสร้้างการ
บริิหารทีีมขายจากกรณีีศึึกษาการสร้้างแผนการขายและการประยุุกต์์ใช้้
ให้้ เข้้ า กัั บสถานการณ์์ จริิ ง  ฝึึ ก ปฏิิ บััติิก ารเจรจาต่่อรองผ่่านการสร้้ า ง
สถานการณ์์จำำ�ลอง (role-play) และฝึึกการสร้้างแรงจููงใจการขายผ่่าน
การสร้้างรููปแบบของผลตอบแทน เช่่น เงิินรางวััลการขาย (commission)
เป็็นต้้น
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 กลยุุทธ์์การตลาดดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Strategy)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
  
การวิิเคราะห์์สภาวะแวดล้้อมภายในและภายนอก พฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภคในยุุคดิิจิิทััล การแบ่่งส่่วนตลาด การกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมาย และ
การวางตำำ�แหน่่งผลิิตภััณฑ์์ กลยุุทธ์์ส่่วนประสมทางการตลาดดิิจิิทััล การ
ปฏิิบััติิการวางแผนกลยุุทธ์์ตลาดดิิจิิทััลกลยุุทธ์์การตลาดด้้วยเครื่่�องมืือ
ค้้นหา(search engine optimization)การตลาดเชิิงเนื้้�อหา(digital
content marketing) การตลาดผ่่านอุุ ป กรณ์์ เ คลื่่� อ นที่่� ( mobile
marketing)และการตลาดผ่่านสัังคมออนไลน์์ (social media marketing)
และกลยุุทธ์์การชำำ�ระเงิินออนไลน์์ (e-payment) เทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการเงิิน (fin tech) สกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั (bit coin) บล็็อกเชน (block chain)
การประเมิินผลความสำำ�เร็็จของการตลาดดิิจิิทััล การจััดทำำ�โครงงาน การ
ออกแบบกลยุุทธ์์การตลาดดิิจิทัิ ลั การนำำ�เสนอโดยใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
รวมถึึงจริิยธรรมในการทำำ�การตลาดดิิจิิทััล
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 กลยุุทธ์์การสื่่�อสารการตลาดแบบบููรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communication 		
Strategy)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
  
การวางแผนกลยุุทธ์์การสื่่อ� สารการตลาดแบบบููรณาการ การ
จััดกิิจกรรมส่่งเสริิม การตลาด การโฆษณา การประชาสััมพัันธ์์ การส่่ง
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เสริิมการขาย การขายโดยพนัักงานขาย การตลาดทางตรง และการตลาด
ออนไลน์์ การกำำ�หนดงบประมาณสำำ�หรัับกิิจกรรมส่่งเสริิมการตลาด การ
วััดความมีีประสิิทธิิผลของการส่่งเสริิมการตลาดจากกรณีีศึึกษาจริิง
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.

ทำำ�ธุรุ กิิจการค้้าในประเทศอาเซีียน รวมทั้้�งแนวโน้้มที่่�สำำ�คััญของการค้้าใน
ตลาดอาเซีียนสำำ�หรัับธุุรกิิจการค้้าสมััยใหม่่
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.  

627206 การจััดการแฟรนไชส์์และคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Franchising and Business Partnership 		
Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
  การจััดทำำ�แผนธุุรกิิจแฟรนไชส์์ต้น้ แบบ (prototype) และการสร้้างความ
สััมพัันธ์์ที่่ดี� กัี บคู่
ั ค้่� า้ ทางธุุรกิิจโดยสำำ�รวจธุุรกิิจแฟรนไชส์์ประเภทต่่างๆ เพื่่�อ
วิิเคราะห์์ปัญ
ั หาการจััดการธุุรกิิจแฟรนไชส์์ในปััจจุุบันั รวมทั้้�งการออกแบบ
กระบวนการ ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อศึึกษาความเป็็นไปได้้ของการ
พััฒนาธุุรกิิจ  แฟรนไชส์์ ตลอดจนการจััดทำำ�รายงานและการนำำ�เสนอผล
งานโดยใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
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.

627208 การเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจการค้้าสมััยใหม่่
3(3-0-6)
(Entrepreneurship for Modern Trade Business)
    
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
  ความหมายและประเภทของผู้้�ประกอบการ คุุณลัักษณะและทัักษะที่่�
จำำ�เป็็นของผู้้�ประกอบการธุุรกิิจการค้้าสมััยใหม่่ การพััฒนาและประเมิิน
โอกาส อุุปสรรคในการประกอบธุุรกิิจ การเสริิมสร้้างความคิิดสร้้างสรรค์์
แนวคิิดเกี่่ย� วกัับ รููปแบบธุุรกิิจ การบริิหารจััดการ โครงสร้้างองค์์การ การ
บริิหารเงิินทุุน การบริิหารการตลาด การจััดรููปแบบ องค์์การ การจััดการ
เทคโนโลยีี ส ารสนเทศ รวมถึึ ง การกำำ� หนดกลยุุ ท ธ์์ ใ ห้้ เ หมาะสมกัั บ
สถานการณ์์ของธุุรกิิจในยุุคดิจิิ ทัิ ลั เพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน
และการสร้้างสมรรถนะในการดำำ�เนิินงานที่่�ยั่่�งยื่่�นตลอดจนจริิยธรรมของ
การเป็็นผู้้�ประกอบการค้้าสมััยใหม่่ และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�ง
แวดล้้อม
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.

627207 การบููรณาการการค้้าในตลาดอาเซีียน 3(3-0-6)
(Sales Integration in ASEAN Markets)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
  แนวคิิด องค์์ประกอบ ความสำำ�คััญและสภาพแวดล้้อมที่่�มีีผลต่่อการทำำ�
ธุุรกิิจการค้้าในตลาดอาเซีียน การจััดการตลาดการค้้าในตลาดอาเซีียน กฏ
หมายเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจการค้้าในตลาดอาเซีียน ความร่่วมมืือ
ทางการค้้าระหว่่างประเทศอาเซีียน ลัักษณะการลงทุุนและเงื่่อ� นไขในการ
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627209 ธุุรกิิจการค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์
3(2-2-5)
(e-Trading Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
  ฝึึกปฏิิบัติั ิการธุุรกิิจค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-trading) โดยยึึดหลัักการความ
เชื่่�อมโยง ความสอดคล้้อง และความสััมพัันธ์์ขององค์์ประกอบ รููปแบบ
และจริิยรรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของการค้้าปลีีกอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การ
พยากรณ์์สถานการณ์์และแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของการค้้าปลีีก
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศ การวางเเผนและสร้้างธุุรกิิจ
จำำ� ลอง (prototype) การจัั ด ทำำ� รายงานและนำำ� เสนอผลงานโดยใช้้
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
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.
272210 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ทางธุุรกิิจ
3(2-2-5)
(Big Data Business Analytics)
  
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
  การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลขนาดใหญ่่ทางธุุรกิิจ โดยยึึดหลัักความเชื่่อ� มโยง ความ
สอดคล้้อง และความสััมพัันธ์์ในการค้้นคว้้าเทคนิิคการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจาก
ฐานข้้อมููลลููกค้้าในกลุ่่�มธุุรกิิจการค้้าสมััยใหม่่ หรืือ ธุุรกิิจต่่างๆ แบบreal
-time วางเเผนการวิิคราะห์์และสร้้างเเบบจำำ�ลองข้้อมููลทางธุุรกิิจด้้วย
ข้้อมููลขนาดใหญ่่โดยใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป ตลอดจนการนำำ�เสนอผลงาน
โดยใช้้เทคโนโลยีี
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.

กลุ่่�มวิิชาฝึึกปฏิิบััติิการ
			
		
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
627301 การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้านการจััดการนวััตกรรม
การค้้า 1
4(ปฏิิบััติิ 450ชั่่�วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading
Management 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
ฝึึกปฏิิบััติิการด้้านการจััดการธุุรกิิจการค้้าอย่่างเป็็นระบบใน
สถานประกอบการที่่�ทางสถาบัันกำำ�หนด โดยเนื้้�อหาของการฝึึกปฏิิบััติิ
ประกอบไปด้้วยการปฏิิบััติิงานเบื้้�องต้้นในร้้านค้้าสำำ�หรัับระดัับพนัักงาน
ในส่่วนงานแคชเชีียร์์และงานพื้้�นฐานทั่่�วไป เพื่่�อทำำ�การปรัับพื้้�นฐานเบื้้�อง
ต้้นของการทำำ�งาน เช่่น การเตรีียม ความพร้้อมในการให้้บริิการ หลัักการ
จััดวางสิินค้้าเพื่่�อการจำำ�หน่่าย การตรวจสอบปริิมาณสิินค้้า การรัักษาสุุข
อนามััยส่่วนบุุคคล การรัักษาความสะอาดพื้้�นที่่�ขายและอุุปกรณ์์ต่่างๆ
ภายในร้้าน ขั้้�นตอนการขายสิินค้้าเเละบริิการที่่�เครื่่�องคิิดเงิิน และความ
ปลอดภััยในการทำำ�งาน เป็็นต้้น ภายใด้้การดููแลของอาจารย์์ที่่ป� รึึกษาการ
ฝึึกปฏิิบััติิงานและพนัักงานพี่่�เลี้้�ยงหรืือครููฝึึกในสถานประกอบการ โดยมีี
การประเมิินผลในรููปแบบต่่างๆ ได้้แก่่รายงานเวลาในการฝึึกปฏิิบััติิงาน
ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิิบััติิงาน รายงานผลประเมิินการ
ปฏิิบััติิงาน โดยหััวหน้้างาน และการจััดทำำ�โครงงานในรายวิิชาการเรีียนรู้้�
ภาคปฏิิบััติิ
      
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
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criteria: certified time sheets, performance test result,
evaluation report by an internship supervisor, and a project
summary report by an intern.
627302 การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้านการจััดการ
นวััตกรรมการค้้า 2
4(ปฏิิบััติิ 450ชั่่�วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading
Management 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
  
ฝึึกปฏิิบััติิการด้้านการจััดการธุุรกิิจการค้้าอย่่างเป็็นระบบใน
สถานประกอบการที่่�ทางสถาบัันกำำ�หนด โดยเนื้้�อหาของการฝึึกปฏิิบััติิ
ประกอบไปด้้วยการปฏิิบัติั ิงานในร้้านค้้าสำำ�หรัับระดัับพนัักงาน ในส่่วนที่่�
เพิ่่�มเติิมจากรายวิิชาก่่อน เช่่น ขั้้�นตอนการสั่่�งสิินค้้าเพื่่�อการจำำ�หน่่าย การ
ตรวจสอบวัันหมดอายุุและการเสื่่อ� มของสิินค้้า การแก้้ไขปััญหาการบริิการ
เป็็นต้้น ภายใต้้การดููเลของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาการฝึึกปฏิิบััติิงานและ
พนัักงานพี่่�เลี้้�ยงหรืือครููฝึึกในสถานประกอบการ โดยมีีการประเมิินผลใน
รููปแบบต่่างๆ ตามที่่�หน่่วยงานฝึึกอบรมและสถานประกอบการกำำ�หนด
ได้้แก่่ รายงานเวลาในการฝึึกปฏิิบััติิงาน ผลการทดสอบความสามารถใน
การปฏิิบััติิงาน รายงานผลประเมิินการปฏิิบััติิงานโดยหััวหน้้างาน และ
การจััดทำำ�โครงงานในรายวิิชาการเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิ
     
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 การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้านการจััดการ
นวััตกรรมการค้้า 3
4(ปฏิิบััติิ 450ชั่่�วโมง)
(Work-based Learning in Innovative
Trading Management 3)		
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
  ฝึึกปฏิิบััติิการด้้านการจััดการธุุรกิิจการค้้าอย่่างเป็็นระบบในสถาน
ประกอบการที่่�ทางสถาบัันกำำ�หนด โดยเนื้้�อหาของการฝึึกปฏิิบัติั ปิ ระกอบ
ไปด้้วยการปฏิิบััติิงานในร้้านค้้าสำำ�หรัับระดัับพนัักงานอาวุุโส เช่่น การ
วิิเคราะห์์กลุ่่ม� ลููกค้้าเป้้าหมาย การพยากรณ์์การขาย การสั่่ง� ซื้้อ� สิินค้้า การ
ตรวจรัับสิินค้้าการควบคุุมคุุณภาพสิินค้้าและการจััดทำำ�เอกสารและ
รายงานต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับร้า้ นค้้า เป็็นต้้น ภายใต้้การดููเเลของอาจารย์์
ที่่�ปรึึกษาทางด้้านการฝึึกปฏิิบัติั งิ านเละพนัักงานพี่่�เลี้้ย� งหรืือครููฝึึกในสถาน
ประกอบการ โดยมีีการประเมิินผลในรููปแบบต่่างๆ ตามที่่�หน่่วยงานฝึึก
อบรมและสถานประกอบการกำำ�หนด ได้้แก่่ รายงานเวลาการฝึึกปฏิิบััติิ
งาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิิบััติิงาน รายงานผลประเมิิน
การปฏิิบัติั งิ านโดยหััวหน้้างาน และการจััดทำำ�โครงงานในรายวิิชาการเรีียน
รู้้�ภาคปฏิิบัติั ิ
    
Students are required to take an entrepreneurial
internship at the workplace assigned by the University. The
WBL experience that has enhanced their abilities at a senior
staff includes the following tasks: an analysis of a target group
of customers, sales forecast, order placement, receiving
operation, quality control, documentation and necessary
reports for stores, etc. Intern students are under supervision
of the University’s internship advisor and an internship
supervisor at a host organization. The WBL evaluation must
include the following criteria: certified time sheets, performance
test result, evaluation report by an internship supervisor, and
a project summary report by an intern.
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627304 การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้านการจััดการ
นวััตกรรมการค้้า 4
4 (ปฏิิบััติิ 450ชั่่�วโมง)
(Work-based Learning in Innovative Trading
Management 4)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
  
ฝึึกปฏิิบััติิการด้้านการจััดการธุุรกิิจการค้้าอย่่างเป็็นระบบใน
สถานประกอบการที่่�สถาบัันกำำ�หนดโดยนื้้�อหาของการฝึึกปฏิิบัติั ปิ ระกอบ
ไปด้้วยการปฏิิบััติิงานสำำ�หรัับระดัับพนัักงานอาวุุโสเช่่น การบริิหารยอด
ขาย การรัักษามาตรฐานการบริิการ การบริิหารสิินค้้าคงคลััง และการ
บริิหารทรััพยากรภายในร้้าน เป็็นต้้นภายใต้้การดููแลของอาจารย์์ที่่ป� รึึกษา
ทางด้้านการฝึึกปฏิิบัติั งิ านและพนัักงานพี่่�เลี้้ย� งหรืือครููฝึึกในสถานประกอบ
การ โดยมีีการประเมิินผลในรููปแบบต่่าง ๆ ตามที่่�ทางหน่่วยงานฝึึกอบรม
และสถานประกอบการกำำ�หนดได้้เก่่ รายงานเวลาในการฝึึกปฏิิบัติั งิ าน ผล
การทดสอบความสามารถในการปฏิิบัติั งิ าน รายงานผลประเมิินการปฏิิบัติั ิ
งานโดยหััวหน้้างาน และการจััดทำำ�โครงงานในรายวิิชาฝึึกปฏิิบััติิงาน
     
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 การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้านการจััดการนวััตกรรม
การค้้า 5		
(Work-based Learning in Innovative Trading 		
Management 5) และ627311 การเรีียนรู้้�ฝึึกปฏิิบััติิ		
	ด้้านการจััดการนวััตกรรมการ	ค้้า 1 (สำำ�หรัับหลัักสููตรต่่อ
เนื่่�อง)(Work-based Learning in Innovative 		
Trading Management 1)
4(ปฏิิบััติิ 450ชั่่�วโมง)
     
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
  
ฝึึกปฏิิบััติิการด้้านการจััดการธุุรกิิจการค้้าอย่่างเป็็นระบบใน
สถานประกอบการที่่�สถาบัันกำำ�หนด โดยเนื้้�อหาของการฝึึกปฏิิบัติั ปิ ระกอบ
ไปด้้วยการปฏิิบััติิงานพื้้�นฐานสำำ�หรัับระดัับหััวหน้้างาน ในระดัับผู้้�ช่่วยผู้้�
จััดการแผนกหรืือผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการร้้าน เช่่น การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลการขาย การ
บริิหารกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย การบริิหารจััดการเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมการส่่ง
เสริิมการขาย การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานของร้้านและความรู้้�เบื้้�องต้้น
เกี่่�ยวกัับกฎหมายของธุุรกิิจการค้้าสมััยใหม่่เป็็นต้้น ภายใต้้การดููแลของ
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาทางด้้านการฝึึกปฏิิบัติั ิงาน และพนัักงานพี่่�เลี้้�ยงหรืือครูู
ฝึึกในสถานประกอบการ โดยมีีการประเมิินผลในรููปแบบต่่างๆตามที่่�ทาง
หน่่วยงานฝึึกอบรมและสถานประกอบการกำำ�หนด ได้้แก่่ รายงานเวลาใน
การฝึึกปฏิิบัติั งิ าน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิิบัติั งิ าน รายงาน
ผลประเมิินการปฏิิบััติิงานโดยหััวหน้้างาน และการจััดทำำ�โครงงานใน
รายวิิชาการเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบัติั ิ
     
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.
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627306 การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้านการจััดการนวััตกรรม
การค้้า 6 และ
(Work-based Learning in Innovative Trading
Management 2)
627312 การเรีียนรู้้�ฝึึกปฏิิบััติิด้้านการจััดการนวััตกรรมการค้้า 2
(สำำ�หรัับหลัักสููตรต่่อเนื่่�อง)
(Work-based Learning in Innovative Trading 		
Management 2)
4(ปฏิิบััติิ 450ชั่่�วโมง)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
  
ฝึึกปฏิิบััติิการด้้านการจััดการธุุรกิิจการค้้าอย่่างเป็็นระบบใน
สถานประกอบการที่่�ทางสถาบัันกำำ�หนด โดยเนื้้�อหาของการฝึึกปฏิิบััติิ
ประกอบไปด้้วยการปฏิิบัติั งิ านสำำ�หรัับพื้้น� ฐานสำำ�หรัับระดัับหัวั หน้้างานใน
ระดัับผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการแผนกหรืือผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการร้้าน เช่่น การบริิหารการเงิิน
ของร้้าน การบริิหารผลการดำำ�เนิินงานของร้้าน การตรวจสอบความมีีตััว
ตนของสิินค้้า การตรวจสอบมาตรฐานการทำำ�งานของร้้าน การสื่่�อสาร
ข้้อมููลกัับพนัักงานในร้้าน การบริิหารทีีมงานในร้้าน และการควบคุุม
จััดการเอกสารต่่างๆ ของร้้าน เป็็นต้้น ภายใต้้การดููแลของอาจารย์์ที่่�
ปรึึกษาทางด้้านการฝึึกปฏิิบัติั งิ านและพนัักงานพี่่�เลี้้ย� งหรืือครููฝึึกในสถาน
ประกอบการ โดยมีีการประเมิินผลในรููปแบบต่่างๆ ตามที่่�หน่่วยงานฝึึก
อบรมเละสถานประกอบการกำำ�หนด ได้้แก่่ รายงานเวลาในการฝึึกปฏิิบัติั ิ
งาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิิบััติิงาน รายงานผลประเมิิน
การปฏิิบัติั งิ านโดยหััวหน้้างานและการจััดทำำ�โครงงานในรายวิิชาการเรีียน
รู้้�ภาคปฏิิบัติั ิ
      
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 การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้านการจััดการนวััตกรรม
การค้้า 7		
(Work-based Learning in Innovative Trading 		
Management 7) และ
627313 การเรีียนรู้้�ฝึึกปฏิิบััติิด้้านการจััดการนวััตกรรม
การค้้า 3 (สำำ�หรัับหลัักสููตรต่่อเนื่่�อง)
(Work-based Learning in Innovative Trading 		
Management 3)
4(ปฏิิบััติิ 450ชั่่�วโมง)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
  
ฝึึกปฏิิบััติิการด้้านการจััดการธุุรกิิจการค้้าอย่่างเป็็นระบบใน
สถานประกอบการที่่�สถาบัันกำำ�หนด โดยเนื้้�อหาของการฝึึกปฏิิบัติั ปิ ระกอบ
ไปด้้วยการจััดการร้้านค้้าเพื่่�อการบริิหารจััดการร้้านค้้า สาขาจำำ�นวนหลาย
สาขาในพื้้�นที่่�ความรัับผิิดชอบ ในตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานเทีียบเท่่าระดัับ
หััวหน้้าแผนกหรืือรัักษาการผู้้�จััดการร้้าน เช่่นการจััดการระบบสารสนเทศ
ที่่�เชื่่อ� มต่่อกัับระบบส่่วนกลางและร้้านสาขาต่่างๆ การบริิหารผลประกอบ
การของร้้านให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายของธุุรกิิจ การบริิหารจััดการงาน
ทรััพยากรบุุคคลภายในร้้าน เช่่น การจััดการข้้อมููลของพนัักงาน การส่่ง
เสริิมและพััฒนาศัักยภาพการทำำ�งานของพนัักงาน เป็็นต้้น ภายใต้้การดููแล
ของ อาจารย์์ที่่ป� รึึกษาทางด้้านการฝึึกปฏิิบัติั งิ านและพนัักงานพี่่�เลี้้ย� งหรืือ
ครููฝึึกในสถานประกอบการ โดยมีีการประเมิินผลในรููปแบบต่่างๆ ตาม
ที่่�ทางหน่่วยงานฝึึกอบรมและสถานประกอบการกำำ�หนด ได้้แก่่ รายงาน
เวลาในการฝึึกปฏิิบัติั ิงาน ผลการทดสอบความสามารถในการปฏิิบัติั ิงาน
รายงานผลประเมิินการปฏิิบััติิงานโดยหััวหน้้างาน และการจััดทำำ�โครง
งานในรายวิิชาการเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบัติั ิ
      
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
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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 การเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิด้้านการจััดการนวััตกรรม
การค้้า 8
(Work-based Learning in Innovative Trading 		
Management 8) และ
627314 การเรีียนรู้้�ฝีีกปฏิิบััติิด้้านการจััดการนวััตกรรม
การค้้า 4 (สำำ�หรัับหลัักสููตรต่่อเนื่่�อง)
(Work-based Learning in Innovative Trading 		
Management 4)
4(ปฏิิบััติิ 450 ชั่่�วโมง)
วิิชาบัังคัับก่่อน: ไม่่มีี
ฝึึกปฏิิบััติิการด้้านการจััดการธุุรกิิจการค้้าอย่่างเป็็นระบบใน
สถานประกอบการที่่�สถาบัันกำำ�หนด โดยเนื้้�อหาของการฝึึกปฏิิบัติั ปิ ระกอบ
ไปด้้วยการปฏิิบัติั งิ านสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งหััวหน้้างาน เทีียบเท่่าผู้้�จััดการแผนก
หรืือรัักษาการผู้้�จััดการร้้าน โดยมีีการบููรณาการองค์์ความรู้้�ต่่างๆ ที่่�เรีียน
มาในภาคทฤษฎีี และจากการฝึึกปฏิิบััติิงานทั้้�งหมดเข้้าด้้วยกััน มีีการทำำ�
โครงงานที่่�กี่่�ยวข้้องกัับการจััดการธุุรกิิจ การค้้าสมััยใหม่่ ภายใต้้การดููเเล
ของอาจารย์์ที่่ป� รึึกษาการฝึึกปฏิิบัติั ิงานและพนัักงานพี่่�เลี้้�ยงหรืือครููฝึึกใน
สถานประกอบการ โดยมีีการประเมิินผลในรููปแบบต่่างๆ ได้้แก่่ รายงาน
เวลาในการฝึึกปฏิิบัติั งิ าน ผลการทดสอบ ความสามารถในการปฏิิบััติงิ าน
รายงานผลประเมิินการปฏิิบััติิงานโดยหััวหน้้างาน และการจััดทำำ�โครง
งานในรายวิิชาการเรีียนรู้้�ภาคปฏิิบััติิ
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.
หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต (หลัักสููตรนานาชาติิ)
หมวดวิิชาเฉพาะด้้าน
1.กลุ่่�มวิิชาแกนทางธุุรกิิจ
   
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
630001T เศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
หลัักและความหมายของวิิชาเศรษฐศาสตร์์โดยศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
หลัักทั่่�วไปของเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค  อุุปสงค์์และอุุปทาน โครงสร้้างและ
การกำำ�หนดราคาในตลาดแข่่งขัันสมบููรณ์์และไม่่สมบููรณ์์ พฤติิกรรมของผู้้�
บริิโภค และหลัักทั่่�วไปของเศรษฐศาสตร์์มหภาค รายได้้ประชาชาติิ
วััฏจัักรธุุรกิิจ เงิินเฟ้้อและเงิินฝืืด นโยบายการคลัังและการค้้าระหว่่าง
ประเทศ  ผลกระทบการเปลี่่�ยนแปลงในดััชนีีชี้้�วััดด้้านเศรษฐศาสตร์์  
มหภาคต่่อกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
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.
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630002T การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis in Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
กระบวนการตัั ด สิิ น ใจและประโยชน์์ ก ารใช้้ เ ทคนิิ ค ทาง
คณิิตศาสตร์์เชิิงปริิมาณเพื่่�อช่่วยใน       การตััดสิินใจ  การโปรแกรมเชิิง
เส้้น เทคนิิคการประเมิินผลและการตรวจสอบโครงการ  ทฤษฎีีการตััดสิิน
ใจ  ตััวแบบของมาร์์คอฟ  ทฤษฎีีเกม แถวคอย ตััวแบบสิินค้้าคงคลััง การ
จำำ�ลองสถานการณ์์ การนำำ�โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปมาใช้้ประมวลผลลััพธ์์
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.

concerning financial instrument, equity and fixed income,
intellectual property law, laws relating to business professions
and business ethics.

630004T ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 1
3(2-2-5)
(Business English 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ศึึกษาศััพท์์ สำำ�นวน ประโยคที่่�ใช้้ในการสื่่�อสารในสถานการณ์์
ต่่างๆ ทางธุุรกิิจที่่�หลากหลาย ได้้แก่่ การกล่่าวถึึงประวััติิขององค์์กร การ
ให้้ข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับบริษัิ ทั การดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจ การวางแผนปฎิิบัติั ิ
งาน การฝึึกปฎิิบััติิการต้้อนรัับและเยี่่�ยมลููกค้้า การเลื่่�อนและการยกเลิิก
นััดหมาย การแสดง       ความคิิดเห็็น การสั่่�งงาน การเชื้้�อเชิิญ ฯลฯ โดย
เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�ความสามารถในด้้านทัักษะการพููด การฟััง การอ่่าน
การเขีียน รวมทั้้�งสามารถออกสำำ�เนีียงคำำ� วลีี ประโยคและบทสนทนาพื้้�น
ฐานได้้อย่่างถููกต้้อง
630003T กฎหมายธุุรกิิจ
3(3-0-6)
A four-skill introductory course providing basic
(Business Law) 		
knowledge level of business concentrating on the inter-office
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
communication using American and International English for
Prerequisite : None
a range of business situations which include visiting a client,
ความรู้้�ทั่่�วไปทางกฎหมาย  กฎหมายเกี่่�ยวกัับองค์์กรธุุรกิิจ ห้้าง
Business activities. fixing an appointment, making business
หุ้้�นส่่วน บริิษััทจำำ�กััด บริิษััทมหาชน  หลัักกฎหมายนิิติิกรรมและสััญญา
plans, demonstrating opinions and preferences, giving
ทางธุุรกิิจ สััญญาซื้้อ� ขาย สััญญาขายฝาก สััญญาเช่่าทรััพย์์–เช่่าซื้้อ�  สััญญา
direction, invitations, etc.
กู้้�ยืืมเงิินและหลัักการประกัันด้้วยบุุคคลและทรััพย์์  สัญ
ั ญาตััวแทน สััญญา
ตั๋๋ว� เงิิน สััญญาจ้้างแรงงาน  สััญญาเพื่่�อระงัับข้อ้ พิิพาททางธุุรกิิจ  กฎหมาย
630005T ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 2
3(2-2-5)
เกี่่�ยวกัับตราสารทางการเงิิน  ตราสารทุุนและตราสารหนี้้� กฎหมาย
(Business English 2)		
ทรััพย์์สินิ ทางปััญญา กฏหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการประกอบวิิชาชีีพทางด้้าน
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ธุุรกิิจและจรรยาบรรณทางธุุกิิจ
Prerequisite : None
Introduction to law; laws relating to business
ศึึกษาศััพท์์ สำำ�นวน ประโยคที่่�ใช้้ในการสื่่�อสารทางธุุรกิิจที่่�ซัับ
corporations, partnership, limited company, public company;
ซ้้อนขึ้้น�  ฝึึกปฏิิบัติั กิ ารใช้้ภาษาในสถานการณ์์ต่่างๆ ได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะ
principles of juristic act and business contract, sale contract,
สมกัับกาละเทศะ เช่่น การติิดต่่อทางโทรศััพท์์ การให้้ข้อ้ มููล เกี่่ย� วกัับสินิ ค้้า
consignment contract, hire of property contract and hire of
และบริิการ การทำำ�ตารางเวลาและการนััดหมาย การตรวจสอบความคืืบ
purchase contract, loan of money contract, and principles of
หน้้าของงาน กฎข้้อบัังคัับต่่างๆ และการแนะนำำ�ขององค์์กร การประชุุม
bail by security and third party; agency agreement; bill contract,
และการอภิิปราย การพููดในที่่�สารธารณะ ผลสััมฤทธิ์์ข� ององค์์กรรวมไปถึึง
labor contract, contract for business dispute resolution; laws
การคาดการณ์์อนาคตขององค์์กร ฯลฯ โดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียน มีีความรู้้� ความ
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สามารถในด้้านทัักษะ การพููด การฟััง การอ่่าน การเขีียน รวมทั้้�งสามารถ
ออกสำำ�เนีียงคำำ� วลีี ประโยค และบทสนทนาที่่�สููงขึ้้�นได้้อย่่างถููกต้้อง
A Continuation of Business English I providing
advanced knowledge level of business concentrating on interoffice 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 สถิิติิธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Statistics)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : ไม่่มีี
Prerequisite : None
การวิิเคราะห์์ปััญหาทางธุุรกิิจในเชิิงสถิิติิ โดยศึึกษาการวััดแนว
โน้้มเข้้าสู่่�ส่่วนกลาง การวััดการกระจาย การประมาณค่่า การทดสอบ
สมมติิฐานของค่่าพารามิิเตอร์์ การวิิเคราะห์์ความแปรปรวน    การ
วิิเคราะห์์อนุุกรมเวลา  การวิิเคราะห์์การถดถอยและสหสััมพัันธ์์
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.

tax; specific business tax; excise tax; custom duty; stamp duty;
inheritance tax; other taxes concerning business operations.

630009T ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ	
3(3-0-6)
(International Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ลัักษณะสำำ�คััญของโลกาภิิวัฒ
ั น์์ บทบาทของธุุรกิิจข้้ามชาติิ การ
พาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ปััจจััยและสภาพแวดล้้อมที่่�มีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจ
ระหว่่างประเทศ องค์์การการค้้าโลกและเขตการค้้าเสรีี ทฤษฎีีการค้้า
ระหว่่างประเทศ บทบาทของวััฒนธรรมในการจััดการธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ วิิธีดำี ำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศ  กลยุุทธ์์การจััดการธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ กระบวนการบริิหารการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศในด้้านการ
ตลาด ทรััพยากรมนุุษย์์ การเงิิน เทคโนโลยีีสารสนเทศ การจััดการข้้าม
วััฒนธรรม วิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมโลกที่่�ผลต่่อการค้้าและการเงิินระหว่่าง
ปรเทศ จริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
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,
630007T การภาษีีอากร
3(3-0-6)
human resources, finance, information technology, cross(Taxation)		
cultural management, analysis of global environment affecting
  
วิิชาบัังคัับก่่อน  : ไม่่มีี
trade and international finance; ethics in international business
Prerequisite : None
operation.
หลัักเกณฑ์์วิิธีีการจััดเก็็บภาษีีอากรตามประมวลรััษฎากรที่่�
บัังคัับใช้้ในปััจจุุบััน ภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดา ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ภาษีี
630010T การจััดการกลยุุทธ์์
3(3-0-6)
เงิินได้้หักั ณ ที่่�จ่่าย ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุรุ กิิจเฉพาะ ภาษีีสรรพสามิิต ภาษีี
(Strategic Management)
ศุุลกากร อากรแสตมป์์ ภาษีีมรดก ภาษีีอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบ
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ธุุรกิิจ
Prerequisite : None
Criteria and methods of tax collectible under the
กระบวนการวางแผนกลยุุทธ์์ การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม
Revenue Code in current enforcement; personal income tax;
ภายในและภายนอกที่่�มีผี ลต่่อการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ขององค์์กร เครื่่�องมืือใน
corporate income tax; withholding income tax; value-added
การวิิเคราะห์์กลยุุทธ์์   แนวคิิดเกี่่ย� วกัับการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์  การกำำ�หนด
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กลยุุทธ์์   การนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบัติั แิ ละการติิดตามประเมิินผลกลยุุทธ์์ ตลอด
จนการวิิเคราะห์์โครงสร้้างองค์์กรและการปรัับปรุุงกลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันรวมทั้้�งจรรยาบรรณของผู้้�บริิหารในการจััดการ
กลยุุทธ์์
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 การบััญชีีขั้้�นต้้น 1
3(2-2-5)
(Principles of Accounting 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน   :  ไม่่มีี
Prerequisite :  None
พััฒนาการทางวิิชาชีีพบััญชีี  แนวความคิิดทางการบััญชีี ความ
หมายและวััตถุุประสงค์์ของการบััญชีี ประโยชน์์ของข้้อมููลทางการบััญชีี   
กรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการรายงานทางการเงิิน กฎหมายและพระราช
บััญญััติิเกี่่�ยวกัับการบััญชีี จรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีี หลััก
การและวิิธีกี ารบัันทึึกบััญชีีตามหลัักการบััญชีีคู่่� การบัันทึึกรายการในสมุุด
รายวัันทั่่�วไปและสมุุดรายวัันเฉพาะ และการผ่่านรายการไปยัังบััญชีีแยก
ประเภท การปรัั บปรุุ งและปิิ ดบัั ญชีี การจัั ดทำำ�งบทดลอง การจััดทำำ�
กระดาษทำำ�การและงบการเงิิน  
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 doubleentry accounting; accounting entry in general journal and
special journal; posting through ledger account; adjusting
entries and closing entries; preparation of trial balance, working
paper, and financial statement.    

631002T การบััญชีีขั้้�นต้้น 2
3(2-2-5)
(Principles of Accounting 2)		
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สอบได้้วิิชา  631001T การบััญชีีขั้้�นต้้น 1
Prerequisite :  631001 Principles  of  Accounting 1
การบััญชีีสำำ�หรัับกิจิ การซื้้อ� ขายสิินค้้าและกิิจการให้้บริกิ าร การ
บััญชีีภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม การบััญชีีสำำ�หรัับกิจิ การอุุตสาหกรรม การบััญชีีเกี่่ย� ว
กัั บ เงิิ น สด ลููกหนี้้�   สิิ น ค้้ า  ตั๋๋� ว เงิิ น รัั บ ที่่� ดิิ น อาคารและอุุ ป กรณ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิ สินิ ทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตน หนี้้�สินิ และส่่วนของเจ้้าของ และ
หลัักการระบบใบสำำ�คััญ
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 หลัักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความหมาย  ความสำำ�คััญ กระบวนการทางการตลาด  แนวคิิด
การตลาดสมััยใหม่่ บทบาท และผลกระทบที่่�สำำ�คััญของการตลาดที่่�มีีต่่อ
เศรษฐกิิจ สัังคม และสภาพแวดล้้อม  พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ส่่วนประสม
ทางการตลาด การแบ่่งส่่วนตลาด การเลืื อ กตลาดเป้้ า หมายและ
กระบวนการบริิหารตลาดเบื้้�องต้้น ตลอดจนจริิยธรรมของนัักการตลาด
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 การเงิินธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความรู้้�ทั่่�วไปด้้านธุุรกิิจ ด้้านการเงิินและการจััดการเงิิน เครื่่�อง
มืือทางการเงิินและตลาดทุุนทั้้�งภายในประเทศและระหว่่างประเทศ เป้้า
หมาย ความสำำ�คััญ ขอบเขต บทบาทหน้้าที่่�ของฝ่่ายการเงิิน การจััดการ
ทรััพยากรทางการเงิิน  การจััดหาเงิินทุุน การวางแผน และการพยากรณ์์
ทางการเงิิน เทคนิิคการวิิเคราะห์์รายงานทางการเงิิน  การตััดสิินใจ
ทางการเงิิน การตััดสิินใจโครงการลงทุุน โครงสร้้างของเงิินทุุนและ
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล   
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 หลัักการบริิหาร	
3(3-0-6)
(Principles of Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน   :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
แนวคิิดและหลัักการทางการบริิหาร กระบวนการทางการ
บริิหาร วััฒนธรรมองค์์การและสภาวะแวดล้้อมภายนอก ทฤษฎีีและ
วิิวััฒนาการทางการบริิหาร หน้้าที่่�การบริิหาร คืือ การวางแผน การจััด
องค์์การ  การนำำ� และการควบคุุม ศึึกษาพฤติิกรรมระดัับบุคค
ุ ล พฤติิกรรม
กลุ่่ม� ภาวะผู้้�นำำ� การสื่่อ� สาร และการบริิหารภายใต้้ภาวะการเปลี่่ย� นแปลง
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 เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Information Technology for Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน   :  ไม่่มีี
         Prerequisite : None
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับระบบสารสนเทศ บทบาท และรููปแบบ
ของระบบสารสนเทศในองค์์การธุุรกิิจ องค์์ประกอบของเทคโนโลยีี
สารสนเทศ  ประเภทและวิิธีีการประมวลผลข้้อมููล แนวความคิิดใน   
การนำำ�ระบบคอมพิิวเตอร์์มาใช้้ในการบริิหารงานธุุรกิิจปรเภทต่่างๆ การ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการจััดเก็็บ  การเข้้าถึึง  การประมวล
ผลและการควบคุุมเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ใช้้ในการบริิหารจััดการ ระบบ
งานทางธุุรกิิจ และทัักษะในการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศโดยสามารถบููรณ
าการในบทบาทของผู้้�ประเมิิน ผู้้�ออกแบบระบบสารสนเทศ
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
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ

จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)

631101T การบััญชีีขั้้�นกลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน: สอบได้้วิิชา 631002T การบััญชีีขั้้�นต้้น 2
Prerequisite: 631002T Principles of Accounting 2
แนวคิิดและมาตรฐานการรายงานทางการเงิินเกี่่ย� วกัับสินิ ทรััพย์์
ประกอบด้้วย ความหมาย การจำำ�แนกประเภท การรัับรู้้�รายการ การวััด
มููลค่่า  การตััดรายการ  การแสดงรายการและเปิิดเผยข้้อมููลสิินทรััพย์์ใน
งบแสดงฐานะการเงิินการบัันทึึกบััญชีีเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์ การตีีราคา
สิินทรััพย์์ วิิธีีการคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคา ค่่าตััดจำำ�หน่่ายและค่่าสููญสิ้้�น การ
เปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่าของสิินทรััพย์์และการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์  
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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 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 631002T การบััญชีีขั้้�นต้้น 2
Prerequisite: 631002T Principles of Accounting 2
หลัักการและวิิธีีการบััญชีีเกี่่�ยวกัับหนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
ประกอบด้้วย ความหมาย การจำำ�แนกประเภท การรัับรู้้�รายการ การวััด
มููลค่่า การตััดรายการ  การแสดงรายการและเปิิดเผยข้้อมููลในงบแสดง
ฐานะการเงิิน  การบััญชีีเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์พนัักงาน  การบััญชีีเกี่่�ยว
กัั บ การจัั ด ตั้้� ง กิิ จ การ การดำำ� เนิิ น งาน การแบ่่งผลกำำ� ไรขาดทุุ น การ
เปลี่่ย� นแปลงส่่วนของเจ้้าของ การเลิิกกิิจการ และการชำำ�ระบััญชีีของห้้าง
หุ้้�นส่่วน บริิษััทจำำ�กััดและบริิษััทมหาชนจำำ�กััด  การคำำ�นวณกำำ�ไรต่่อหุ้้�น
และการจััดทำำ�งบกระแสเงิินสด
Principles and procedures of liabilities and owner’s
equity ; definition, classification , recognition, measurement,
derecognition, presentation and disclosure of liabilities and
owner’s equity in statements of financial position, accounting
for employee benefits ; accounting for organization cost,
operation, profit-and loss sharing, changing equity, dissolution,
and liquidation of partnership, limited company, and public
limited company; earnings per share; statement of cash flows.
631103T การบััญชีีต้้นทุุน
3(2-2-5)
(Cost Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 631002T การบััญชีีขั้้�นต้้น 2
Prerequisite: 631002T Principles of Accounting 2
บทบาทของการบััญชีีต้้นทุุนในองค์์กรธุุรกิิจ ศััพท์์และความ
หมายของต้้นทุุนต่่าง ๆ ระบบบััญชีีที่่ใ� ช้้บันั ทึึกต้้นทุุน วิิธีกี ารบััญชีีและการ

ควบคุุมวััตถุุดิิบ ค่่าแรงงาน และค่่าใช้้จ่่ายการผลิิต ระบบบััญชีีต้้นทุุนงาน
สั่่�งทำำ� ระบบต้้นทุุนช่่วงการผลิิต ระบบต้้นทุุนมาตรฐาน การปัันส่่วนค่่าใช้้
จ่่ายการผลิิต วิิธีีการบััญชีีเกี่่�ยวกัับของเสีีย การสิ้้�นเปลืือง งานที่่�บกพร่่อง
เศษซาก การบััญชีีต้้นทุุนผลิิตภััณฑ์์ร่่วมและผลิิตภััณฑ์์ผลพลอยได้้ การ
บััญชีีต้้นทุุนกิิจกรรม
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 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ	
3(2-2-5)
(Management Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 631103T การบััญชีีต้้นทุุน
Prerequisite: 631103T Cost Accounting
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับต้้นทุุน การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ การคำำ�นวณ
ต้้นทุุนเต็็มและระบบต้้นทุุนผัันแปร การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ต้้นทุุน ปริิมาณและกำำ�ไร การวิิเคราะห์์ต้้นทุุน การใช้้ข้้อมููลเพื่่�อประโยชน์์
ในการตััดสิินใจในการวางแผนและควบคุุม การดำำ�เนิินงานกิิจการภายใต้้
สภาวการณ์์ที่่�แน่่นอนและไม่่แน่่นอน การกำำ�หนดราคาสิินค้้า ราคาโอน
และ การบััญชีีตามความรัับผิิดชอบและการวััดผลการปฏิิบััติิงาน การ
วิิเคราะห์์การจ่่ายลงทุุน การจััดทำำ�งบประมาณ การนำำ�เสนอข้้อมููลต้้นทุุน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการปฏิิบััติิงานให้้ตรงกัับความต้้องการของผู้้�บริิหาร
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 การตรวจสอบภายในและการควบคุุมภายใน *
		
3(3-0-6)
(Internal Auditing and Internal Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน :สอบได้้วิชิ า 631101T การบััญชีีขั้้น� กลาง 1 และ
วิิชา 631102T การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
Prerequisite: 631101T  Intermediate  Accounting 1
and  631102T  Intermediate  Accounting 2
วิิวััฒนาการ แนวคิิดของการควบคุุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน มาตรฐานของวิิชาชีีพตรวจสอบภายใน หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ 
และจริิยธรรมของผู้้�ตรวจสอบภายใน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การ
ควบคุุมภายในและการจััดการความเสี่่�ยงขององค์์กร ตามแนวคิิดของ
COSO  การประเมิินประสิิทธิิภาพการควบคุุมภายใน เทคนิิค ขั้้น� ตอนการ
การตรวจสอบภายใน วางแผนงานตรวจสอบภายใน การรายงานและ
ติิดตามผลการตรวจสอบภายใน การควบคุุมคุุณภาพงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้้�งการบริิหารหน่่วยงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการปฏิิบััติิ
งานด้้ า นต่่างๆ บทบาทของผู้้�ตรวจสอบภายในต่่อการทุุ จริิ ต การนำำ�
คอมพิิวเตอร์์มาช่่วยในงานตรวจสอบ เทคนิิคและการตรวจสอบระบบ
บััญชีีที่่�ใชคอมพิิวเตอร และการใช้โปรแกรมสํําเร็็จรููปในการตรวจสอบ
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 การสอบบััญชีี
3(3-0-6)
(Auditing)
วิิชาบัังคัับก่่อน :
สอบได้้วิิชา 631101T การบััญชีีขั้้�นกลาง 1 และ
วิิชา 631102T การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
Prerequisite :
631101T  Intermediate  Accounting 1 and
631102T  Intermediate   Accounting 2
กรอบแนวคิิดการสอบบััญชีี มาตรฐานการสอบบััญชีี บทบาท
และความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีี กฎหมายและพระราชบััญญััติิเกี่่�ยว
กัับการสอบบััญชีี จรรยาบรรณ และความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีี ข้้อ
ตกลงในการรัับงานสอบบััญชีีและบริิการอื่่�นในการให้้ความเชื่่�อมั่่�นทาง
วิิชาชีีพ การทุุจริิตและข้้อผิิดพลาด การวางแผนงานสอบบััญชีี ความเสี่่ย� ง
ในการสอบบััญชีีและความมีีสาระสำำ�คััญ การประเมิินความเสี่่ย� ง หลัักฐาน
การสอบบััญชีี วิิธีีการรวบรวมหลัักฐานและวิิธีีการตรวจสอบ การเลืือก
ตััวอย่่างในงานสอบบััญชีี กระดาษทำำ�การ และรายงานการสอบบััญชีี การ
ตรวจสอบสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน ส่่วนของเจ้้าของ  รายได้้ ค่่าใช้้จ่่าย แนวทาง
การตรวจสอบบััญชีีด้้วยคอมพิิวเตอร์์ การควบคุุมคุุณภาพงานสอบบััญชีี
และบริิการอื่่�นของผู้้�สอบบััญชีี
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.
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631107 ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี *
3(2-2-5)
(Accounting Information System)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา
635001T เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ และ
วิิชา 631002T การบััญชีีขั้้�นต้้น 2  
Prerequisite :
635001T Information Technology for Business and
631002T Principles of Accounting 2
องค์์ประกอบของระบบบััญชีี ลัักษณะ ส่่วนประกอบ และวิิธีี
การของระบบสารสนเทศ หลัักการจััดทำำ�เอกสารธุุรกิิจ การควบคุุมภายใน
เกี่่�ยวกัับสารสนเทศทางการบััญชีี หลัักการวิิเคราะห์์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบััญชีี วงจรทางธุุรกิิจขั้้�นพื้้�นฐาน ประเภทของเอกสาร
ทางเดิินเอกสารและสารสนเทศทางการบััญชีี ระบบย่่อยต่่างๆ ในวงจร
รายได้้ วงจรค่่าใช้้จ่่าย วงจรการผลิิตสิินค้้า วงจรการลงทุุนและวงจรการ
จััดหาเงิินและการรายงานทางการเงิิน การนำำ�เทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์มา
ใช้้ กัั บ งานต่่างๆ ในระบบสารสนเทศทางการบัั ญ ชีี ร วมทั้้� ง ศึึ ก ษาถึึ ง
เทคโนโลยีีใหม่่ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับระบบสารสนเทศทางการบััญชีีโดยเน้้นการ
ฝึึกปฏิิบััติิ
Elements of accounting system; characteristics,
components, and methods of information system; principles
of business documentation; internal control relevant to
accounting information systems; basic business cycles; types
of document, accounting information flows, and accounting
information systems; subsystems in the revenue cycle;
expenditure cycle; production cycle; investment cycle;
financing cycle; financial reporting cycle ; application of
computer technology to different tasks in accounting
information systems; study of innovative technology relevant
to accounting information systems with a practices.   

631108T รายงานการเงิินและการวิิเคราะห์์งบการเงิิน *
		
3(3-0-6)
(Financial Report and Statement Analysis)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิิชา 633001T การเงิินธุุรกิิจ
วิิชา 63110T1 การบััญชีีขั้้�นกลาง 1 และ
วิิชา 631102T การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
Prerequisite : 633001T Business Finance
631101T Intermediate  Accounting 1 and
631102T Intermediate Accounting 2
การรัับรู้้� การวััดมููลค่่า การตััดรายการ การแสดงรายการและ
เปิิดเผยข้้อมููลสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในรายงานทางการเงิินตามกรอบ
แนวคิิดสำำ�หรัับรายงานทางการเงิิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
วิิธีีการและเครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์์งบการเงิินและข้้อมููลทางการบััญชีี
อื่่�นที่่�สำ�ำ คััญเพื่่�อการตััดสิินใจ การวิิเคราะห์์อุุตสาหกรรม ผลกระทบต่่องบ
การเงิินจากการใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�ต่่างกััน ปััญหาและข้้อจำำ�กััดของงบ
การเงิิน การวิิเคราะห์์งบการเงิินโดยเน้้นกรณีีศึึกษาหรืือเหตุุการณ์์จริิง
ประเมิินมููลค่่าธุุรกิิจ รวมทั้้�งวิิธีีการประเมิินมููลค่่าธุุรกิิจเพื่่�อการตััดสิินใจ
ลงทุุนโดยประยุุกต์์คอมพิิวเตอร์์หรืือเทคโนโลยีีสารสนเทศมาเป็็นเครื่่�อง
มืือในการวิิเคราะห์์
Recognition, measurement, derecognition, presentation
and disclosure of financial report under the conceptual
framework for financial reporting and standards; methods and
tools for financial analysis and other essential accounting
information for decision; industrial analysis; effects on financial
statement by accounting policy enforcement; problems and
limitations of financial statement; financial statement analysis
focused on case study or real situation, business valuation;
consist of business valuation method for investment decision
using applied computer or information technology as analysis
tool.       
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631109T การบััญชีีภาษีีอากร	
3(3-0-6)
(Tax Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้
วิิชา 631002T การบััญชีีขั้้�นต้้น 2 และ
วิิชา 630007T การภาษีีอากร
Prerequisite:
631002T Principles of Accounting 2 and
630007T Taxation
แนวคิิดและความแตกต่่างระหว่่างเกณฑ์์การรัับรู้้�รายได้้และค่่า
ใช้้จ่่ายตามหลัักบััญชีีและการภาษีีอากร การจััดทำำ�กระดาษทำำ�การเพื่่�อ
คำำ�นวณภาษีีเงิินได้้ตามประมวลรััษฎากร การปรัับปรุุงกำำ�ไรสุุทธิิทางการ
บััญชีีเป็็นกำำ�ไรสุุทธิิทางภาษีีอากร การจััดทำำ�รายงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ภาษีีและแบบแสดงรายการภาษีี  ประเด็็นปััญหาทางภาษีีอากรที่่�มีีผลก
ระทบต่่อการตััดสิินใจทางการเงิินและการบริิหาร การบััญชีีภาษีีเงิินได้้รอ
การตััดบััญชีี และความแตกต่่างระหว่่างการวางแผนภาษีี การหลีีกเลี่่�ยง
ภาษีี และการหนีีภาษีี ความรัับผิิดชอบและจริิยธรรมในการเสีียภาษีีให้้
ครบถ้้วนถููกต้้อง
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 การบััญชีีขั้้�นสููง 1
3(2-2-5)
(Advanced Accounting 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้
วิิชา 631101T  การบััญชีีขั้้�นกลาง 1 และ
วิิชา 631102T การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
Prerequisite  :  
631101T  Intermediate  Accounting 1 and
631102T  Intermediate  Accounting 2
รายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า การบััญชีีธุุรกิิจฝากขาย ธุุรกิิจ
ขายผ่่อนชำำ�ระ การบััญชีีสำำ�หรัับสััญญาเช่่า สััญญาก่่อสร้้าง นโยบายการ
บััญชีี การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีีและข้้อผิิดพลาด การบััญชีี
สำำ�หรัับรายการที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศและการแปลงค่่างบการเงิิน การ
บััญชีีสำ�นั
ำ กั งานใหญ่่และสาขาทั้้�งในและต่่างประเทศ การบััญชีีสำำ�หรัับการ
ปรัับโครงสร้้างหนี้้� และงบการเงิินระหว่่างกาล
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 การบััญชีีขั้้�นสููง 2
3(2-2-5)
(Advanced Accounting 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้
วิิชา 631101T การบััญชีีขั้้�นกลาง 1 และ
วิิชา 631102T การบััญชีีขั้้�นกลาง 2  
Prerequisite  :
631101T  Intermediate  Accounting 1 and
631102T  Intermediate  Accounting 2
การบััญชีีสำำ�หรัับการรวมธุุรกิิจ การบััญชีีสำ�ำ หรัับเงิินลงทุุนใน
บริิษััทร่่วม การบััญชีีสำ�ำ หรัับเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย การจััดทำำ�งบการเงิิน
รวม งบกระแสเงิิ นสดรวม การบัั ญ ชีี สำำ�หรัั บกิิจ การร่่วมค้้ าการบัั ญ ชีี  
กองทุุนและกิิจการไม่่หวัังผลกำำ�ไร  
Accounting for business combinations, investment in
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associates and subsidiaries; preparation of consolidated
financial statements; consolidated cash flow statement;
accounting for joint venture; fund and non-profit business.
631112T สััมมนาการบััญชีีการเงิิน
3(3-0-6)
(Seminar in Financial Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สอบได้้
วิิชา 631101T การบััญชีีขั้้�นกลาง 1 และ
วิิชา 631102T การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
Prerequisite   :
631101T  Intermediate  Accounting 1 and
631102T  Intermediate  Accounting 2
อภิิปรายและการวิิเคราะห์์แนวทางการนำำ�กรอบแนวคิิดสำำ�หรัับ
รายงานทางการเงิินและและมาตรฐานการรายงานทางการเงิินไปใช้้ในการ
ปฏิิบััติิงาน โดยใช้้กรณีีศึึกษา บทความ เอกสารต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ ประเด็็นที่่�น่่าสนใจซึ่่�งเปลี่่�ยนไปตามสภาพ
แวดล้้อม ตลอดจนปััญหาด้้านการบััญชีีการเงิินและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
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 การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางการบััญชีี *
		
3(2-2-5)
(Accounting Software Applications)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สอบได้้
วิิชา  635001T เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ  
Prerequisite   :
635001 Information Technology for Business
หลัักการและแนวคิิดในการนำำ�โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปมาใช้้กัับงาน
บัั ญ ชีี การเลืื อ กและนำำ� โปรแกรมสำำ� เร็็ จ รููปทางการบัั ญ ชีี ม าใช้้ ใ ห้้ เ กิิ ด
ประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของกิิจการในกิิจกรรมต่่างๆ เช่่น การซื้้อ� การ
ขาย การรัับจ่่ายเงิิน บััญชีีเจ้้าหนี้้� บััญชีีลููกหนี้้� การควบคุุมบััญชีีสิินค้้า

คงคลััง รวมถึึงการจััดทำำ�และวิิเคราะห์์รายงานทางการเงิิน การประยุุกต์์
ใช้้กับั งานธุุรกิิจประเภทต่่าง ๆ การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางการ
บััญชีีผ่่านเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ รวมถึึงเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต
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
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
631201T การบััญชีีเฉพาะกิิจการ	
3(3-0-6)
(Specialized Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้
วิิชา 631101T การบััญชีีขั้้�นกลาง 1 และ
วิิชา 631102T การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
Prerequisite  :  
631101T  Intermediate  Accounting 1 and
631102T  Intermediate  Accounting 2
หลัักการและรููปแบบของการบััญชีีสำำ�หรัับกิิจการที่่�มีีลัักษณะ
เฉพาะ ซึ่่�งประกอบด้้วยการจััดทำำ�บััญชีี งบการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููล
สำำ�หรัับกิิจการต่่างๆ เช่่น สถาบัันการเงิิน ธุุรกิิจการส่่งออกและนำำ�เข้้า
โรงแรม โรงพยาบาล ธุุรกิิจประกัันภััย ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ การบััญชีี
มรดก และทรััสตีี การบััญชีีของธุุรกิิจระหว่่างประเทศ  
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.
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631202T การบััญชีีระหว่่างประเทศ	
3(3-0-6)
(International Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สอบได้้
วิิชา 631101T การบััญชีีขั้้�นกลาง 1 และ
วิิชา 631102T การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
Prerequisite   :   
631101T  Intermediate  Accounting 1 and
631102T  Intermediate  Accounting 2
       ระบบบััญชีีในธุุรกิิจระหว่่างประเทศ การเปรีียบเทีียบระบบบััญชีี
และวิิธีกี ารทางการบััญชีีของประเทศต่่าง ๆ การลดความแตกต่่างทางการ
บััญชีี งบการเงิินระหว่่างประเทศ การจััดทำำ�รายงานและวิิเคราะห์์งบการ
เงิิน ราคาโอนและภาษีีระหว่่างประเทศ บทบาทของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบััญชีีระหว่่างประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินระหว่่างประเทศ ผลกระทบของสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจ
 สัังคม และนโยบายของรััฐบาลมีีผลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการบััญชีีและ
การจััดทำำ�งบการเงิิน     
Accounting systems in international business;
comparative accounting systems and methods of different
countries; international financial statement; financial report
and analysis of financial statement; transfer pricing and
international tax; roles of IASB and IFRS; effects of economic,
social environments and government policies on policy
formulation and financial statement.
631203T การวางแผนและควบคุุมกำำ�ไร
3(3-0-6)
(Profit Planning and Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : สอบได้้วิิชา 631103T  การบััญชีีต้้นทุุน
Prerequisite: 631103T Cost Accounting   
บทบาทและหน้้าที่่�ของฝ่่ายบริิหารในการวางแผนและควบคุุม
กำำ�ไร การประเมิินผลองค์์กรประเภทต่่างๆ  การวางแผนกลยุุทธ์์  การใช้้
งบประมาณเป็็นเครื่่�องมืือในการวางแผนและควบคุุมการดำำ�เนิินงานให้้
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ที่่�วางไว้้  การกำำ�หนดดััชนีีวััดผลการดำำ�เนิินงาน  และ
การรายงานเพื่่�อการควบคุุมและการบริิหาร
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 การวางแผนภาษีี
3(3-0-6)
(Taxes Planning)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สอบได้้วิิชา 630007T การภาษีีอากร
Prerequisite   :   630007 Taxation
การวางแผนภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดา  นิิติิบุุคคล  ภาษีีมููลค่่า
เพิ่่�ม  และภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ  เพื่่�อให้้การเสีียภาษีีเป็็นไปอย่่างเหมาะสม
และเป็็นไปตามประมวลรััษฎากร ความแตกต่่างระหว่่างการวางแผนภาษีี
เชิิงกลยุุทธ์์ การเลี่่�ยงภาษีี และการหนีีภาษีี นโยบายบััญชีีที่่�มีีผลต่่อการ
วางแผนและประหยััดภาษีีในสถานการณ์์ต่่างๆ ขององค์์กรธุุรกิิจ กฎหมาย
ว่่าด้้วยการส่่งเสริิมการลงทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการภาษีีอากร ภาษีีอากรต่่าง
ประเทศ และอนุุสััญญาภาษีีซ้้อน
Tax planning in personal income tax, corporate income
tax, value-added tax, and specific business tax for valid tax
payment and under the Revenue Code; differences in strategic
tax planning, tax evasion and abusive tax avoidance; tax policy
affecting tax planning and economy of tax burden under
certain circumstances in business corporations; BOI laws
concerning taxation, international taxation, and Double
Taxation Agreement.
631205T การบััญชีีเพื่่�อการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
3(3-0-6)
(Environmental Management Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สอบได้้วิิชา 631103T  การบััญชีีต้้นทุุน
Prerequisite  :  631103T Cost Accounting   
แนวคิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ความรัับผิิดชอบขององค์์กรที่่�มีี
ต่่อสัังคมด้้านต่่างๆ กระบวนการและเครื่่�องมืือการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม การ
รวบรวม จััดทำำ� วิิเคราะห์์และการรายงานข้้อมููลต้้นทุุนสิ่่�งแวดล้้อม และ
ประโยชน์์ทางธุุรกิิจที่่�ได้้รับั จากการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม  การจััดทำำ�รายงาน
ข้้อมููลการจััดสิ่่�งแวดล้้อมเสนอต่่อผู้้�บริิหาร การจััดทำำ�รายงานการพััฒนา
เพื่่�อความยั่่�งยืืนเสนอต่่อบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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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 การบััญชีีภาษีีอากรระหว่่างประเทศ	
3(3-0-6)
(International Tax Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  สอบได้้วิิชา 630007T  การภาษีีอากร
Prerequisite  :  630007T Taxation
การบััญชีีภาษีีอากรของธุุรกิิจระหว่่างประเทศ การทำำ�ธุุรกรรม
ซื้้�อขายระหว่่างประเทศ การตั้้�งราคาโอนระหว่่างประเทศ การแปลงค่่า
เงิินตราต่่างประเทศตามประมวลรััษฎากร ภาษีีเงิินได้้หักั ณ ที่่�จ่่ายระหว่่าง
ประเทศ ภาษีีที่่�เกี่่�ยวกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ภาษีีศุุลกากร
อนุุสััญญาภาษีีซ้้อน สิิทธิิประโยชน์์เกี่่�ยวกัับภาษีีสิ่่�งแวดล้้อมและปััญหา
ภาษีีอากรสำำ�หรัับการก่่อตั้้�งประชาคมเศรษฐกิิจอาเซีียน การภาษีีอากร
สำำ�หรัับการรวมธุุรกิิจระหว่่างประเทศ การภาษีีอากรสำำ�หรัับการจััดตั้้�ง
ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 
Tax accounting for international businesses;
transactions of international purchasing and selling; international
transfer pricing; foreign exchanges according to revenue codes;
income tax at international payment place; taxes relating to
securities and security markets; custom taxes; double taxes
agreement; benefit rights relating to environmental taxes and
problems in taxation for setting AEC, tax for international
business combination, tax for setting international businesses

631207T สััมมนาการบััญชีีเพื่่�อการจััดการ	
3(3-0-6)
(Seminar in Managerial Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สอบได้้
วิิชา 631104T  การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ   
Prerequisite   :  631104T Management Accounting   
อภิิปราย วิิเคราะห์์ บทบาททางการบััญชีีเพื่่�อการจััดการกัับ
สภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลง และนำำ�เสนอประเด็็นสำำ�คััญทางบััญชีีเพื่่�อ
การจััดการตามสภาพปััจจุุบันั การใช้้ข้อ้ มููลทางการบััญชีีในเชิิงกลยุุทธ์์ การ
ประยุุกต์์การบััญชีีต้้นทุุนและการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางการบััญชีีเพื่่�อการ
บริิหารและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
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 สััมมนาการสอบบััญชีี
3(3-0-6)
(Seminar in Auditing)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สอบได้้วิิชา  631106T  การสอบบััญชีี
Prerequisite  :  631106T Auditing  
หลัักการและปััญหาต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับการสอบบััญชีี วิิธีกี ารตรวจ
สอบที่่�จะนำำ�มาปรัับใช้้ การเขีียนรายงานของผู้้�สอบบััญชีี โดยใช้้กรณีีศึกึ ษา
มาตรฐานการสอบบััญชีีและจรรยาบรรณวิิชาชีีพสอบบััญชีี
Principles and problems in auditing; audit techniques
for potential adjustment; the auditor’s report in practice case
studies; auditing standards and professional ethics.
631209T สััมมนาการตรวจสอบภายในและควบคุุมภายใน
		
3(3-0-6)
(Seminar in Internal Audit and
Internal Control)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สอบได้้
วิิชา  631105T  การตรวจสอบภายในและการควบคุุมภายใน
Prerequisite : 631105T Internal Auditing and Internal
Control
อภิิปราย วิิเคราะห์์ และนำำ�เสนอประเด็็นสำำ�คััญในการตรวจสอบ
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ภายใน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มาตรฐานการการปฏิิบััติิงานวิิชาชีีพ
ตรวจสอบภายใน กระบวนการเข้้าสู่่�วิิชาชีีพ จรรยาบรรณผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพการตรวจสอบภายใน โดยเน้้นการใช้้บทความและกรณีีศึึกษา
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.
631210T สััมมนาการภาษีีอากร	
3(3-0-6)
(Seminar in Taxation)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สอบได้้วิิชา 630007T  การภาษีีอากร
Prerequisite   :  630007T Taxation
อภิิปรายวิิเคราะห์์และนำำ�เสนอประเด็็นที่่�น่่าสนใจเกี่่ย� วกัับภาษีี
เงิินได้้บุคค
ุ ลธรรมดา ภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ล ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุรุ กิิจเฉพาะ
ภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย โดยเน้้นประเด็็นสำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน
Discussion, analysis and brainstorming of interesting issues on
personal income tax, corporate income tax, value-added tax,
specific business tax, withholding income tax with up-to-date
issues.
631211T การจััดการฐานข้้อมููล
3(3-0-6)
(Database Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สอบได้้
วิิชา  631107T  ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี
Prerequisite   :  631107 Accounting Information System
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับฐานข้้อมููล โครงสร้้าง ส่่วนประกอบ ชนิิด
ของข้้อมููล การเชื่่�อมโยงความสััมพัันธ์์ของข้้อมููลในฐานข้้อมููลให้้เป็็นไป
ตามระบบและวิิธีกี ารทางบััญชีี  ตลอดจนการประยุุกต์์ใช้้ระบบการจััดการ
ฐานข้้อมููล และการรัักษาความปลอดภััยของฐานข้้อมููล
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 การวิิจััยทางการบััญชีี
3(3-0-6)
(Accounting Research)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สอบได้้วิิชา 630006T  สถิิติิธุุรกิิจ
Prerequisite   :  630006T Business Statistics
ศึึกษาถึึงระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั การทำำ�วิิจัยั ในรููปแบบต่่างๆ ความหมาย
 ความสำำ�คััญ ประเภทของงานวิิจััย เพื่่�อให้้เข้้าใจแนวคิิดของการทำำ�งาน
วิิจััย เข้้าใจถึึงประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากงานวิิจััย การเสนอโครงร่่างการวิิจััย
การนำำ�เสนอผลงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องทางด้้านการบััญชีี
Research methodology; definitions, significance and
types of research methods and disciplines for understanding
concepts and benefits obtained from the research; research
proposal and presentation of research results in accounting.
631213T การฝึึกหััดงานทางการบััญชีี
3(0-270 ชม.-0)
(Accounting Internship)
วิิชาบัังคัับก่่อน : นัักศึึกษาฐานะชั้้�นปีีที่่� 4 ขึ้้�นไป หรืืออยู่่�ใน
ดุุลยพิินิิจของคณะกรรมการบริิหาร  
หลัักสููตรฯ
ฝึึกทัักษะในการทำำ�งานด้้านการบััญชีี การตรวจสอบบััญชีี หรืือ
ด้้านอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชาชีีพบััญชีี เพื่่�อให้้สามารถนำำ�หลัักการ ทฤษฎีี
ประยุุกต์์กัับการปฏิิบััติิงานจริิงในองค์์กรต่่างๆ โดยมีีบุุคคลที่่�องค์์กรมอบ
หมายทำำ�หน้้าที่่�ดููแลรัับผิดิ ชอบการปฎิิบัติั งิ าน การกำำ�หนดงานเพื่่�อประเมิิน
ผล
Practicum in the field of accounting, auditing or
relevant professions for the best integration of theoretical and
practical skills; assignments and evaluation under the student
trainee’s supervisor in charge.
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สาขาวิิชาการตลาด (หลัักสููตรนานาชาติิ)
หมวดวิิชาเฉพาะด้้าน
กลุ่่�มวิิชาแกนทางธุุรกิิจ
630001T เศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
หลัักและความหมายของวิิชาเศรษฐศาสตร์์โดยศึึกษาเกี่่�ยว
กัับหลัักทั่่�วไปของเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค  อุุปสงค์์และอุุปทาน โครงสร้้าง
และการกำำ�หนดราคาในตลาดแข่่งขัันสมบููรณ์์และไม่่สมบููรณ์์ พฤติิกรรม
ของผู้้�บริิโภค และหลัักทั่่�วไปของเศรษฐศาสตร์์มหภาค รายได้้ประชาชาติิ
 วััฏจัักรธุุรกิิจ เงิินเฟ้้อและเงิินฝืืด นโยบายการคลัังและการค้้าระหว่่าง
ประเทศ  ผลกระทบการเปลี่่�ยนแปลงในดััชนีีชี้้�วััดด้้านเศรษฐศาสตร์์  
มหภาคต่่อกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
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 การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis in Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
กระบวนการตัั ด สิิ น ใจและประโยชน์์ ก ารใช้้ เ ทคนิิ ค ทาง
คณิิตศาสตร์์เชิิงปริิมาณเพื่่�อช่่วยใน       การตััดสิินใจ  การโปรแกรมเชิิง
เส้้น เทคนิิคการประเมิินผลและการตรวจสอบโครงการ  ทฤษฎีีการตััดสิิน
ใจ  ตััวแบบของมาร์์คอฟ  ทฤษฎีีเกม แถวคอย ตััวแบบสิินค้้าคงคลััง การ
จำำ�ลองสถานการณ์์ การนำำ�โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปมาใช้้ประมวลผลลััพธ์์
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 กฎหมายธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Law) 		
       
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความรู้้�ทั่่�วไปทางกฎหมาย  กฎหมายเกี่่�ยวกัับองค์์กรธุุรกิิจ
ห้้างหุ้้�นส่่วน บริิษัทั จำำ�กัดั  บริิษัทั มหาชน  หลัักกฎหมายนิิติกิ รรมและสััญญา
ทางธุุรกิิจ สััญญาซื้้อ� ขาย สััญญาขายฝาก สััญญาเช่่าทรััพย์์–เช่่าซื้้อ�  สััญญา
กู้้�ยืืมเงิินและหลัักการประกัันด้้วยบุุคคลและทรััพย์์  สัญ
ั ญาตััวแทน สััญญา
ตั๋๋ว� เงิิน สััญญาจ้้างแรงงาน  สััญญาเพื่่�อระงัับข้อ้ พิิพาททางธุุรกิิจ  กฎหมาย
เกี่่�ยวกัับตราสารทางการเงิิน  ตราสารทุุนและตราสารหนี้้� กฎหมาย
ทรััพย์์สินิ ทางปััญญา กฏหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการประกอบวิิชาชีีพทางด้้าน
ธุุรกิิจและจรรยาบรรณทางธุุกิิจ
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 ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ
3(2-2-5)
(Business English 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ศึึกษาศััพท์์ สำำ�นวน ประโยคที่่�ใช้้ในการสื่่อ� สารในสถานการณ์์
ต่่างๆ ทางธุุรกิิจที่่�หลากหลาย ได้้แก่่ การกล่่าวถึึงประวััติิขององค์์กร การ
ให้้ข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับบริษัิ ทั การดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจ การวางแผนปฎิิบัติั ิ
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งาน การฝึึกปฎิิบััติิการต้้อนรัับและเยี่่�ยมลููกค้้า การเลื่่�อนและการยกเลิิก
นััดหมาย การแสดง       ความคิิดเห็็น การสั่่�งงาน การเชื้้�อเชิิญ ฯลฯ โดย
เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�ความสามารถในด้้านทัักษะการพููด การฟััง การอ่่าน
การเขีียน รวมทั้้�งสามารถออกสำำ�เนีียงคำำ� วลีี ประโยคและบทสนทนาพื้้�น
ฐานได้้อย่่างถููกต้้อง
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 ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 2
3(2-2-5)
(Business English 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ศึึกษาศััพท์์ สำำ�นวน ประโยคที่่�ใช้้ในการสื่่�อสารทางธุุรกิิจที่่�
ซัับซ้้อนขึ้้�น ฝึึกปฏิิบััติิการใช้้ภาษาในสถานการณ์์ต่่างๆ ได้้อย่่างถููกต้้อง
เหมาะสมกัับกาละเทศะ เช่่น การติิดต่่อทางโทรศััพท์์ การให้้ข้้อมููล เกี่่�ยว
กัับสิินค้้าและบริิการ การทำำ�ตารางเวลาและการนััดหมาย การตรวจสอบ
ความคืืบหน้้าของงาน กฎข้้อบัังคัับต่่างๆ และการแนะนำำ�ขององค์์กร การ
ประชุุมและการอภิิปราย การพููดในที่่�สารธารณะ ผลสััมฤทธิ์์�ขององค์์กร
รวมไปถึึงการคาดการณ์์อนาคตขององค์์กร ฯลฯ โดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียน มีีความ
รู้้� ความสามารถในด้้านทัักษะ การพููด การฟััง การอ่่าน การเขีียน รวมทั้้�ง
สามารถ ออกสำำ�เนีียงคำำ� วลีี ประโยค และบทสนทนาที่่�สููงขึ้้�นได้้อย่่างถููก
ต้้อง
A Continuation of Business English I providing
advanced knowledge level of business concentrating on interoffice 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 สถิิติิธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Statistics)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : ไม่่มีี
Prerequisite : None
การวิิเคราะห์์ปััญหาทางธุุรกิิจในเชิิงสถิิติิ โดยศึึกษาการวััด
แนวโน้้มเข้้าสู่่ส่่ว
� นกลาง การวััดการกระจาย การประมาณค่่า การทดสอบ
สมมติิฐานของค่่าพารามิิเตอร์์ การวิิเคราะห์์ความแปรปรวน    การ
วิิเคราะห์์อนุุกรมเวลา  การวิิเคราะห์์การถดถอยและสหสััมพัันธ์์
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 การภาษีีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : ไม่่มีี
Prerequisite : None
หลัักเกณฑ์์วิิธีีการจััดเก็็บภาษีีอากรตามประมวลรััษฎากรที่่�
บัังคัับใช้้ในปััจจุุบััน ภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดา ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ภาษีี
เงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ ภาษีีสรรพสามิิต
ภาษีีศุุลกากร อากรแสตมป์์ ภาษีีมรดก ภาษีีอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ประกอบธุุรกิิจ
Criteria and methods of tax collectible under the
Revenue Code in current enforcement; personal income tax;
corporate income tax; withholding income tax; value-added
tax; specific business tax; excise tax; custom duty; stamp duty;
inheritance tax; other taxes concerning business operations.
630008T การจััดการการปฏิิบััติิการ	
3(3-0-6)
(Operation Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
การจััดการการผลิิตในลัักษณะที่่�เป็็นเชิิงระบบ หน้้าที่่�และ
ระบบการผลิิต การออกแบบผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการผลิิต การวางแผน
กำำ�ลัังการผลิิต และความต้้องการทรััพยากรการผลิิต การวางแผนทำำ�เลที่่�
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ตั้้�ง การวางแผนผัังสถานประกอบการ  การจััดการการจััดซื้้�อและสิินค้้า
คงคลััง ตััวแบบการขนส่่ง การจััดการโลจิิสติกิ ส์์  การควบคุุมคุุณภาพ และ
การจััดการโครงการเพื่่�อประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน
Systematic approach for manufacturing
management; functions and production systems; production
design and process; production capacity planning and resource
requirement planning; location planning; layout; purchasing
and inventory management; transportation model; logistics
management; quality control; project management for
performance enhancement.
630009T ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ	
3(3-0-6)
(International Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ลัักษณะสำำ�คััญของโลกาภิิวััฒน์์ บทบาทของธุุรกิิจข้้ามชาติิ
การพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ปััจจััยและสภาพแวดล้้อมที่่�มีีผลกระทบต่่อ
ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ องค์์การการค้้าโลกและเขตการค้้าเสรีี ทฤษฎีีการ
ค้้าระหว่่างประเทศ บทบาทของวััฒนธรรมในการจััดการธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ วิิธีดำี ำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศ  กลยุุทธ์์การจััดการธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ กระบวนการบริิหารการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศในด้้านการ
ตลาด ทรััพยากรมนุุษย์์ การเงิิน เทคโนโลยีีสารสนเทศ การจััดการข้้าม
วััฒนธรรม วิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมโลกที่่�ผลต่่อการค้้าและการเงิินระหว่่าง
ปรเทศ จริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
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, crosscultural management, analysis of global environment affecting
trade and international finance; ethics in international business
operation.

630010T การจััดการกลยุุทธ์์
3(3-0-6)
(Strategic Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
กระบวนการวางแผนกลยุุทธ์์ การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม
ภายในและภายนอกที่่�มีผี ลต่่อการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ขององค์์กร เครื่่�องมืือใน
การวิิเคราะห์์กลยุุทธ์์   แนวคิิดเกี่่ย� วกัับการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์  การกำำ�หนด
กลยุุทธ์์   การนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบััติิและการติิดตามประเมิินผลกลยุุทธ์์
ตลอดจนการวิิเคราะห์์โครงสร้้างองค์์กรและการปรัับปรุุงกลยุุทธ์์ให้้
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั รวมทั้้�งจรรยาบรรณของผู้้�บริิหารในการ
จััดการกลยุุทธ์์
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 หลัักการบััญชีี
3(2-2-5)
(Principles of Accounting)
วิิชาบัังคัับก่่อน   :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความหมายและวััตถุุประสงค์์ของการบััญชีี แนวความคิิดและ
หลัักการของการจััดทำำ�บััญชีีตามหลัักการบััญชีีคู่่� และนำำ�เสนองบการเงิิน
ที่่�สมบููรณ์์ตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป ของธุุรกิิจจำำ�หน่่ายสิินค้้าและ
ให้้บริิการโดยครอบคลุุมด้้วยวิิธีีการบััญชีีเกี่่�ยวกัับภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
Definitions and objectives of accounting; concepts
and principles of accounting entry based on double-entry
accounting; completeness of financial statement under the
acceptable accounting of commodity business and service by
using the accounting for value-added tax.
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632001T หลัักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความหมาย  ความสำำ� คัั ญ กระบวนการทางการตลาด  
แนวคิิดการตลาดสมััยใหม่่ บทบาท และผลกระทบที่่�สำำ�คััญของการตลาด
ที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และสภาพแวดล้้อม  พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ส่่วน
ประสมทางการตลาด การแบ่่งส่่วนตลาด การเลืือกตลาดเป้้าหมายและ
กระบวนการบริิหารตลาดเบื้้�องต้้น ตลอดจนจริิยธรรมของนัักการตลาด
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 การเงิินธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
          วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความรู้้�ทั่่�วไปด้้านธุุรกิิจ ด้้านการเงิินและการจััดการเงิิน
เครื่่�องมืือทางการเงิินและตลาดทุุนทั้้�งภายในประเทศและระหว่่างประเทศ
เป้้าหมาย ความสำำ�คััญ ขอบเขต บทบาทหน้้าที่่�ของฝ่่ายการเงิิน การ
จััดการทรััพยากรทางการเงิิน  การจััดหาเงิินทุุน การวางแผน และการ
พยากรณ์์ทางการเงิิน เทคนิิคการวิิเคราะห์์รายงานทางการเงิิน  การตััดสิิน
ใจทางการเงิิน การตััดสิินใจโครงการลงทุุน โครงสร้้างของเงิินทุุนและ
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล   
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 หลัักการบริิหาร	
3(3-0-6)
(Principles of Management)
        
วิิชาบัังคัับก่่อน   :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
แนวคิิดและหลัักการทางการบริิหาร กระบวนการทางการ
บริิหาร วััฒนธรรมองค์์การและสภาวะแวดล้้อมภายนอก ทฤษฎีีและ
วิิวััฒนาการทางการบริิหาร หน้้าที่่�การบริิหาร คืือ การวางแผน การจััด
องค์์การ  การนำำ� และการควบคุุม ศึึกษาพฤติิกรรมระดัับบุคค
ุ ล พฤติิกรรม
กลุ่่ม� ภาวะผู้้�นำำ� การสื่่อ� สาร และการบริิหารภายใต้้ภาวะการเปลี่่ย� นแปลง
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 เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Information Technology for Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน   :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศ บทบาท และรููป
แบบของระบบสารสนเทศในองค์์การธุุรกิิจ องค์์ประกอบของเทคโนโลยีี
สารสนเทศ  ประเภทและวิิธีีการประมวลผลข้้อมููล แนวความคิิดใน   
การนำำ�ระบบคอมพิิวเตอร์์มาใช้้ในการบริิหารงานธุุรกิิจปรเภทต่่างๆ การ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการจััดเก็็บ  การเข้้าถึึง  การประมวล
ผลและการควบคุุมเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ใช้้ในการบริิหารจััดการ ระบบ
งานทางธุุรกิิจ และทัักษะในการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศโดยสามารถบููรณ
าการในบทบาทของผู้้�ประเมิิน ผู้้�ออกแบบระบบสารสนเทศ
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
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usage skills on a role of an information technology system
assessor and designer
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
632101T พฤติิกรรมผู้้�บริิโภ
3(3-0-6)
(Consumer Behavior)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
พฤติิ ก รรมผู้้�บริิ โ ภคกัั บ การจัั ด การการตลาด แบบจำำ� ลองวิิ เ คราะห์์
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ปััจจััยภายในและภายนอกตััวบุุคคลที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อ
กระบวนการตััดสิินใจซื้้อ� การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคในการตััดสิินใจ
ซื้้อ� และการใช้้สินิ ค้้าในแง่่ของจิิตวิิทยา สัังคม วััฒนธรรม และเศรษฐศาสตร์์
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
632102T การจััดการผลิิตภััณฑ์์
3(3-0-6)
(Product Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความหมายและความสำำ�คััญของผลิิตภััณฑ์์ ประเภทของ
ผลิิตภััณฑ์์ ส่่วนประสมผลิิตภััณฑ์์ การตััดสิินใจเกี่่ย� วกัับสายผลิิตภััณฑ์์ การ
บรรจุุภััณฑ์์และฉลาก ความสำำ�คััญของตราผลิิตภััณฑ์์ และการสร้้างตรา
ผลิิตภััณฑ์์ วงจรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์และกลยุุทธ์์ในแต่่ละขั้้�นของวงจรชีีวิิต
ผลิิตภััณฑ์์ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ กระบวนการยอมรัับผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
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 การจััดการราคา
3(3-0-6)
(Price Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความหมายและความสำำ�คััญของราคา ปััจจััยที่่�ต้อ้ งพิิจารณา
ในการตั้้�งราคา การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และขั้้�นตอนการกำำ�หนดราคา วิิธีี
การกำำ�หนดราคาโดยใช้้เกณฑ์์ต้น้ ทุุน อุุปสงค์์ และการแข่่งขััน นโยบายการ
ตั้้�งราคา กลยุุทธ์์การตั้้�งราคา
Price definition and importance; factors to consider
when pricing; objective setting and pricing procedure; costbased, demand-based, and competition-based pricing method;
pricing policy; pricing strategy
632104T การจััดการช่่องทางการตลาดและการกระจายสิินค้้
		
3(3-0-6)
(Marketing Channel and Physical
Distribution Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ลัักษณะโครงสร้้างรููปแบบของช่่องทางการตลาด บทบาท
หน้้าที่่�และการพััฒนาช่่องทางการตลาด สถาบัันการตลาด การจััดการ
ความขััดแย้้งในช่่องทางการตลาด การเลืือกช่่องทางและคนกลาง การก
ระตุ้้�นและส่่งเสริิมคนกลาง การประเมิินผล การควบคุุมช่่องทางการตลาด
ตลอดจนปััจจััยและสภาพแวดล้้อมต่่างๆที่่�มีผี ลต่่อการจััดการช่่องทางการ
ตลาด กระบวนการกระจายสิินค้้า โลจิิสติิกส์์  รููปแบบการขนส่่ง   การ
จััดการคลัังสิินค้้า การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนในการกระจายสิินค้้า
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
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of transportation; warehouse management; distribution cost
analysis.
632105T การจััดการส่่งเสริิมการตลาด
3(3-0-6)
(Promotion Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี  
Prerequisite : None
ความหมายและความสำำ� คัั ญ ของการส่่งเสริิ ม การตลาด
กระบวนการสื่่อ� สารการตลาด แนวความคิิดด้้านการสื่่อ� สารการตลาดแบบ
บููรณาการ การตััดสิินใจด้้านส่่วนประสมการส่่งเสริิมการตลาด การโฆษณา
การส่่งเสริิมการขาย การประชาสััมพัันธ์์ การขายโดยบุุคคลและการตลาด
ทางตรง การกำำ�หนดงบประมาณ และการวััดผลการส่่งเสริิมการตลาด
Promotion management definition and importance;
marketing communication process; integrated promotion
concepts; promotion mix decision making; advertising;
promotion; public relation; personal selling and direct
marketing; budgeting and promotion appraisal
632106T การจััดการงานขาย
3(3-0-6)
(Sales Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
หลัักการจััดการงานขาย และจรรยาบรรณในการจััดการงาน
ขาย การวางแผนการใช้้ความพยายามของทีีมงานขาย การจััดรููปแบบทีีม
งานขาย การบริิหารเวลา เขตการขาย โควตาการขาย การสรรหาและฝึึก
อบรมทีีมงานขาย การอำำ�นวยการทีีมงานขาย การจููงใจพนัักงานขาย การ
จ่่ายค่่าตอบแทน     การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน การให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่
พนัักงานขาย การแก้้ปััญหาและการตััดสิินใจ
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 การวิิจััยการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Research)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
บทบาทความสำำ�คััญ ความหมาย การเขีียนข้้อเสนอโครงการ
การวิิจััยกระบวนการวิิจััยการตลาด การกำำ�หนดปััญหาในการทำำ�วิิจััยการ
ตลาด การกำำ�หนดแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล การออกแบบงานวิิจัยั การกำำ�หนด
วิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล การวางแผนเลืือกตััวอย่่าง การวิิเคราะห์์และ
แปลความหมายของข้้อมููล การรายงานผลการวิิจััยการตลาดเพื่่�อเป็็น
แนวทางในการตััดสิินใจทางการตลาด
Marketing research role, importance, and definition;
marketing process research-project proposal; determine
problems in marketing research; determine source; research
design; determine method of data collecting; sampling
selection plan; data analysis and interpretation; research
presentation for making marketing decision
632108T กลยุุทธ์์การตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Strategy)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
การวิิเคราะห์์การเปลี่่�ยนแปลงการบริิหารการตลาดเพื่่�อให้้
สอดคล้้องต่่อสภาพการณ์์ทางการตลาด หรืือวงจรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์ การ
กำำ�หนดตลาด การเลืือกตลาดเป้้าหมายและการวางตำำ�แหน่่งผลิิตภััณฑ์์
ตลอดจนการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ส่่วนประสมการตลาด ได้้แก่่ ผลิิตภััณฑ์์ ราคา
 ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายและการสื่่อ� สารการตลาด ในการศึึกษาจะใช้้กรณีี
ศึึกษาหรืือการอภิิปรายเป็็นหลััก
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.    
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632109T การวางแผนการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Planning)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
การวิิ เ คราะห์์ สถ านการณ์์ ท างการตลาด การกำำ� หนด
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายทางการตลาด ศึึกษาลัักษณะ ความสำำ�คััญ และ
รายละเอีียดของกระบวนการจััดการด้้านต่่าง ๆ ในการวางแผนเพื่่�อให้้
ธุุรกิิจสามารถประสบความสำำ�เร็็จทางการตลาด ในสถานการณ์์ทางการ
ตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลง ในการศึึกษาจะใช้้กรณีีศึึกษาและการอภิิปรายเป็็น
หลััก
Marketing situation analysis, setting market
objective and target, study characteristic, importance, and
details of other management process in planning business to
be success in marketing in the change of market situation.
Case study and discussion are mainly used in the study.    
632110T การตลาดระดัับโลก
3(3-0-6)
(Global Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
แนวคิิดของการเข้้าสู่่�การตลาดโลก สภาพแวดล้้อมทางการ
ตลาดโลก ทั้้�งภายในธุุรกิิจและภายนอกธุุรกิิจ กลยุุทธ์์การเข้้าสู่่�ตลาดโลก
การแบ่่งส่่วนตลาด การตััดสิินใจด้้านผลิิตภััณฑ์์ ราคา การจััดจำำ�หน่่าย และ
การส่่งเสริิมการตลาดในตลาดโลก
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 สััมมนาการตลาด
3(3-0-6)
(Seminar in Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ปััญหาทางการตลาดของกิิจการในหลากหลายธุุรกิิจทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ โดยชี้้�แนะให้้ผู้้�เรีียนสามารถนำำ�ความรู้้�ด้้านการ
ตลาดที่่�เคยศึึกษามาแล้้ว ประยุุกต์์เพื่่�อแก้้ปััญหาและสรุุปบทเรีียน ศึึกษา
กลยุุทธ์์การตลาดที่่�นัักการตลาดเคยนำำ�มาใช้้กัับองค์์กรจนประสบความ
สำำ�เร็็จ การเตรีียมความพร้้อมสู่่ก� ารเป็็นนัักการตลาดที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ ผ่่านกรณีี
ศึึกษา บทความทางการตลาด การอภิิปรายทั้้�งรายบุุคคลและรายกลุ่่�ม
หนัังสืืออ่่านนอกเวลาและการนำำ�เสนอรายงาน
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.
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
632201T การจััดการแบรนด์์
3(3-0-6)
(Brand Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : ไม่่มีี  
Prerequisite : None
วิิวััฒนาการของแบรนด์์ การเลืือกตลาดเป้้าหมาย  การวาง
ตำำ�แหน่่งแบรนด์์   กลยุุทธ์์การสร้้างแบรนด์์ การบููรณาการแบรนด์์กับส่่ว
ั น
ประสมการตลาด การประเมิินค่่าแบรนด์์  ประเด็็นปััญหาในการจััดการ
แบรนด์์ และการแก้้ไข จรรยาบรรณในการสร้้างแบรนด์์
Brand evolution; market targeting; brand positioning;
branding strategy; intergretation of brand and marketing mix;
brand valuation; brand problem management and solution;
ethics in branding
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632202T การจััดการการค้้าปลีีก
3(3-0-6)
(Retailing Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ลัักษณะและหน้้าที่่�ของการค้้าปลีีก การจััดการการค้้าปลีีก
และการสร้้างข้้อได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน ประเภทของการค้้าปลีีก การ
เลืือกทำำ�เลที่่�ตั้้�ง การออกแบบร้้านค้้าปลีีก การจััดองค์์การและการจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์ การวางแผนการเลืือกสรรสิินค้้า การจััดการสิินค้้าคง
เหลืือ การตั้้�งราคา การส่่งเสริิมการสื่่�อสารการตลาดและการให้้บริิการ
ลููกค้้า
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

632204T การขายโดยบุุคคล
3(3-0-6)
(Personal Selling)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :   ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความสำำ�คััญ และบทบาทหน้้าที่่�ของการขายโดยบุุคคล ต่่อ
ความสำำ�เร็็จทางการตลาดประเภทของงานขาย ความรู้้�พื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็น
สำำ�หรัับการขาย พฤติิกรรมและเหตุุจููงใจซื้้�อของผู้้�มุ่่�งหวััง คุุณสมบััติิของ
พนัักงานขาย กระบวนการขายโดยบุุคคล การขายสิินค้้าอุุตสาหกรรม การ
ขายสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค การขายบริิการ  การบริิหารเวลา จรรยาบรรณ
ของพนัักงานขาย
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

632203T การจััดการโลจิิสติิกส์์และห่่วงโซ่่อุุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน   :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
บทบาท  ความสำำ�คััญ แนวคิิด และการจััดการโลจิิสติกิ ส์์และ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน กระบวนการห่่วงโซ่่อุุปทาน  อุุปทานและการจััดการวััสดุุ
การประมวลคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� กัับโลจิิสติกิ ส์์ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ รููปแบบและการออกแบบ
  การขนส่่ง  การขนส่่งทางทะเล การจััดการคลัังสิินค้้า การบริิการโลจิิสติิ
กส์์ โลจิิสติิกส์์ระหว่่างประเทศ การพััฒนาองค์์กรโลจิิสติิกส์์
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

632205T ระบบสารสนเทศทางการตลา
3(3-0-6)
(Marketing Information System)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
แนวคิิดของระบบสารสนเทศที่่�มีต่่ี อการจััดการทางการตลาด
การจััดทำำ�โครงสร้้างของคลัังข้้อมููล ระบบสารสนเทศและการจััดการฐาน
ข้้อมููลทางการตลาด การนำำ�ระบบสารสนเทศมาใช้้ในการจััดการข้้อมููล
ทางการตลาดเพื่่�อเป็็นข้้อมููลในการตััดสิินใจทางการตลาด
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 การตลาดบริิการ	
3(3-0-6)
(Service Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความหมาย ลัักษณะเฉพาะและความสำำ�คััญของการบริิการ
การกำำ�หนดตลาดกลุ่่�มเป้้าหมาย พฤติิกรรมและความต้้องการของลููกค้้า
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การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ส่่วนประสมทางการตลาดสำำ�หรัับธุุรกิิจบริิการ การ
จััดการทรััพยากรมนุุษย์์ในองค์์การ การวางตำำ�แหน่่งการบริิการ การ
พััฒนาการบริิการใหม่่ การสร้้างความแตกต่่าง และการสร้้างตราผลิิตภััณฑ์์
บริิการ คุุณภาพการบริิการ การจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
Definition, characteristics and importance of
services; market targeting; consumer behavior and needs;
determine marketing strategy for service business; human
resource management in organization; positioning service; new
service development; differentiation and creation of service
brand; service quality; customer relationship management
632207T การจััดการการตลาดธุุรกิิ
3(3-0-6)
(Business Marketing Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
การจััดองค์์การการตลาดธุุรกิิจ  การแบ่่งส่่วนตลาดผลิิตภััณฑ์์
ธุุรกิิจ การวางแผนและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ การกำำ�หนดราคา  การจััดจำำ�หน่่าย
สิินค้้า การส่่งเสริิมการตลาด การบริิการลููกค้้า การควบคุุมและแนวโน้้ม
การตลาดผลิิตภััณฑ์์ธุุรกิิจ
Organizing business marketing; business product
segmentation; products plans and development; pricing,
distribution, promotion, customer service; business product
marketing control and trend.
632208T การตลาดสิินค้้าเกษตร	
3(3-0-6 )
(Marketing of Agricultural Product)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :   ไม่่มีี
      
Prerequisite : None
ความหมาย และความสำำ�คััญของการตลาดสิินค้้าเกษตร การ
จำำ�แนกประเภทสิินค้้าเกษตร ตลาดเป้้าหมายและพฤติิกรรมการซื้้อ� องค์์กร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตลาดสิินค้้าเกษตร สภาพแวดล้้อมของการตลาดสิินค้้า
เกษตร บทบาทของภาครััฐในการตลาดสิินค้้าเกษตร ส่่วนประสมการตลาด
สำำ�หรัับสิินค้้าเกษตร ตลาดสิินค้้าเกษตรล่่วงหน้้า
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 การตลาดสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ	
3(3-0-6)
(Marketing for Entrepreneur)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : ไม่่มีี  
Prerequisite : None
คุุณลัักษณะและทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการเป็็นผู้้�ประกอบ
การ การคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่เพื่่�อการประกอบธุุรกิิจของตนเอง
ปััญหา และอุุปสรรคของการทำำ�ธุุรกิิจใหม่่โดยเน้้นธุุรกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม การแสวงหาโอกาสทางธุุรกิิจ การจััดทำำ�แผนธุุรกิิจ ตลอดจน
การประยุุ ก ต์์ แ นวคิิ ด ของการประกอบธุุ ร กิิ จ มาปรัั บ ปรุุ ง และเพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพในการบริิหารการตลาด ในการศึึกษาจะใช้้กรณีีศึึกษาหรืือ
การอภิิปรายเป็็นหลััก
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 การตลาดการท่่องเที่่�ยว
3(3-0-6)
(Tourism Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : ไม่่มีี  
Prerequisite : None
แนวความคิิด ความสำำ�คััญ และบทบาทของการตลาดการ
ท่่องเที่่�ยวต่่อการพััฒนาศัักยภาพของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว การ
จำำ�แนกประเภทอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมของ
ตลาด  การจััดการการตลาดการท่่องเที่่�ยว  กลยุุทธ์์ส่่วนประสมการตลาด
การท่่องเที่่�ยว
Concepts, importance, and roles of tourism
marketing to tourism industry for potential development;
classification of tourism industry; behavioral analysis of
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markets; tourism marketing management; tourism marketing
mix strategy.
632211T การตลาดดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ศึึกษาและปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับหลัักการตลาดดิิจิิทััล วิิเคราะห์์
สภาพแวดล้้อมทางการตลาดพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค กระบวนการธุุรกรรม
ตลาดดิิจิทัิ ลั การกำำ�หนดตลาดเป้้าหมาย กลยุุทธ์์การตลาดดิิจิทัิ ลั จริิยธรรม
ธุุรกรรม พระราชบััญญััติิว่่าด้้วยความผิิดเกี่่�ยวกัับธุุรกรรมดิิจิิทััล ในการ
ศึึกษาจะใช้้กรณีีศึึกษาหรืือการอภิิปรายเป็็นหลััก
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.    
สาขาวิิชาการเงิิน (นานาชาติิ)
หมวดวิิชาเฉพาะด้้าน
กลุ่่�มวิิชาแกนทางธุุรกิิจ
630002T การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis in Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
กระบวนการตัั ด สิิ น ใจและประโยชน์์ ก ารใช้้ เ ทคนิิ ค ทาง
คณิิตศาสตร์์เชิิงปริิมาณเพื่่�อช่่วยในการตััดสิินใจ  การโปรแกรมเชิิงเส้้น
เทคนิิคการประเมิินผลและการตรวจสอบโครงการ  ทฤษฎีีการตััดสิินใจ  
ตััวแบบของมาร์์คอฟ  ทฤษฎีีเกม แถวคอย ตััวแบบสิินค้้าคงคลััง การ
จำำ�ลองสถานการณ์์ การนำำ�โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปมาใช้้ประมวลผลลััพธ์์
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 กฎหมายธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Law)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความรู้้�ทั่่ว� ไปทางกฎหมาย  กฎหมายเกี่่ย� วกัับองค์์กรธุุรกิิจ
 ห้้างหุ้้�นส่่วน บริิษััทจำำ�กััด บริิษััทมหาชน หลัักกฎหมายนิิติิกรรมและ
สััญญาทางธุุรกิิจ สััญญาซื้้�อขาย สััญญาขายฝาก สััญญาเช่่าทรััพย์์–เช่่า
ซื้้�อ สััญญากู้้�ยืืมเงิินและหลัักการประกัันด้้วยบุุคคลและทรััพย์์  สััญญา
ตััวแทน สััญญาตั๋๋�วเงิิน สััญญาจ้้างแรงงาน  สััญญาเพื่่�อระงัับข้้อพิิพาท
ทางธุุรกิิจ  กฎหมายเกี่่�ยวกัับตราสารทางการเงิิน  ตราสารทุุนและ
ตราสารหนี้้� กฎหมายทรััพย์์สินิ ทางปััญญา กฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการ
ประกอบวิิชาชีีพทางด้้านธุุรกิิจและจรรยาบรรณทางธุุกิิจ
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 ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 1
3(2-2-5)
(Business English 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ศึึกษาศััพท์์ สำำ�นวน ประโยคที่่�ใช้้ในการสื่่อ� สารในสถานการณ์์
ต่่างๆ ทางธุุรกิิจที่่�หลากหลาย ได้้แก่่ การกล่่าวถึึงประวััติิขององค์์กร การ
ให้้ข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับบริษัิ ทั การดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจ การวางแผนปฏิิบัติั ิ
งาน การฝึึกปฏิิบััติิการต้้อนรัับและเยี่่�ยมลููกค้้า การเลื่่�อนและการยกเลิิก
นััดหมาย การแสดงความคิิดเห็็น การสั่่�งงาน การเชื้้�อเชิิญ ฯลฯ โดยเน้้น
ให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�ความสามารถในด้้านทัักษะการพููด การฟััง การอ่่าน การ
เขีียน รวมทั้้�งสามารถออกสำำ�เนีียงคำำ� วลีี ประโยคและบทสนทนาพื้้�นฐาน
ได้้อย่่างถููกต้้อง
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 ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 2
3(2-2-5)
(Business English 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ศึึกษาศััพท์์ สำำ�นวน ประโยคที่่�ใช้้ในการสื่่�อสารทางธุุรกิิจที่่�
ซัับซ้้อนขึ้้�น ฝึึกปฏิิบััติิการใช้้ภาษาในสถานการณ์์ต่่างๆ ได้้อย่่างถููกต้้อง
เหมาะสมกัับกาละเทศะ เช่่น การติิดต่่อทางโทรศััพท์์ การให้้ข้้อมููล เกี่่�ยว
กัับสิินค้้าและบริิการ การทำำ�ตารางเวลาและการนััดหมาย การตรวจสอบ
ความคืืบหน้้าของงาน กฎข้้อบัังคัับต่่างๆ และการแนะนำำ�ขององค์์กร การ
ประชุุมและการอภิิปราย การพููดในที่่�สารธารณะ ผลสััมฤทธิ์์�ขององค์์กร
รวมไปถึึงการคาดการณ์์อนาคตขององค์์กร ฯลฯ โดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียน มีีความ
รู้้� ความสามารถในด้้านทัักษะ การพููด การฟััง การอ่่าน การเขีียน รวมทั้้�ง
สามารถ ออกสำำ�เนีียงคำำ� วลีี ประโยค และบทสนทนาที่่�สููงขึ้้�นได้้อย่่างถููก
ต้้อง

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 สถิิติิธุุรกิิจ				
3(3-0-6)
(Business Statistics)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : ไม่่มีี
Prerequisite : None
การวิิเคราะห์์ปััญหาทางธุุรกิิจในเชิิงสถิิติิ  โดยศึึกษาการ
วััดแนวโน้้มเข้้าสู่่�ส่่วนกลาง  การวััดการกระจาย การประมาณค่่า  การ
ทดสอบสมมติิฐานของค่่าพารามิิเตอร์์   การวิิเคราะห์์ความแปรปรวน  
การวิิเคราะห์์อนุุกรมเวลา  การวิิเคราะห์์การถดถอยและสหสััมพัันธ์์
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 การภาษีีอากร 				
3(3-0-6)
(Taxation)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : ไม่่มีี
Prerequisite : None
หลัักเกณฑ์์วิธีิ กี ารจััดเก็็บภาษีีอากรตามประมวลรััษฎากร
ที่่�บัังคัับใช้้ในปััจจุุบััน ภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดา ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
ภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ ภาษีีสรรพ
สามิิต ภาษีีศุุลกากร อากรแสตมป์์ ภาษีีมรดก ภาษีีอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การประกอบธุุรกิิจ
Criteria and methods of tax collectible under the
Revenue Code in current enforcement; personal income
tax; corporate income tax; withholding income tax; value604

added tax; specific business tax; excise tax; custom duty; stamp and internal environments affecting organizational strategy
duty; inheritance tax; other taxes concerning business formulation; strategic analysis tools; concepts of strategy
operations.
management; strategy formulation; strategy implementation
and assessment; analysis of organizational structure and
630008T การจััดการการปฏิิบััติิการ	
3(3-0-6) strategy improvement for current situations; management
(Operation Management)
ethics.   
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Prerequisite : None
631003T หลัักการบััญชีี
3(2-2-5)
การจััดการการผลิิตในลัักษณะที่่�เป็็นเชิิงระบบ หน้้าที่่�และ
(Principles of Accounting)
ระบบการผลิิต การออกแบบผลิิตภััณฑ์์และกระบวนการผลิิต การวางแผน
วิิชาบัังคัับก่่อน   :  ไม่่มีี
กำำ�ลัังการผลิิต และความต้้องการทรััพยากรการผลิิต การวางแผนทำำ�เลที่่�
Prerequisite : None
ตั้้�ง การวางแผนผัังสถานประกอบการ  การจััดการการจััดซื้้�อและสิินค้้า
ความหมายและวััตถุุประสงค์์ของการบััญชีี แนวความคิิด
คงคลััง ตััวแบบการขนส่่ง การจััดการโลจิิสติกิ ส์์  การควบคุุมคุุณภาพ และ และหลัักการของการจััดทำำ�บััญชีีตามหลัักการบััญชีีคู่่� และนำำ�เสนองบการ
การจััดการโครงการเพื่่�อประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน
เงิินที่่�สมบููรณ์์ตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป ของธุุรกิิจจำำ�หน่่ายสิินค้้า
Systematic approach for manufacturing และให้้บริิการโดยครอบคลุุมด้้วยวิิธีีการบััญชีีเกี่่�ยวกัับภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม
management; functions and production systems; production
Definitions and objectives of accounting; concepts
design and process; production capacity planning and resource and principles of accounting entry based on double-entry
requirement planning; location planning; layout; purchasing accounting; completeness of financial statement under the
and inventory management; transportation model; logistics acceptable accounting of commodity business and service by
management; quality control; project management for using the accounting for value-added tax.
performance enhancement.
631004T การบริิหารต้้นทุุนเพื่่�อการตััดสิินใจ
3(2-2-5)
630010T การจััดการกลยุุทธ์์
3(3-0-6)
(Cost Management for Decision Making)
(Strategic Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : สอบได้้วิิชา 631003T  หลัักการบััญชีี
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite :  Taken course 631003T Principles  of  
Prerequisite : None
Accounting   
กระบวนการวางแผนกลยุุทธ์์ การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม
แนวคิิดเกี่่ย� วกัับต้น้ ทุุน การคิิดต้้นทุุน และการจััดทำำ�งบกำำ�ไร
ภายในและภายนอกที่่�มีผี ลต่่อการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ขององค์์กร เครื่่�องมืือใน ขาดทุุนตามระบบต้้นทุุนรวม ระบบต้้นทุุนผัันแปร การวิิเคราะห์์ ความ
การวิิเคราะห์์กลยุุทธ์์   แนวคิิดเกี่่ย� วกัับการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์  การกำำ�หนด สััมพัันธ์์ของต้้นทุุน ปริิมาณกำำ�ไร ผลของการเปลี่่�ยนแปลงในปััจจััยต่่างๆ
กลยุุทธ์์ การนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบัติั แิ ละการติิดตามประเมิินผลกลยุุทธ์์ ตลอด ต่่อการวิิเคราะห์์ต้้นทุุน แนวคิิดเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้ในการตััดสิินใจ การจััดทำำ�งบ
จนการวิิเคราะห์์โครงสร้้างองค์์กรและการปรัับปรุุงกลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้อง ประมาณเพื่่�อการวางแผนและควบคุุม
กัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันรวมทั้้�งจรรยาบรรณของผู้้�บริิหารในการจััดการ
Concepts of cost, costing, and profit and loss
กลยุุทธ์์
statement in accordance with total cost systems; variable cost
Strategic planning processes; analysis of external systems; cost volume profit analysis and changing factors
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towards cost analysis; basic concepts for decision making; financial statement analysis; financing decisions; capital
budgeting for planning and control.
budgeting decision; capital structure and dividend policy.
632001T หลัักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความหมายความสำำ�คััญ กระบวนการทางการตลาด  แนวคิิด
การตลาดสมััยใหม่่ บทบาท และผลกระทบที่่�สำำ�คััญของการตลาดที่่�มีีต่่อ
เศรษฐกิิจ สัังคม และสภาพแวดล้้อม  พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ส่่วนประสม
ทางการตลาด การแบ่่งส่่วนตลาด การเลืื อ กตลาดเป้้ า หมายและ
กระบวนการบริิหารตลาดเบื้้�องต้้น ตลอดจนจริิยธรรมของนัักการตลาด
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 การเงิินธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความรู้้�ทั่่�วไปด้้านธุุรกิิจ ด้้านการเงิินและการจััดการเงิิน
เครื่่�องมืือทางการเงิินและตลาดทุุนทั้้�งภายในประเทศและระหว่่างประเทศ
เป้้าหมาย ความสำำ�คััญ ขอบเขต บทบาทหน้้าที่่�ของฝ่่ายการเงิิน การ
จััดการทรััพยากรทางการเงิิน  การจััดหาเงิินทุุน การวางแผน และการ
พยากรณ์์ทางการเงิิน เทคนิิคการวิิเคราะห์์รายงานทางการเงิิน  การตััดสิิน
ใจทางการเงิิน การตััดสิินใจโครงการลงทุุน โครงสร้้างของเงิินทุุนและ
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล   
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

633002T เศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
3(3-0-6)
(Microeconomics)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
ทฤษฎีีเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค ความพึึง
พอใจของผู้้�บริิโภคการเลืือกบริิโภคภายใต้้ข้้อจำำ�กััดของงบประมาณ ที่่�มา
ของเส้้นอุุปสงค์์ ตััวแปรที่่�กำำ�หนดอุุปสงค์์และ การเปลี่่�ยน แปลงของ
อุุปสงค์์ ค่่าความยืืดหยุ่่�นของอุุปสงค์์ ทฤษฎีีการผลิิตและต้้นทุุนการผลิิต
ที่่�มาของเส้้นอุุปทาน และค่่าความยืืดหยุ่่น� ของอุุปทาน ดุุลยภาพของตลาด
โครงสร้้างตลาดและการกำำ�หนดราคาสิินค้้าในตลาดประเภทต่่างๆ
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 เศรษฐศาสตร์์มหภาค
3(3-0-6)
(Macroeconomics)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
Prerequisite : None
หลัักเศรษฐศาสตร์์ทั่่�วไปที่่�ว่่าด้้วยรายได้้ประชาชาติิ การ
บริิโภค การออม การลงทุุน รายจ่่ายของรััฐบาล การค้้าระหว่่างประเทศ 
การเปลี่่�ยนแปลงระดัับรายได้้ประชาชาติิ การเงิินการธนาคาร  อุุปสงค์์
และอุุปทานของเงิิน นโยบายการเงิิน เงิินเฟ้้อและเงิินฝืืด บทบาทของ
รััฐบาล นโยบายการคลััง การค้้าระหว่่างประเทศและการพััฒนาเศรษฐกิิจ
Principles of economics for national income,
consumption, saving, investment, government expenditure,
international trade, change in national income, finance and
banking, money supply and demand, monetary policy, inflation
and deflation; roles of government on fiscal policy, international
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trade and economic development.

using computer system in business management; application
of informational technology for storage; accessibility;
634001T หลัักการบริิหาร	
3(3-0-6) information technology processing and control in  business
(Principles of Management)
management system; integration of information technology
วิิชาบัังคัับก่่อน   :  ไม่่มีี
usage skills on a role of an information technology system
Prerequisite : None
assessor and designer.
แนวคิิดและหลัักการทางการบริิหาร กระบวนการทางการ
บริิหาร วััฒนธรรมองค์์การและสภาวะแวดล้้อมภายนอก ทฤษฎีีและ กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
วิิวััฒนาการทางการบริิหาร หน้้าที่่�การบริิหาร คืือ การวางแผน การจััด
องค์์การ  การนำำ� และการควบคุุม ศึึกษาพฤติิกรรมระดัับบุคค
ุ ล พฤติิกรรม 633101T การบริิหารความมั่่�งคั่่�ง
3(3-0-6)
กลุ่่ม� ภาวะผู้้�นำำ� การสื่่อ� สาร และการบริิหารภายใต้้ภาวะการเปลี่่ย� นแปลง
(Wealth Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน   :  ไม่่มีี
Concepts and principles of management,
Prerequisite : None
management processes, organizational culture, and external
แนวคิิดพื้้�นฐานเกี่่ย� วกัับการบริิหารความมั่่�งคั่่ง� เครื่่�องมืือพื้้�น
environment; evolution of management theories; functions ฐานทางการเงิินสำำ�หรัับการวางแผนการเงิิน การรวบรวมข้้อมููลและเป้้า
of management, planning, organizing, leading, and controlling; หมายการเงิินของบุุคคล การวิิเคราะห์์ข้้อมููลบุุคคล ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยว
individual and group behaviors; leadership; communication; กัับภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดา การวางแผนการบริิโภค เครื่่�องมืือทางการ
management under changing conditions.
เงิินเพื่่�อบริิหารสภาพคล่่อง  การจััดทำำ�แผนการเงิินเบื้้�องต้้น แนวคิิดพื้้�น
ฐานเกี่่ย� วกัับการวางแผนวััยเกษีียณ กองทุุนประกัันสัังคม  กองทุุนบำำ�เหน็็จ
635001T เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อธุุรกิิจ
3(3-0-6) บำำ�นาญข้้าราชการ กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ
(Information Technology for Business)
กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว  การจััดทำำ�แผนการเงิินเพื่่�อการเกษีียณของ
วิิชาบัังคัับก่่อน   :  ไม่่มีี
บุุคคล
Prerequisite : None
Basic concepts of wealth management; basic
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศ บทบาท และรููป financial instruments for financial planning; data collection
แบบของระบบสารสนเทศในองค์์การธุุรกิิจ องค์์ประกอบของเทคโนโลยีี and personal financial goals; personal data analysis; introduction
สารสนเทศ  ประเภทและวิิธีกี ารประมวลผลข้้อมููล แนวความคิิดในการนำำ� to personal income tax; consumption planning; financial
ระบบคอมพิิ วเตอร์์ ม าใช้้ ใ นการบริิ ห ารงานธุุ ร กิิ จประเภทต่่างๆ การ instruments for liquidity management; formulation of basic
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการจััดเก็็บ การเข้้าถึึง การประมวล financial plans; basic concepts of retirement plan; social
ผลและการควบคุุมเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ใช้้ในการบริิหารจััดการ ระบบ security fund; government pension fund; provident fund;
งานทางธุุรกิิจ และทัักษะในการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศโดยสามารถบููรณ retirement mutual fund; long-term equity fund; formulation
าการในบทบาทของผู้้�ประเมิิน ผู้้�ออกแบบระบบสารสนเทศ
of financial plan for personal retirement.
Fundamental of information system, roles, form
in business organization; elements of information technology;
types and procedures of information processing; concepts of
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633102T ตลาดการเงิินและสถาบัันการเงิิน **
3(3-0-6)
(Financial Markets and Financial 		
Institutions)
วิิชาบัังคัับก่่อน :
สอบผ่่านวิิชา 633003T เศรษฐศาสตร์์มหภาค
Prerequisite : Taken course 633003T  Macroeconomics
        
การเงิิน การธนาคาร และตลาดการเงิิน ความสััมพัันธ์์ของ
ตััวแปรต่่างๆ ที่่�มีผี ลต่่อตลาดการเงิิน นโยบายการเงิิน อััตราดอกเบี้้�ย การ
กำำ�กับั และควบคุุมสถาบัันการเงิิน การทำำ�งานของตลาดเงิิน ตลาดทุุน และ
ตลาดการเงิินระหว่่างประเทศ   ประเภทและบทบาทของสถาบัันการเงิิน
ประเภทต�าง ๆ การบริิหารความเสี่่�ยงของสถาบัันการเงิินและการกํํากัับ
ดููแลสถาบัันการเงิิน
Finance, banking, and financial markets; correlation
and variables affecting financial markets, monetary policy,
interest rate; ; operations of financial markets, capital markets,
and international finance market; types and roles of financial
institutions, risk management and the supervision of financial
institutions.
633103T การบริิหารสิินเชื่่�อ **
3(3-0-6)
(Credit Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน   :   ไม่่มีี
Prerequisite : None
ความสำำ�คััญและประเภทของสิินเชื่่อ� การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
และนโยบายในการให้้สิินเชื่่�อของธุุรกิิจการค้้า สถาบัันการเงิิน เทคนิิคใน
การวิิเคราะห์์และพิิจารณาสิินเชื่่อ� การกำำ�หนดวงเงิินและอััตราดอกเบี้้�ยที่่�
ควรจะเป็็น การพิิจารณาโครงการเงิินกู้้� การควบคุุมและการติิดตามหนี้้�
การจััดเก็็บหนี้้�และการแก้้ไขหนี้้�ที่่มี� ปัี ญ
ั หา การใช้ระบบประมวลข้อมููลโดย
คอมพิิวเตอร์เข้ามาชวยในการจััดการสิินเชื่่�อ
Significance and types of credit; determination of
criterion and policy of business loan, financial institutes;
techniques of credit analysis; credit limit and feasible interest
rate; loan project approval; debt control and collection;
troubled debt restructuring; the use of computer softwar for
credit management

633104T การลงทุุนยุุคใหม่่ **
3(3-0-6)
(Modern Investment)		
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 633001T การเงิินธุุรกิิจ
Prerequisite : Taken course 633001T  Business  
Finance
  
การลงทุุนยุุคใหม่่ กระบวนการลงทุุน ความเสี่่�ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุุ น  ความรู้้� เ บื้้� อ งต้้ น ในการลงทุุ น ในหลัั ก ทรัั พ ย์์
ประเภทต่่าง ๆ ซึ่่�งรวมถึึงตราสารหนี้้�ระยะสั้้น� และระยะยาว หุ้้�นทุุน กองทุุน
รวม ตราสารอนุุพัันธ์์ นโยบายการลงทุุนของนัักลงทุุนประเภทต่่างๆ
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุน
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 การศึึกษาความเป็็นไปได้้ทางการเงิิน
3(3-0-6)
(Financial Feasibility Study)
วิิชาบัังคัับก่่อน   :   ไม่่มีี
Prerequisite : None
เครื่่�องมืือและเทคนิิคต่่าง ๆ ที่่�จะใช้้เป็็นกลยุุทธ์์ในการศึึกษา
ความเป็็นไปได้้ทางการเงิิน หลัักและวิิธีปี ฏิิบัติั ใิ นการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจ การ
ประเมิินความเป็็นไปได้้ของโครงการในลัักษณะต่่างๆ  ทั้้�งที่่�เป็็นโครงการ
ใหม่่ การขยายกิิจการ ความล่่าช้้าของโครงการ และการสิ้้�นสุุดโครงการ
ตลอดจนศึึกษาถึึงกรอบแนวคิิดของเงื่่�อนไขที่่�อาจจะเป็็นไปได้้จริิงในการ
ประเมิินความเป็็นไปได้้ของโครงการลงทุุนระยะยาวต่่าง ๆ และการฝึึก
ปฏิิบััติิทำำ�โครงการจำำ�ลอง
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.
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633106T การจััดการการเงิินระหว่่างประเทศ	
3(3-0-6)
(International Financial Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สอบผ่่านวิิชา  633001  การเงิินธุุรกิิจ
Prerequisite : Taken course 633001  Business  
Finance
ปัั จจัั ย ทางเศรษฐศาสตร์์ มหภาคต่่างๆ ดุุ ลการชำำ�ระเงิิ น
ระหว่่างประเทศ  ระบบการเงิินระหว่่างประเทศ    ตลาดปริิวรรตเงิินตรา
ต่่างประเทศ   ทฤษฎีีเสมอภาคระหว่่างประเทศ   ประเภทของความเสี่่�ยง
และการจััดการความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน   ลัักษณะและบทบาท
ของตลาดการเงิินและองค์์กรทางการเงิินระหว่่างประเทศ    การจััดหา
เงิินทุุนและการลงทุุนระหว่่างประเทศ     การจััดการเงิินทุุนหมุุนเวีียน
ระหว่่างประเทศ  การเงิินเพื่่�อการค้้าระหว่่างประเทศ
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 การจััดการทางการเงิิ
3(3-0-6)
(Financial Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน   :   สอบผ่่านวิิชา 633001  การเงิินธุุรกิิจ
Prerequisite : Taken course 633001  Business  
Finance
  
การจััดสรรเงิินทุุนในสิินทรััพย์์ หนี้้�สินิ และทุุนประเภทต่่างๆ
การพยากรณ์์ทางการเงิิน การจััดการเงิินทุุนหมุุนเวีียน งบประมาณเงิินสด
และงบลงทุุน การจััดหาเงิินทุุนจากแหล่่งต่่าง ๆ การออกจำำ�หน่่าย หลััก
ทรััพย์์ใหม่่ ทฤษฎีีโครงสร้้างเงิินทุุน ทฤษฎีีนโยบายเงิินปัันผล การตััดสิิน
ใจลงทุุนภายใต้้ความไม่่แน่่นอน การควบรวมและซื้้�อกิิจการ และการ
ประเมิินมููลค่่ากิิจการ
Assets allocation; liabilities and capitals; financial
forecast; working capital allocation; cash budget and capital
budgeting; sources of financing; initial public offering; capital

structure theory; dividend policy theory; capital budgeting
decision under uncertainty; merger and acquisition; corporate
valuation.  
633108T การบริิหารความเสี่่�ยงทางการเงิิน
3(3-0-6)
(Financial Risk Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน:สอบผ่่านวิิชา  633001  การเงิินธุุรกิิจ
Prerequisite:Taken course 633001  Business  Finance
  
ประเภทของความเสี่่�ยงทางการเงิินทุุกประเภท ธรรมชาติิ
ของความเสี่่�ยง การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงทางการเงิินขององค์์กร การวััด
ความเสี่่�ยงเพื่่�อเปรีียบเทีียบกัับนโยบายความเสี่่�ยงของกิิจการ และเครื่่�อง
มืือทางการเงิินเพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยงให้้มีีระดัับที่่�สอดคล้้องกัับนโยบาย
ความเสี่่�ยง
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 สััมมนาทางการเงิิน **
3(3-0-6)
(Seminar in Finance)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :
สอบผ่่านวิิชา 633107  การจััดการทางการเงิิน
Prerequisite :
Taken course 633107 Financial Management
การวิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหาทางการเงิินที่่�เป็็นปััจจุุบันั   โดย
การเรีียนรู้้�จะหยิิบยกนำำ�เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงหรืือการวิิเคราะห์์กรณีี
ศึึกษา และแลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นร่่วมกััน โดยมีีอาจารย์์ผู้้�สอนเป็็นผู้้�ชี้้นำ� ำ�
ให้้ได้้ข้้อสรุุปที่่�สมเหตุุสมผลและมีีความถููกต้้องในเชิิงวิิชาการ และจรรยา
บรรณในวิิชาชีีพการเงิิน
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.
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633110T การประยุุกต์์ใช้้คอมพิิวเตอร์์ทางการเงิิน
3(2-2-5) 633202T การวิิเคราะห์์ตราสารทุุนและตราสารหนี้้�
3(3-0-6)
(Computer Application for Finance)		 (Equity and Fixed Income Analysis)
วิิชาบัังคัับก่่อน:สอบผ่่านวิิชา  633001T การเงิินธุุรกิิจ
วิิชาบัังคัับก่่อน: สอบผ่่านวิิชา 633104T  การลงทุุนยุุคใหม่่
Prerequisite:Taken course
Prerequisite:Taken course
633001T Business  Finance
633104T Modern Investment  
ความรู้้�เบื้้�องต้้น การประมวลผล เกี่่�ยวกัับการประยุุกต์์การ   
ลัั ก ษณะและประเภทตราสารทุุ น และตราสารหนี้้� การ
ใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ ศึึกษาข้้อมููลทางด้้านการเงิินเเละการใช้้โปรแกรม วิิเคราะห์์ปััจจััยพื้้�นฐาน และการวิิเคราะห์์ทางด้้านเทคนิิค  รวมทั้้�งการ
คอมพิิวเตอร์์สำ�ำ เร็็จรููปเพื่่�อการจััดการทางการเงิินโดยประยุุกต์์ใช้้โปรแกรม ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มหลัักทรััพย์์
สำำ�เร็็จรููปในงานทางการเงิินด้้านการวิิเคราะห์์โครงการ การพยากรณ์์
Characteristics and types of equity and fixed
ทางการเงิิน การวางแผนระบบงานและการควบคุุมทางการเงิิน
income; analysis of fundamental factors and technical analysis;
Basics of computer application and processing; assessment of operating results on securities.
financial data and computer package program for financial
management; applications of computer software in financial 633203T การวิิเคราะห์์อนุุพัันธ์์ทางการเงิิน
3(3-0-6)
operations, project analysis, financial forecast; operation
(Financial Derivatives Analysis)
system planning and financial control.
วิิชาบัังคัับก่่อน:สอบผ่่านวิิชา 633104T การลงทุุนยุุคใหม่่
Prerequisite : Taken course 633104T Investments
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
ความรู้้�พื้้น� ฐานเกี่่ย� วกัับสัญ
ั ญาซื้้อ� ขายล่่วงหน้้า  สิิทธิิอนุุพันั ธ์์
Options Warrants และ Swaps  ทฤษฎีีการกำำ�หนดราคาตราสาร และ
633201T การบริิหารความเสี่่�ยงภััยและการประกัันภัั	 3(3-0-6) การออกแบบกลยุุทธ์์ที่่�เหมาะสมเพื่่�อการเก็็งกำำ�ไรหรืือการป้้องกัันความ
(Risk Management and Insurance)
เสี่่�ยง
วิิชาบัังคัับก่่อน  : สอบผ่่านวิิชา 633001T  การเงิินธุุรกิิจ
Fundamentals of futures/forward; derivative
Prerequisite : Taken course 633001T  Business   warrants, options warrants and swaps; pricing theory of
Finance
instruments; optimal speculation theory or risk prevention.
  
ลัักษณะความเสี่่�ยงภััยและความเสีียหายทางการเงิินที่่�อาจ
เกิิดแก่่บุุคคลทั่่�วไป ธุุรกิิจและองค์์การต่่างๆ ประเภทของความเสีียหายที่่� 633204T หลัักการบริิหารสถาบัันการเงิิน
3(3-0-6)
เกิิดขึ้้�น วิิธีีบริิหารความเสี่่�ยงภััย ปััจจััยต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อการบริิหารความ
(Financial Institutions Management)
เสี่่ย� งภััย หลัักการประกัันภััย การบริิหารองค์์การประกัันภััย การพิิจารณา
วิิชาบัังคัับก่่อน:สอบผ่่านวิิชา
เลืือกผู้้�รับั ประกััน การประกัันต่่อ การควบคุุมธุุรกิิจประกัันภััย ความรู้้�เบื้้�อง
633003T เศรษฐศาสตร์์มหภาค   
ต้้นของการประกัันภััยแขนงต่่างๆ
Prerequisite : Taken course 633003T Macroeconomics
Characteristics of risk and financial loss on
การบริิหารและการจััดการด้้านต่่างๆ ของสถาบัันการเงิิน
individual, business, and corporations; types of loss; risk โดยเฉพาะธนาคารพาณิิชย์์ การบริิหารความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น การ
management; factors affecting risk management; principles of จััดการด้้านเงิินทุุนและการบริิหารสภาพคล่่อง การบริิหารสิินทรััพย์์และ
insurance; insurance agency management ; selection of หนี้้�สิิน การบริิหารกำำ�ไรและต้้นทุุน การวิิเคราะห์์ฐานะและความมั่่�นคง
insurers; reinsurance; insurance business control; basic types กลยุุทธ์์ในการวางแผนทางด้้านการเงิินของสถาบัันการเงิิน แนวทางการ
of insurance.
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แก้้ไขฟื้้�นฟููสถาบัันการเงิิน
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.

กิิจการข้ามชาติิ การวิิเคราะห์การลงทุุนโดยตรงการลงทุุนในกลุุ�มหลััก
ทรััพย์ระหวางประเทศ การวิิเคราะหความเสี่่�ยงทางการเมืือง การจััดทํํา
งบจ�ายลงทุุนระหวางประเทศ การบริิหารเงิินทุุนหมุุนเวีียน
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
633205T เทคโนโลยีีทางการเงิิน *
3(3-0-6) portfolio investment, analyze political risk, prepare capital
(Financial Technology)
budgeting for international, working capital management.           
วิิชาบัังคัับก่่อน:สอบผ่่านวิิชา 633001T  การเงิินธุุรกิิจ
Prerequisite:Taken course
633207T การบริิหารกองทุุนรวม
3(3-0-6)
633001T Business  Finance
(Fund Management)
นวััตกรรมที่่�เกิิดมาจากการรวมมืือกัันระหวางการเงิินและ
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
เทคโนโลยีี เช�น การบริิการกููยืืม โดยตรง การหัักบััญชีี และการซื้้�อขาย
Prerequisite : None
หลัักทรััพย ผลกระทบและตััวอย�างจากการพััฒนาเทคโลยีีทางการเงิิน เช
การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และข้้อจำำ�กัดั ในการลงทุุนของกอง
น� การจ�ายเงิินออนไลน บล็็อกเชน การซื้้อ� ขายโดยระบบเครืือข�าย การซื้้อ� ทุุน ทำำ�ความเข้้าใจถึึงความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของหลัักทรััพย์์ประเภท
ขายโดยการใชอััลกอริิทึึม และการปฏิิวััติิการเงิินโดยการขัับเคลื่่�อนจากข ต่่าง ๆ ทฤษฎีีกลุ่่�มหลัักทรััพย์์ การจััดสรรสิินทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน การ
้อมููลขนาดใหญ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของกองทุุนและผู้้�จััดการกองทุุน ระเบีียบและ
The innovations of cooperation between finance ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุนของกองทุุนประเภทต่่างๆ
and technology such as direct lending-banking services,
Determination of goals and restraints in fund
clearing, and asset trading, impacts and examples of investment; awareness of risks and different types of security
recentdevelopment of FinTech such as online payment, returns; portfolio theory; asset allocation for investment;
blockchain, networks trading, algorithmictrading, and how big assessment of fund operations and fund committee; rules and
data drives the financial revolution.
regulations relating to different types of fund investment.
632206T การเงิินระหว่่างประเทศขั้้�นสููง *
3(3-0-6) 633208T การวาณิิชธนกิิจ
3(3-0-6)
(Advanced International Finance)
(Investment Banking)
วิิชาบัังคัับก่่อน  : สอบผ่่านวิิชา 633001T  การเงิินธุุรกิิจ
วิิชาบัังคัับก่่อน :   สอบผ่่านวิิชา 633001T  การเงิินธุุรกิิจ   
Prerequisite : Taken course
Prerequisite : Taken course
633001T  Business  Finance
633001T  Business  Finance
ตลาดการเงิินระหวางประเทศและนวััตกรรมทางการเงิินที่่�
หลัักการและเทคนิิคการวาณิิชธนกิิจของธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
เกิิดขึ้้�นในตลาดการเงิิน แหล�งเงิินทุุนที่่�ธุุรกิิจสามารถระดมเงิินไดทั้้�งจาก หลัักการสร้้างมููลค่่าให้้กัับกิิจการและผู้้�ลงทุุนจากการควบกิิจการ การ
ตลาดหลัักทรััพย์และตลาดหนี้้�สินิ ระหวางประเทศ การบริิหารการเงิินของ ครอบงำ��กิิจการ การปรัับโครงสร้้างเงิินทุุนของกิิจการ การทำำ�รายงาน การ
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วิิเคราะห์์ธุุรกิิจ และการเสนอขายหลัักทรััพย์์ โดยมีีทั้้�งภาคทฤษฎีีซึ่่�งต้้อง
อาศััยความรู้้�ทางการจััดการการเงิินและภาคปฏิิบััติิจากประสบการณ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นในต่่างประเทศและในประเทศไทย
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.

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 การฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพทางการเงิิน
		
3(0-200 ชม.)
(Financial Professional Training)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  สำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4
Prerequisite : For The Fourth Year Students
การฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ง านจริิ ง ด้้ า นการเงิิ น การลงทุุ น หรืื อ การ
633209T การศึึกษาค้้นคว้้าอิิสระทางการเงิิน
3(2-2-5) ธนาคารในสถาบัันการเงิินองค์์กรธุุรกิิจหรืือหน่่วยงานภาครััฐให้้มีีจำำ�นวน
(Independent Studies in Finance)
เวลาในการฝึึกงานไม่่น้้อยกว่่า 200 ชั่่�วโมง
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 630006T สถิิติิธุุรกิิจ  
Professional training on finance, investment, or
Prerequisite :
banking in any financial institutes, business corporations, or
Taken course 630006T  Business  Statistics   
government sectors with a minimum of 200-hour training.
  
ค้้นคว้้าหััวข้้อทางการเงิินที่่�น่่าสนใจ หรืือหััวข้้อที่่�สามารถ
ตรวจสอบได้้ด้้วยตนเอง เรีียนรู้้�การคิิด และวิิเคราะห์์ปััญหา เพื่่�อตอบ 1. หมวดวิิชาเฉพาะ สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ
1.1 วิิชาแกน
คำำ�ถามอย่่างเป็็นระบบ โดยอาศััยข้้อมููลจากแหล่่งต่่างๆ การฝึึกทัักษะการ
631101	ทัักษะการฟััง การพููดภาษาอัังกฤษ
3(3-0-6)
เขีียนรายงานวิิจััย
(English Listening and Speaking)
Interesting issues with testable hypothesis in finance; learning
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
with process of thinking and analysis of problems for systematic
ทัักษะการฟัังเพื่่�อจัับใจความสำำ�คััญในระดัับคำำ� วลีี และประโยค
results based on various reference sources; practice in writing
ขนาดสั้้น� และการพููดเพื่่�อการสื่่อ� ความหมายให้้ถููกต้้อง การให้้ข้อ้ มููลเกี่่ย� ว
a research report.
กัับตนเองและผู้้�อื่่�น การสนทนาในสถานการณ์์ต่่างๆ และการพููดหน้้าชั้้�น
633210T การวิิเคราะหรายงานทางการเงิิน *
3(3-0-6) เรีียน
Listening skill for the main idea in levels of word,
(Financial Statement and Reporting Analysis)
วิิชาบัังคัับก่่อน :   สอบผ่่านวิิชา 633001T  การเงิินธุุรกิิจ    phrase, and short sentences; in speaking skill to convey the
right idea; giving information on oneself and others; speaking
Prerequisite : Taken course
in various situations; speaking in front of the class.
633001T  Business  Finance
เทคนิิคและเครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์รายงานทางการเงิินต
างๆเพื่่�อประโยชน ทางด้านการเงิินและการตััดสิินใจของผููบริิหาร โดย
พิิจารณาถึึงผลกระทบของหลัักการบััญชีีที่่�กิิจการ เลืือกใช้ต�อตััวเลขที่่�
แสดงในรายงานและงบการเงิิน ความแตกต�างในการวิิเคราะห์รายงาน
ทางการเงิินของอุุตสาหกรรมต�างๆ  
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631102	ทัักษะการอ่่าน การเขีียนภาษาอัังกฤษ
3(3-0-6)
(English Reading and Writing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการอ่่าน การอ่่านข้้อความภาษาอัังกฤษเพื่่�อการจัับใจความ
สำำ�คััญ การวิิเคราะห์์คำำ�ศััพท์์ ความหมาย รููปประโยคจากตำำ�รา วารสาร
และบทความทางวิิชาการ และหลัักการเขีียน องค์์ประกอบและลัักษณะ
เฉพาะของงานเขีียนประเภทต่่างๆ ในระดัับย่่อหน้้า การเขีียนแสดงความ
คิิดเห็็นและให้้เหตุุผล
Principles of reading; reading English texts for main
idea; analysis of vocabulary and meaning; sentence structures
used in texbooks, journals and academic articles; principles
of writing; elements and specific feature in each type of writing
at the paragraph level; writing for opinions and reasons.
631103 โครงสร้้างไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ
3(3-0-6)
(English Grammatical Structure)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ไวยากรณ์์และโครงสร้้างประโยคภาษาอัังกฤษในระดัับวลีี อนุุ
ประโยค การใช้้และหน้้าที่่�ของวลีีและอนุุประโยค การลดรููปประโยค การ
ใช้้รููปประโยคแบบต่่างๆ ให้้ถููกต้้องตามหลัักไวยากรณ์์เพื่่�อพััฒนาทัักษะ
ภาษาอัังกฤษ เพื่่�อการสื่่�อสารทางธุุรกิิจ
English grammar and sentence structures; clauses,
phrases, and sentence parts; usage and functions of phrases
and clauses; reduced sentences; grammatically correct use of
sentence patterns to develop business English communication
skills.

631105 วรรณคดีีอัังกฤษเบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
(Introduction to English Literature)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิด ยุุคสมััย องค์์ประกอบและกลวิิธีีการประพัันธ์์ของกวีี
นิิพนธ์์ เรื่่�องสั้้�น บทละครและนวนิิยาย วิิธีีการวิิเคราะห์์และวิิจารณ์์
วรรณกรรมประเภทต่่างๆ จากผลงานวรรณกรรมที่่�ได้้รัับการคััดสรรใน
ระดัับพื้้�นฐาน โดยศึึกษาจากวรรณคดีีอัังกฤษ และอเมริิกััน
Concepts, ages, components and devices of poetry,
short stories, plays, and fictions; basic criticism of selected
excerpts from main types of literary genres in English and
American literature.
1.2 วิิชาเฉพาะด้้าน
		 1.2.1 กลุ่่�มวิิชาทัักษะภาษา
631201 การพััฒนางานเขีียนภาษาอัังกฤษเชิิงวิิชาการ 3(3-0-6)
(Academic English Writing Development)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631102 ทัักษะการอ่่าน-การเขีียนภาษา
อัังกฤษ
การเขีียนย่่อหน้้าและความเรีียงในรููปแบบและหััวข้้อต่่างๆ เชิิง
วิิชาการ โดยเน้้นการระดมและการจััดกระบวนความคิิด การเขีียนเค้้าโครง
การเขีียนประโยค ใจความหลัักที่่�กระชัับ และการใช้้ตััวเชื่่�อมระหว่่าง
ประโยคและย่่อหน้้า
Paragraph writing to essay in various types and topics
in academic writing with an emphasis on brainstroming and
organization of ideas; writing drafts and outlines; writing concise
sentences and main ideas; use of discourse markers between
sentences and between paragraphs.

631104 ภาษาศาสตร์์ภาษาอัังกฤษเบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
631202 การสื่่�อสารภาษาอัังกฤษข้้ามวััฒนธรรม
3(3-0-6)
(Introduction to English Linguistics)
(English
Communication
across
Cultures)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการเบื้้�องต้้นทางภาษาศาสตร์์ภาษาอัังกฤษ สััทศาสตร์์ ส
การสื่่อ� สารภาษาอัังกฤษระหว่่างวััฒนธรรมและลัักษณะเฉพาะ
รวิิทยา ระบบคำำ� และวากยสััมพัันธ์์
ของชนชาติิ
ที่่�ใช้้ภาษาอัังกฤษเป็็นภาษาแม่่ ภาษาที่่�สองและภาษาต่่าง
Introduction to English linguistics; phonetics;
ประเทศ ความเชื่่
�อ ค่่านิิยม สัังคมเพื่่�อเข้้าใจความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
phonology; morphology; syntax.
และเสริิมสร้้างการติิดต่่อสื่่�อสารในบริิบทที่่�ใช้้ภาษาอัังกฤษกัับชาวต่่าง
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631205 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการศึึกษาต่่อและอาชีีพ
3(3-0-6)
English communication across cultures; identity of
(English for Further Study and Career)
people using English as a native, second and foreign language;
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631103 โครงสร้้างไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ
beliefs, values, society to understand cultural differences;
องค์์ประกอบของแบบทดสอบมาตรฐานวิิชาภาษาอัังกฤษเพื่่�อ
strengthen communication in English contexts with foreigners. ศึึกษาต่่อ การทำำ�แบบทดสอบ TOEFL, IELTS, TU-GET, CU-TEP และ
การทดสอบเพื่่�อการทำำ�งาน ได้้แก่่ TOEIC เพื่่�อให้้คุ้้�นเคยและเรีียนรู้้�วิิธีีทำำ�
631203	สััทศาสตร์์ภาษาอัังกฤษ
3(2-2-5) ข้้อสอบตลอดจนการวิิเคราะห์์ข้้อสอบในทัักษะ คืือ การฟััง การพููด การ
(English Phonetics)
อ่่าน และการเขีียน และไวยากรณ์์ การเข้้าสอบในสถานการณ์์จริิง การเต
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
รีียมตััวสมััครงาน และการสััมภาษณ์์
หลัักการและทฤษฎีีทางสััทศาสตร์์ กลไกการผลิิตเสีียงพููดใน
English stange test components for further study,
ภาษาอัังกฤษ สััทอัักษรและการถ่่ายทอดเสีียง องค์์ประกอบของเสีียงพููด TOEFL, IELTS, TU-GET, CU-TEP; TOEIC for career preparation;
ในภาษาอัังกฤษ การออกเสีียงหนัักเบา การเชื่่อ� มเสีียง จัังหวะและทำำ�นอง strategies in test taking; testing guidelines and analysis of
เสีียง และการออกเสีียงภาษาอัังกฤษ
listening, speaking, reading, writing and grammar components;
Principles and theories of phonetics; mechanism of real test-taking experience; preparation for employment and
English speech production; phonetic alphabets and phonetic interview.
transcription; components of English speech sounds including
stress, linking, rhythm and intonation; and English pronunciation .2.2 กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษเพื่่�อธุุรกิิจ
practice.
631301 ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 1
3(2-2-5)
(Business English 1)
631204 การพููดภาษาอัังกฤษต่่อที่่�ชุุมชน
3(2-2-5)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
(English Public Speaking)
คำำ�ศััพท์์เฉพาะ สำำ�นวนต่่างๆ ในเนื้้�อหาทางธุุรกิิจที่่�หลากหลาย
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631101 ทัักษะการฟััง-การพููดภาษา
ได้้แก่่ โครงสร้้างภายในองค์์กร ตำำ�แหน่่ง และหน้้าที่่�การทำำ�งานในองค์์กร
อัังกฤษ
การติิดต่่อทางโทรศััพท์์ การจััดเตรีียมกำำ�หนดการและการนััดหมาย การ
หลัักการในการพููด และเทคนิิคในการนำำ�เสนอที่่�ถููกต้้องเหมาะ ติิดต่่อธุุรกิิจด้้านสัังคม จดหมายธุุรกิิจ ในสำำ�นัักงาน (บัันทึึกสั้้�น จดหมาย
สมกัับบุุคคล โอกาสและสถานที่่� เน้้นการพููดภาษาอัังกฤษในที่่�ชุุมชนใน สั้้�น คำำ�เตืือน ป้้ายประกาศ) จดหมายสอบถาม ตอบกลัับ และสั่่�งสิินค้้า
สถานการณ์์และหััวข้้อต่่างๆ ด้้านสัังคม การเมืือง เศรษฐกิิจ บัันเทิิง รวมทั้้�งการสมััครงาน
วิิ ช าการ โดยรู้้�จัั ก ภาษา น้ำำ�� เสีี ย ง ท่่าทางที่่� เ หมาะสมกัั บ โอกาสและ
Business terms and expressions in business contexts,
สถานการณ์์
concerning internal organization structure, corporate positions
Principles of speech; presentation techniques to and job descriptions; telephone contacts, business schedule
specific audience, time and place; focus on public speaking and appointment, social contacts, business correspondence,
and speeches in various occasions and on topics of social office writing for memorandum, short message, warning sign
issues, politics, economics, entertainment, education ; proper and notice; enquiry letter and reply; order placement; job
use of tone and gesture.
application.
ชาติิ
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631302 ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 2
3(2-2-5)
(Business English 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631301 ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ 1
คำำ�ศััพท์์เฉพาะ สำำ�นวนต่่างๆ ในเนื้้�อหาทางธุุรกิิจในระดัับที่่�สููง
ขึ้้�นโดยเน้้น การค้้าภายในและระหว่่างประเทศ การดำำ�เนิินธุุรกิิจในสาขา
อาชีีพต่่างๆ และในสถานการณ์์ต่่างๆ เช่่น การนำำ�เข้้า และการส่่งออก การ
ขนส่่งสิินค้้า ธุุรกิิจธนาคารและธุุรกิิจโรงแรม ระเบีียบวาระการประชุุม
การเขีียนบัันทึึกการประชุุมของบริิษััท รายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์ที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการโฆษณา บทความทางธุุรกิิจจากอิินเตอร์์เน็็ต และจดหมาย
เรีียกร้้องและประนีีประนอม
Business terms and expressions in business contexts
with an emphasis on domestic and international trades;
business operations in several business careers and situations,
concerning imports-exports, logistics, banking and hotel
business writing for agenda, minutes, product specifications
and advertising, Internet articles, and claim and adjustment
letter.
631303 ภาษาอัังกฤษธุุรกิิจในมััลติิมีีเดีีย
3(3-0-6)
(Business English in Multimedia)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การพััฒนาทัักษะทางภาษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาทางธุุรกิิจโดย
ใช้้มัลั ติิมีเี ดีีย รููปแบบ เนื้้�อหาและลัักษณะทางภาษาที่่�ใช้้ทักั ษะการสื่่อ� สาร
ที่่�ปรากฏในสื่่�อมััลติิมีีเดีียของธุุรกิิจสมััยใหม่่ การพููดและการใช้้คำำ�ศััพท์์
และสำำ�นวนภาษาเฉพาะทางธุุรกิิจในสื่่�อมััลติิมีีเดีีย
Development of language skills with a special focus
on business topics relying on multimedia applications; form,
content, and language in multimedia for features of modern
business; a special emphasis on increasing business vocabulary,
improving oral skills, and using idiomatic expressions.

631304 การแปลเบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
(Basic Translation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ทฤษฎีีและกระบวนการแปล โครงสร้้างและวิิธีกี ารใช้้ภาษา ศััพท์์
และสำำ�นวน ตลอดจนพื้้�นฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการแปลต้้นฉบัับ การแปล
ประโยคและข้้อความสั้้น� ๆ ที่่�มีคำี ำ�ศัพั ท์์ทั่่ว� ไป และคำำ�ศัพั ท์์ทางธุุรกิิจพื้้�นฐาน
อยู่่ใ� นบริิบท จากภาษาอัังกฤษเป็็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็็นภาษา
อัังกฤษ โดยเน้้นการสื่่�อความหมายและการใช้้โครงสร้้างทางไวยากรณ์์
อย่่างถููกต้้อง
Translation theories and processes; sentence
structures, language usages, terms and expressions related to
translation of source texts; translation in sentences and short
texts containing general vocabulary and elementary business
terms levels from English into Thai and Thai into English with
an emphasis on correctly grammatical structure and fidelity
of message between source texts and target texts.
631305 การแปลทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(Business Translation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631304 การแปลเบื้้�องต้้น
การแปลข่่าวและเอกสารในเชิิงธุุรกิิจจากภาษาอัังกฤษเป็็นภาษา
ไทย และจากภาษาไทยเป็็นภาษาอัังกฤษ โดยเน้้นความถููกต้้องทั้้�งทางด้้าน
ไวยากรณ์์ และการสื่่�อความหมาย ฝึึกวิิเคราะห์์สาเหตุุข้้อผิิดพลาดในการ
แปลและแก้้ไขข้้อบกพร่่องเหล่่านั้้�น
Translation of news and business document from
English into Thai and Thai into English with an emphasis on
grammatical structure and communicative correctness; analysis
of problems in translation and solutions to the problems.
631306 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
6(0-540-0)
(Professional Internship)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านรายวิิชาในหมวดวิิชาเฉพาะไม่่น้้อย
กว่่า 90 หน่่วยกิิต
ฝึึกปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการของรััฐหรืือเอกชน ที่่�มีี
ลัักษณะงานเกี่่ย� วข้้องกัับลักั ษณะวิิชาเอก ฝึึกการใช้้ภาษาต่่างประเทศ โดย
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ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการสาขาวิิชาล่่วงหน้้า มีีการนำำ�เสนอ
ผลการฝึึกงานรวมทั้้�งอภิิปรายกรณีีศึึกษาที่่�พบ และต้้องผ่่านการประเมิิน
จากหััวหน้้าหน่่วยงาน
Work in public or private orgaizations in positions
approved by the committee; use of English or any other foreign
language in workplace; presentation and discussion of work
accomplishment and problems encountered; evaluation by
the supervisor in charge of the internship program.

Development of hotel and tourism; categories and
types of hotel; structure and service management; significance
and impact of hotel and tourism on economics, society, politics
and environment; characteristics, components and supporting
factors of hotel and tourism industry; government’s policy
promotion of tourism; future trends of hotel and tourism
industry; field trip.

631403 การสื่่�อสารทางธุุรกิิจและการประชาสััมพัันธ์์
3(3-0-6)
(Business Communication and Public Relations)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
โครงสร้้าง หน้้าที่่�ต่่าง ๆ ของการสื่่�อสารทางธุุรกิิจและการ
ประชาสััมพัันธ์์ อุุปสรรคของการสื่่�อสารและแนวทางแก้้ไข รููปแบบการ
สื่่�อสารในองค์์การ การสื่่�อสารในภาวะวิิกฤต และเทคนิิคในการติิดต่่อใน
สัังคมและวงการธุุรกิิจ กระบวนการประชาสััมพัันธ์์ ภาพลัักษณ์์องค์์การ
และเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการประชาสััมพัันธ์์
Structures and functions of business communication
and public relations; barriers to effective business
communication and means of solutions; forms of corporate
communication; communication in crisis; techniques of
business and social contacts; public relations processes;
corporate images; public relations tools.
1.3 กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
631501 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อธุุรกิิจการบริิการ	
3(3-0-6)
(English for Hospitality and Management)
3(3-0-6)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631101 ทัักษะการฟััง-การพููดภาษาอัังกฤษ

1.2.3 กลุ่่�มวิิชาการบริิหารธุุรกิิจ
631401 ความรู้้�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจเบื้้�องต้้น
3(3-0-6)
(Introduction to Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักเบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับธุรุ กิิจ ประเภทของธุุรกิิจ รููปแบบของการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยเน้้นถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจออนไลน์์ สิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีผลต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ จริิยธรรมและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของธุุรกิิจ งาน
หลัักในธุุรกิิจ ได้้แก่่ การบััญชีี การเงิิน การตลาด การบริิหารงานทรััพยากร
มนุุษย์์ การจััดองค์์กร และธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
Principles of business; business types and operations
with an emphasis on online business; impacts of environment
on business management; ethics and corporate social
responsibility; main tasks of business operations, concerning
accounting, finance, marketing, human resource management,
organization management, and international business.

631402	อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม
(Hotel and Travel Industry)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
พััฒนาการของการท่่องเที่่�ยวและโรงแรม ประเภทและระดัับ
ต่่างๆ ของโรงแรม โครงสร้้าง และการดำำ�เนิินการของฝ่่ายบริิการต่่างๆ
ความสำำ�คััญและผลกระทบของการท่่องเที่่�ยวและโรงแรมต่่อเศรษฐกิิจ
สัังคม การเมืืองและสิ่่�งแวดล้้อม ลัักษณะของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
และการโรงแรม องค์์ประกอบและปััจจััยสนัับสนุุน นโยบายการส่่งเสริิม
การท่่องเที่่�ยวของรััฐ ทิิศทางและแนวโน้้มของการท่่องเที่่�ยวและการ
โรงแรมในอนาคต มีีการดููงานนอกสถานที่่�

การใช้้ทัักษะการฟััง พููด อ่่าน และเขีียนภาษาอัังกฤษที่่�ใช้้ใน
ธุุรกิิจการบริิการ ศััพท์์และสำำ�นวนที่่�ใช้้ในงานบริิการที่่�เกี่่ย� วข้้อง อาทิิ การ
จองห้้องพััก การลงทะเบีียนเข้้าพััก การบริิการอาหารและเครื่่�องดื่่�ม การ
บริิการอื่่�นๆ ของโรงแรม และการดููงานโรงแรม
English listening, speaking, reading and writing used
in the hospitality management; vocabulary and expressions
needed in hospitality services : reservation, registration, food
and beverage services, and other hotel services; hotel visit.
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631502 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว
3(3-0-6)
(English for Tourism Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631101 ทัักษะการฟััง-การพููดภาษา
อัังกฤษ
คำำ�ศัั พ ท์์ สำำ� นวน และข้้ อ มููลเกี่่� ย วกัั บ แหล่่งท่่องเที่่� ย ว 
ประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม และประเพณีีของไทยและต่่างประเทศ การใช้้
ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่อ� สารและการนำำ�เสนอข้้อมููลในบริิบทของการท่่อง
เที่่�ยว รวมถึึงการฝึึกภาคสนาม
Vocabulary, expressions and information on Thai and
foreign tourist attractions; history, culture, and customs; use
of English for communication and presentation in the tourism
context; a field trip.

specific situations; information about important tourist sites
in Thailand; particular information on archaeology, art and
culture; reading in guiding-materials; advertisement and public
relations; English usage for negotiations; hospitality
management; transportation; duty-free products; room
reservation.
631505 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการเจรจาต่่อรองทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
(English for Business Negotiation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การพููดภาษาอัังกฤษที่่�ถููกต้้องเหมาะสมในสถานการณ์์ทางธุุรกิิจ
การสื่่�อสารทางสัังคมกัับเพื่่�อนร่่วมงาน และผู้้�มาติิดต่่อ การเข้้าร่่วมการ
ประชุุมและการเจรจาทางธุุรกิิจ การนำำ�เสนองานที่่�สามารถจููงใจและให้้
ข้้อมููลทางธุุรกิิจ
Correct English speaking in business contexts;
socializing with colleagues and visitors; attending and
participating in business meetings; conducting business
negotiations and making informative and persuasive business
presentations.

631503 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการติิดต่่องาน
3(3-0-6)
(English for Professional Contacts)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การใช้้ภาษาอัังกฤษอย่่างมีีประสิิทธิิภาพในการนำำ�เสนอข้้อมููล
การติิดต่่อกัับหน่่วยงานและบุุคคลทั่่�วไป การแจ้้งข่่าวสารและข้้อมููลที่่�ถููก
ต้้อง การจััดการกัับปััญหาการร้้องเรีียน การศึึกษาการดำำ�เนิินงานด้้าน
พิิธีีการต้้อนรัับ
Effective English usage for presentation; personal and 631506 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับเลขานุุการในองค์์กรข้้ามชาติิ 3(3-0-6)
(English for Secretary in Multinational
professional contacts; transmission of correct information and
messages; claim handling processes; protocol for welcome to Corporations)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
an organization.
ศััพท์์และสำำ�นวนที่่�ใช้้ในงานเลขานุุการในวงการธุุรกิิจข้้ามชาติิ
631504 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อวิิชาชีีพมััคคุุเทศก์์
3(3-0-6) การพููดคุุยทางโทรศััพท์์ การนััดหมาย การโต้้ตอบทางจดหมายและอีีเมล
(English for Tourist Guides)
ล์์ การต้้อนรัับแขกที่่�ได้้นัดั หมายและไม่่ได้้นัดั หมาย การจััดเตรีียมการเดิิน
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ทางธุุรกิิจ การจััดเตรีียมและจดรายงานการประชุุม
ศัั พ ท์์ สำำ� นวน และรููปแบบภาษาอัั ง กฤษที่่� ใช้้ ส นทนาใน
Vocabulary and expressions in secretarial tasks in a
สถานการณ์์เฉพาะและการให้้ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สำำ�คััญใน circle of multinational business; a practical study of telephone
ประเทศไทย การให้้ข้อ้ มููลเฉพาะด้้าน เช่่น ด้้านโบราณคดีี ศิลิ ปวััฒนธรรม conversation, appointment, business correspondence and
การอ่่านเอกสารนำำ�เที่่�ยว การโฆษณาประชาสััมพัันธ์์ การใช้้ภาษาอัังกฤษ email writing; guest relations by appointment and without
เพื่่�อการเจรจาต่่อรอง งานโรงแรม การขนส่่ง สิินค้้าปลอดภาษีี และการ appointment; business travel preparation; meeting arrangement
จองห้้องพััก
and minute taking.
Vocabulary, phrases, and styles of English used in
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631507 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อธุุรกิิจการบิิน
3(3-0-6)
(English for Airline Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
คำำ�ศััพท์์ สำำ�นวน เกี่่�ยวกัับงานบริิการภาคพื้้�นดิิน บนเครื่่�องบิิน
และในสนามบิิน ฝึึกใช้้ภาษาเพื่่�อการสื่่�อสารในสถานการณ์์ต่่างๆ การ
ประชาสััมพัันธ์์ในสนามบิิน การแก้้ปััญหาการสำำ�รองที่่�นั่่�ง การบริิการเช็็ค
อิินและขึ้้�นเครื่่�องบิิน การต้้อนรัับผู้้�โดยสารขาเข้้าและขาออก
Words and expressions on ground, in flight and airport
services; the language for communication in different
situations; announcement in the airport; solution to reservation
problem; check-in and boarding services; protocols of welcome
at arrival and departure.

631510 การศึึกษาอิิสระ
3(3-0-6)
(Independent Study)
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านรายวิิชาในหมวดวิิชาเฉพาะไม่่น้้อย
กว่่า 60 หน่่วยกิิต
การค้้นคว้้าด้้านการใช้้ภาษา การอ่่าน การเขีียน การแปล การ
ฟััง-พููด ตามความสนใจและความถนััดของผู้้�เรีียนในบริิบททางธุุรกิิจ และ
ได้้รัับอนุุมััติิจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาและนำำ�ผลการศึึกษาค้้นคว้้ามาเสนอใน
รููปแบบของสารนิิพนธ์์
Research on language in reading, writing, speaking and
listening, or translation depending on students’ interest in a
business context; the topic approved by the advisor;
submission of complete independent study paper.

631508	วััฒนธรรมชนชาติิที่่�ใช้้ภาษาอัังกฤษ
3(3-0-6) 631511 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับสื่่�อสารมวลชน
3(3-0-6)
(English Speaking Cultures)
(English for Mass Media)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
สัังคม วิิถีีชีีวิิต การศึึกษาและวััฒนธรรมของประเทศที่่�ใช้้ภาษา
คำำ�ศัั พ ท์์ สำำ� นวนภาษาอัั ง กฤษรููปแบบต่่างๆ สำำ� หรัั บ งาน
อัังกฤษ
หนัังสืือพิิมพ์์และโทรทััศน์์ การเสนอข่่าว การเขีียนข่่าว และเขีียนคอลััมน์์
Society, way of life, education and culture of English- ต่่างๆ สำำ�หรัับหนัังสืือพิิมพ์์ การเขีียนหััวเรื่่�อง และการเขีียนบทวิิจารณ์์
speaking countries.
Vocabulary, expressions and subject mattes related
to journalism and television broadcasting; news presentation;
631509 การโต้้วาทีีภาษาอัังกฤษ
3(2-2-5) news writing; writing of various sections in a newspaper
(English Debate)
including heading and critique.
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631101 ทัักษะการฟััง-การพููดภาษา
631512 ภาษาอัังกฤษในฐานะที่่�เป็็นภาษาโลก
3(3-0-6)
อัังกฤษ
(Global
English)
หลัักการและเทคนิิคการโต้้วาทีีและฝึึกโต้้วาทีีในหััวข้อ้ ต่่างๆ เป็็น
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ภาษาอัังกฤษและพััฒนาภาษาที่่�ใช้้อย่่างมีีหลัักการและเหตุุผล มีีการศึึกษา
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับภาษาอัังกฤษในฐานะที่่�เป็็นภาษานานาชาติิ
ดููงานการแข่่งขัันการโต้้วาทีีภาษาอัังกฤษนอกสถานที่่�
หรืื
อ
ภาษากลางของโลก บทบาท สถานะและความเป็็
นไปของภาษา
Principles of debate and techniques; debate practice
อัั
ง
กฤษในหลากหลายมิิ
ติ
ิ
และบริิ
บ
ทการใช้้
การใช้้
ภ
าษาอัั
งกฤษในเอเชีีย
in English on various topics; language development based on
logical principle; participation in debate competitions arranged ตะวัันออกเฉีียงใต้้ อเมริิกาและยุุโรป
Global English concept as an international language
by outside institutions.
or as a lingua franca; roles, status, and directions of English in
various dimensions and domains of use; Englishes in Southeast
Asia, America and Europe.
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631513 ภาษาอัังกฤษในองค์์กรข้้ามชาติิ
3(3-0-6)
(English in Multinational Corporations)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การใช้้ภาษาอัังกฤษเชิิงธุุรกิิจในวงการธุุรกิิจข้้ามชาติิ ตลาดการ
ค้้า การเงิินระหว่่างประเทศ การสร้้างสััมพัันธภาพ และการเจรจาต่่อรอง
ทางธุุรกิิจ
Business English used in multinational corporations;
trade markets; international finance; business networking and
negotiation.
631514 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสารในองค์์กร	
3(3-0-6)
(English for Organizational Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศััพท์์ สำำ�นวน และหลัักการใช้้ภาษาอัังกฤษ เพื่่�อความเข้้าใจการ
สื่่�อสารในองค์์กร การแนะนำำ�องค์์กร การอ่่านแผนภููมิิ กราฟ ตาราง และ
สถิิติิทางธุุรกิิจ การนำำ�เสนองานของหน่่วยงานภายในองค์์กร
Vocabulary, expressions, and usages of English for
communication and mutual understanding in an organization;
readings for interpretation of charts, graphs, tables, and
business statistics; presentation of internal operations.

631602 ภาษาฝรั่่�งเศส 2
3(3-0-6)
(French 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
โครงสร้้างภาษาฝรั่่ง� เศส ประโยคและสำำ�นวนเพิ่่�มเติิม ทัักษะทั้้�ง
4 โดยเน้้นการฟััง การพููด การสนทนาโต้้ตอบตามสถานการณ์์ที่่�กำำ�หนด
เพื่่�อเรีียนรู้้�วััฒนธรรมของชาวฝรั่่�งเศส
French grammatical structures and advanced
sentences, phrases and four language skills with an emphasis
on listening and speaking; coaching interactive discussion on
a given situation to learn French culture.
631603 ภาษาฝรั่่�งเศส 3
3(3-0-6)
(French 3)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
โครงสร้้างภาษาฝรั่่ง� เศส ประโยคและสำำ�นวนเพิ่่�มเติิม ทัักษะทั้้�ง
4 โดยเน้้นการอ่่าน การเขีียน บทความประเภทต่่างๆ ในชีีวิิตประจำำ�วััน
French grammatical structures and advanced
sentences, phrases and four language skills with an emphasis
on reading and writing different types of articles in daily life.

631604	วััฒนธรรมฝรั่่�งเศส
3(3-0-6)
1.4 วิิชาโท
(French Culture)
1.4.1 ภาษาฝรั่่�งเศส
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
631601 ภาษาฝรั่่�งเศส 1
3(3-0-6)
ประเทศฝรั่่�งเศสปััจจุุบัันทางด้้านสัังคม ชีีวิิตความเป็็นอยู่่� และ
(French 1)
วัั
ฒ
นธรรม
ขนบธรรมเนีียม
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
The current French society, way of life, tradition and
โครงสร้้างไวยากรณ์์ภาษาฝรั่่�งเศสขั้้�นพื้้�นฐาน เน้้นทัักษะทั้้�ง 4
culture.
การฟััง การพููด การอ่่าน และการเขีียน เพื่่�อการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(3-0-6)
French grammatical structures with an emphasis on 631605 สนทนาภาษาฝรั่่�งเศส
(French
Conversation)
listening, speaking, reading and writing skills for communication
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
in daily life.
สนทนาภาษาฝรั่่ง� เศสโดยเน้้นเนื้้�อหาการสื่่อ� สารเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้ใน
การโต้้ตอบ และแสดงความคิิดเห็็นต่่อเรื่่อ� งราวในชีีวิติ ประจำำ�วันั การติิดต่่อ
งานในโอกาสต่่างๆ โดยเน้้นการออกเสีียงและการใช้้ภาษาที่่�ถููกต้้อง
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French conversation with an emphasis on basic industry, including a study tour.
communication contents used in the dialog and opinion
expressed on the stories of everyday life; communication in 631609 การอ่่านภาษาฝรั่่�งเศส
3(3-0-6)
business with an emphasis on pronunciation and correct
(French Reading)
language usage.
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631603 ภาษาฝรั่่�งเศส 3
หลัักการอ่่านเบื้้�องต้้น เทคนิิคในการหาความหมายของคำำ�ศัพั ท์์
631606 ภาษาฝรั่่�งเศสธุุรกิิจ
3(2-2-5) จากบริิบท การอ่่านจัับใจความ และการอ่่านข้้อความที่่�คััดเลืือกจากงาน
(Business French)
เขีียนประเภทต่่างๆ เช่่น บทความ ข่่าว และ สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ ประเภทต่่างๆ
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631603 ภาษาฝรั่่�งเศส 3
Fundamentals of reading in context; reading for
โครงสร้้าง ศััพท์์ สำำ�นวน เกี่่ย� วกัับภาษาฝรั่่ง� เศสธุุรกิิจ และทัักษะ comprehension and selected various writings, such as news,
การฟััง การพููด การอ่่าน การเขีียน เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจแขนงต่่างๆ เพื่่�อการ articles and printed media types.
สื่่�อสารทางธุุรกิิจอย่่างเหมาะสม
French structure, vocabulary and expressions 631610 การแปลภาษาฝรั่่�งเศส
3(3-0-6)
regarding French business; the four skills of listening, speaking,
(French Translation)
reading and writing of various business disciplines for
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631603 ภาษาฝรั่่�งเศส 3
appropriate business communication.
หลัักการแปลประโยคและข้้อความสั้้�นๆ จากภาษาฝรั่่�งเศสเป็็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็็นภาษาฝรั่่�งเศส โดยเน้้นการสื่่�อความหมาย
631607 ภาษาฝรั่่�งเศสเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
3(2-2-5) และความถููกต้้องตามโครงสร้้างภาษา
(French for Tourism)
Principles of translation; translation in a sentence
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631603 ภาษาฝรั่่�งเศส 3
level and a short message from French to Thai and Thai to
ภาษาฝรั่่ง� เศสเพื่่�อการสื่่อ� สารด้้านการท่่องเที่่�ยว ศััพท์์ สำำ�นวนที่่� French with an emphasis on appropriate uses of grammatical
เกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวในประเทศไทย เช่่น สถานที่่�ท่่องเที่่�ยว วััฒนธรรม and communicative correctness.
ประเพณีีไทย
1.4.2 ภาษาญี่่�ปุ่่�น
French vocabulary and expressions for tourism in 631701 ภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
3(3-0-6)
Thailand with an emphasis on tourist attractions and Thai
(Japanese 1)
culture.
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การศึึกษาเพื่่�อได้้ทัักษะฟััง พููด อ่่าน เขีียน ประโยคภาษาญี่่�ปุ่่�น
631608 ภาษาฝรั่่�งเศสเพื่่�อการโรงแรม
3(2-2-5) ขั้้น� พื้้�นฐาน และสำำ�นวนที่่�ใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั  คำำ�ศัพั ท์์และรููปประโยคเพื่่�อ
(French for Hotel Services)
เสริิมสร้้างความสามารถการเขีียนและอ่่านอัักษรฮิิรางานะและคะตะ
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631603 ภาษาฝรั่่�งเศส 3
คะนะ
ทัักษะการฟััง พููด อ่่าน เขีียน ภาษาฝรั่่ง� เศส รวมทั้้�งศััพท์์ สำำ�นวน
Practice in listening, speaking, reading and writing skills,
ที่่�ใช้้ในธุุรกิิจการโรงแรม มีีการดููงานนอกสถานที่่�
through learning of basic Japanese sentences and phrases
The four skills of listening, speaking, reading and used in everyday life, as well as learning of vocabulary and
writing in French and English expressions used in the hotel sentence patterns in order to enhance the competence to
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write and read Hiragana and Katakana characters.

Practice in speaking competence for various situations
with an emphasis on accurate communicability and language
631702 ภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
3(3-0-6) use, as well as continuous learning of vocabulary, sentence
(Japanese 2)
patterns and Kanji characters in order to enhance speaking
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
competence.
ฝึึกทัักษะฟััง พููด อ่่าน เขีียน ประโยคภาษาญี่่�ปุ่่�นขั้้น� พื้้�นฐานเพิ่่�ม
ขึ้้� นตามสถานการณ์์ ต่่ างๆ ในชีี วิิตประจำำ�วัันโดยเรีี ยนคำำ�ศััพท์์และรููป 631705 สนทนาภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
3(3-0-6)
ประโยคใหม่่ และศึึกษาอัักษรคัันจิิ เพิ่่�มประมาณ 60 ตััว
(Japanese Conversation 2)
Practice in listening, speaking, reading and writing skills,
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631704 สนทนาภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
through further learning of basic Japanese sentences and
ฝึึกสนทนาภาษาญี่่�ปุ่่�นโดยเน้้นการสื่่อ� สารได้้จริิงในสถานการณ์์
phrases used in real-life situations in everyday life, as well as ต่่างๆ ในชีีวิิตประจำำ�วััน และฝึึกอธิิบายตามหััวข้้อต่่างๆ เช่่น วััฒนธรรม
learning of vocabulary and sentence patterns and 60 Kanji และภููมิิศาสตร์์ นอกจากนี้้�เรีียนคำำ�ศััพท์์ รููปประโยคและอัักษรคัันจิิเพิ่่�ม
characters.
เติิม เพื่่�อที่่�จะเพิ่่�มความสามารถการสนทนา
Speaking practice for communicative competence
631703 ภาษาญี่่�ปุ่่�น 3
3(3-0-6) with an emphasis on development of the competence to
(Japanese 3)
communicate in real-life situations in everday life and give
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
accounts of various matters, such as culture and geography,
ฝึึกทัักษะฟััง พููด อ่่าน เขีียน ประโยคภาษาญี่่�ปุ่่�นขั้้น� พื้้�นฐานเพิ่่�ม as well as learning of vocabulary; sentence patterns and Kanji
ขึ้้� นตามสถานการณ์์ ต่่ างๆ ในชีี วิิตประจำำ�วัันโดยเรีี ยนคำำ�ศััพท์์และรููป characters in order to enhance speaking competence.
ประโยคใหม่่ และศึึกษาอัักษรคัันจิิ เพิ่่�มประมาณ 60 ตััว และเขีียนบัันทึึก
ประจำำ�ด้้วยประโยคที่่�คิิดด้้วยตััวเอง
631706 การอ่่านและรายงานภาษาญี่่�ปุ่่�น
3(3-0-6)
Practice in listening, speaking, reading and writing skills,
(Japanese Reading and Reporting)
through further learning of basic Japanese sentences and
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631703 ภาษาญี่่�ปุ่่�น 3
phrases used in real-life situation in everyday life, as well as
ฝึึกทัักษะการอ่่านบทคััดสรรภาษาญี่่�ปุ่่�นในหััวข้้อต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยว
learning of vocabulary and sentence patterns and 60 Kanji กัับวััฒนธรรม สัังคม และประวััติิศาสตร์์และฝึึกจัับใจความสิ่่�งที่่�อ่่าน
characters; keeping a diary with sentences created by the นอกจากนี้้�เรีียนรู้้�คำำ�ศัพั ท์์ รููปประโยคและอัักษรคัันจิิเพิ่่�มเติิม เพื่่�อที่่�จะเพิ่่�ม
learner.
ความสามารถการอ่่าน
Reading practice for the competence to read Japanese
631704 สนทนาภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
3(3-0-6) texts featuring various topics, such as culture, society and
(Japanese Conversation 1)
history, in order to grasp its outline and idea; additional
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
vocabulary, sentence patterns and Kanji characters in order
ฝึึกสนทนาภาษาญี่่�ปุ่่�นในสถาการณ์์ต่่างๆโดยเน้้นความหมาย to enhance reading competence.
และการใช้้ภาษาที่่�ถููกต้้อง นอกจากนี้้�เรีียกคำำ�ศััพท์์ รููปประโยคและอัักษร
คัันจิิใหม่่ต่่อ เพื่่�อที่่�จะเพิ่่�มความสามารถการสนทนา
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631707 การเขีียนภาษาญี่่�ปุ่่�น
3(3-0-6)
(Japanese Writing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631703 ภาษาญี่่�ปุ่่�น 3
ศึึกษาหลัักการเขีียนเบื้้�องต้้น ฝึึกเขีียนภาษาญี่่�ปุ่่�นในหััวข้อ้ ต่่างๆ
โดยใช้้คำำ�ศััพท์์และสำำ�นวนในการใช้้ประโยคที่่�ถููกต้้อง นอกจากนี้้�เรีียนคำำ�
ศััพท์์รููปประโยค และอัักษรคัันจิิเพิ่่�มเติิม เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถการเขีียน
Practice in basic writing skills by practicing various
types of writing with correct use of vocabulary and phrases;
additional vocabulary, sentence patterns and Kanji charaters
in order to enhance writing competence.
631708 การแปลภาษาญี่่�ปุ่่�น
3(3-0-6)
(Japanese Translation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631703 ภาษาญี่่�ปุ่่�น 3
ศึึกษาหลัักการแปลเบื้้�องต้้น ฝึึกทัักษะการแปลประโยค ข้้อความ
สั้้น� ๆ และข่่าวจากภาษาญี่่�ปุ่่�นเป็็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็็นภาษา
ญี่่�ปุ่่�น โดยเน้้นการสื่่�อความหมายและการใช้้ภาษาที่่�ถููกต้้อง นอกจากนี้้�
เรีียนคำำ�ศััพท์์ รููปประโยค และอัักษรคัันจิิเพิ่่�มเติิม เพื่่�อที่่�จะเพิ่่�มความ
สามารถ การแปล
Practice in basic translation skills by practicing
translation of Japanese sentences in a short message and
news report into Thai and vice versa with an emphasis on
accurate communicability and language use; and learning
vocabulary, sentence patterns and Kanji characters in order
to enhance translation competence.

business setting, as well as customs and manners necessary
to follow when meeting Japanese people, with an emphasis
on business terms used in minutes, business letter writing and
application of Japanese – based computers.
631710 ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
3(3-0-6)
(Japanese for Tourism)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631703 ภาษาญี่่�ปุ่่�น 3
ศึึกษาศััพท์์ญี่่�ปุ่่�น สำำ�นวนภาษาญี่่�ปุ่่�น ที่่�ใช้้ในธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว
ตลอดถึึงงานบริิการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานท่่องเที่่�ยว และฝึึกพููดใน
สถานการณ์์จำำ�ลองเสมืือนจริิง ของผู้้�ให้้บริกิ ารและผู้้�ใช้้บริกิ าร มีีการดููงาน
นอกสถานที่่�
Learning Japanese vocabulary and phrases used in
tourism services in the tourism industry; speaking practice for
communication in real-life simulations between tourism service
providers and their customers; organizing a study tour outside
the university.

2. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
631801 ภาษาอัังกฤษจากสื่่�อบัันเทิิง
3(3-0-6)
(Edutainment English)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ภาษาอัังกฤษจากสื่่�อต่่างๆ เช่่น หนัังสืือพิิมพ์์ นิิตยสาร อิิน
เทอร์์เนต สารคดีี คลิปิ วีีดีโี อ เพลง ภาพยนตร์์ สื่่อ� โฆษณาทางทีีวีี เพื่่�อเรีียน
รู้้�คำำ�ศััพท์์ การสื่่�อความหมาย ฝึึกการอ่่านและฟัังเพื่่�อจัับใจความ
English learning for communication through media
concerning
magazines, internet, documentaries,
631709 ภาษาญี่่�ปุ่่�นธุุรกิิจ
3(2-2-5) video clips, newspapers,
songs, movies, commercials, reading and listening
(Business Japanese)
for
main
idea.
วิิชาบัังคัับก่่อน : 631703 ภาษาญี่่�ปุ่่�น 3
ศึึกษาศััพท์์ สำำ�นวนและการใช้้ภาษาญี่่�ปุ่่�นในวงการธุุรกิิจ ศึึกษา
ประเพณีีปฏิิบััติิและมารยาทในการติิดต่่อธุุรกิิจกัับชาวญี่่�ปุ่่�น เน้้นการใช้้
ศััพท์์ธุรุ กิิจในการรายงานการประชุุม การเขีียนจดหมายธุุรกิิจ และการใช้้
คอมพิิวเตอร์์ภาษาญี่่�ปุ่่�น
Learning vocabulary, phrases and language use in the
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631802 ภาษาอัังกฤษจากสื่่�ออิินเทอร์์เนต
3(3-0-6)
(Internet English)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึ ก ษาการใช้้ อิิ น เทอร์์ เ นต การค้้ น คว้้ า แหล่่งข้้ อ มููลทางอิิ น
เทอร์์เนตเกี่่�ย วกัั บไวยากรณ์์ การอ่่าน การเขีี ยน การฟัั งและการพููด
กิิ จ กรรมเสริิ ม ทัั ก ษะภาษาอัั ง กฤษ มารยาทและการเขีี ย นจดหมาย
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ฝึึกปฏิิบััติิจากบทเรีียนต่่างๆ ในอิินเทอร์์เนต
Use of the Internet; Internet resources in reading,
writing, listening, and speaking; supplementary activities in
English skills; email writing and etiquette; practices in the
Internet interactive lessons.

631805 ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับประชาคมอาเซีียน
3(3-0-6)
(Introduction to ASEAN Community)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ประวััติิความเป็็นมา ความสำำ�คััญ วิิวััฒนาการของกลุ่่�มอาเซีียน
สู่่�การเป็็นประชาคมอาเซีียน การดำำ�เนิินงานของประชาคม การเมืืองและ
ความมั่่น� คงอาเซีียน การจััดตั้้ง� เขตการค้้าเสรีี และสภาพเศรษฐกิิจพื้้�นฐาน
ของประชาคมอาเซีียน
History; significance; evolution of ASEAN group
member into ASEAN community; ASEAN Political and Security
Community; ASEAN Free Trade Area; ASEAN basic economy.
631806 ภาษาและวััฒนธรรมอาเซีียน
3(3-0-6)
(ASEAN Languages and Cultures)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความรู้้�และความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับวััฒนธรรมอาเซีียน ความหลาก
หลายของภาษาในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน ลัักษณะร่่วมและลัักษณะเฉพาะ
ทางด้้านความคิิด ค่่านิิยมซึ่่�งแสดงออกผ่่านภาษาวรรณกรรม และงาน
เขีียนอัันจะมีีส่่วนเสริิมสร้้างความเข้้าใจวััฒนธรรมอาเซีียนโดยรวม
Knowledge and understanding of ASEAN cultures,
diversity of language in ASEAN countries, shared and unique
characteristics of ideas and values expressed through language,
literature, and writing, promoting understanding of ASEAN
cultures as a whole.

631803	ธุุรกิิจการบิิน
3(3-0-6)
(Airline Business)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับกับธุ
ั รุ กิิจการบิิน บุุคคลากรในสายอาชีีพ
การบิิน ทั้้�งบนเครื่่�องบิิน และภาคพื้้�นดิิน ขบวนการบริิหารงานบริิการ เช่่น
อาหารและเครื่่�องดื่่ม�  ความปลอดภััยในธุุรกิิจการบิิน งานอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
รวมไปถึึงความเชื่่�อมโยงของธุุรกิิจการบิินในระดัับนานาชาติิ
Introduction to business aviation; staff in pursuing a
career in aviation in flight and on ground; process management
services concerning food and beverages; safety in aviation
security and other related issues; the connectivity of the airline
industry in an international level.
633101 	จิิตวิิทยาและสัังคมวิิทยาการบริิหาร
3(3-0-6)
(Managerial Psychology and Sociology)
631804 เทคนิิคการจััดสััมมนา
3(3-0-6)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาถึึงทฤษฎีีและพฤติิกรรมทางสัังคมของบุุคคล การปรัับตน
(Seminar Techniques)
ทางสัังคมและการตััดสิินใจในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น แรงจููงใจในการ
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการจััดประชุุมสััมมนา ขั้้�นตอน รููปแบบ เอกสาร สถานที่่� ทำำ�งาน ความพึึงพอใจ ขวััญและกำำ�ลัังใจในการทำำ�งาน สภาพการทำำ�งาน
สิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งาน ความปลอดภััยในการทำำ�งาน ความเหนื่่�อยล้้า
วััสดุุอุุปกรณ์์ในการประชุุมสััมมนา การฝึึกปฏิิบััติิการประชุุมสััมมนา
Principles of seminar techniques; procedures, forms, และประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน จิิตวิิทยาของการทำำ�งาน ตลอดจนความ
handouts, venues, materials, and facilities in seminar; practice สััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�บัังคัับบััญชากัับผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา
Theories and personal/social behaviors; social
for conducting seminars.
adjustment and decision to work with others; work motivation;
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satisfaction, morale and work encouragement; working
conditions and environment, safety in the workplace, fatigue,
and work performance; psychology of work; superiorsubordinate relationship.

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.

สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม
หมวดวิิชาเฉพาะพื้้�นฐาน
632111 พื้้�นฐานเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
3(3-0-6)
กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
(Digital Technology Fundamentals)
			 วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)        
คอมพิิวเตอร์์ฮาร์์ดแวร์์ โครงสร้้างคอมพิิวเตอร์์ โครงสร้้างเชิิง
632109 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
3(3-0-6) ตรรกะ โครงสร้้างทางกายภาพ กฎของมััวร์ บิ
์ ติ ไบต์์ ไบนารี่่� และการแทน
(Mathematics for Digital Technology)
ข้้อมููล อนาล็็อกกัับดิิจิิตอล การพิิจารณาทางเลืือก ซอฟต์์แวร์์ อััลกอริิทึึม
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
 ปััญหายากและซัับซ้อ้ น ภาษาโปรแกรมและการเขีียนโปรแกรม ทรััพย์์สินิ
คณิิตศาสตร์์และสััญลัักษณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง แนวคิิดพื้้�นฐานของ ทางปััญญา ความเป็็นมาตรฐาน โอเพ่่นซอร์์ส ระบบซอฟต์์แวร์์ ระบบ
ภาษา ไวยกรณ์์ ทฤษฎีีกราฟ ต้้นไม้้ และการค้้นหาโดยต้้นไม้้ ทวิิภาค ทวิิ ปฏิิบัติั กิ าร ระบบไฟล์์ ระบบดิิสก์์ การประยุุกต์์ใช้้งาน เรีียนรู้้�การโปรแกรม
ตรรก ฟัังก์์ชั่่�นตรรก พีีชคณิิตแบบบููลีีน พีีชคณิิตของเซทความสััมพัันธ์์ แนวคิิดการเขีียนโปรแกรมภาษา  การสื่่�อสารและเครืือข่่าย อิินเตอร์์เนต
วงจรตรรก พีีชคณิิตของเซทและสายอัักขระกลุ่่ม� และกลุ่่ม� ย่่อย ฟัังก์์ชั่่น� ใน  ชื่่�อโดเมนและที่่�อยู่่� ลิิขสิิทธิ์์�บนอิินเทอร์์เน็็ต อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�ง  
รููปความสััมพัันธ์์ สมการผลต่่างและฟัังก์์ชั่่�นเวีียนเกิิด Mathematical เวิิลด์์ไวด์์เว็็บ ความปลอดภััยของเว็็บ ข้้อมููลและสารสนเทศ การค้้นหา
preliminaries, notation, and basic concepts languages, Graph การติิดตาม สัังคมออนไลน์์ การขุุดและรวบรวมข้้อมููล การประมวลผล
theory, tree and binary-tree search, logic function, Boolean แบบคลาวด์์ ความเป็็นส่่วนตััวและความปลอดภััย การอ่่านรหััส การไม่่
algebra. Algebra of relation set, logic circuits. Algebra of set เปิิดเผยตััวตน
and strings. Groups and subgroups, relations and partitions,
Hardware, Computer Structure, Logical Construction,
difference equations, recursive functions.
Physical Construction, Moore’s Law, Bits, Bytes, Binary, and
Representation of Information, Analog versus Digital, Analog632110 สถิิติิสำำ�หรัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
3(3-0-6) Digital Conversion, Branch instructions, Software, Algorithms,
(Statistics for Digital Technology)
Hard Problems and Complexity, Programming and Programming
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Languages, Intellectual Property, Standards, Open Source,
ความน่่าจะเป็็น ความน่่าจะเป็็นแบบเงื่่�อนไข การแจกแจง Software Systems, Operating Systems, File Systems, Disk file
ความน่่าจะเป็็นแบบต่่อเนื่่�องและแบบไม่่ต่่อเนื่่�องของตััวแปรสุ่่�ม การกระ systems, Applications, Learning to Program, Programming
จายแบบปกติิและแบบปััวซอง การใช้้สถิิติิเชิิงอนุุมานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ Language Concepts, Communications and Networks, The
สุ่่ม� ตััวอย่่าง การทดสอบสมมติิฐาน และการประมาณค่่าพารามิิเตอร์์ การ Internet, Domain Names and Addresses, Copyright on the
วิิเคราะห์์ความแปรปรวน การวิิเคราะห์์แบบถดถอยและสหสััมพัันธ์์ การ Internet, The Internet of Things, The World Wide Web, Web
ประยุุกต์์ ใช้้วิธีิ ีทางสถิิติิ
Security, Data and Information, Search, Tracking, Social
Probability theory, conditional probability, probability Networks, Data Mining and Aggregation, Cloud Computing,
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Privacy and Security, Cryptography, Anonymity.

of change and decision decisions effectively, design and
planning, selection of teamwork management, creative
632112 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม
3(3-0-6) development team, solving conflict in teams, team performing
(Data Structures and Algorithms)
and problem solving under morality and ethics of the
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
profession.
บทบาทของอััลกอริิธึมึ ที่่�ใช้้ในกระบวนการแก้้ปัญ
ั หา โครงสร้้าง
ข้้อมููล แถวลำำ�ดัับ สายข้้อมููล รายการโยงสแตค คิิว ทรีี ไบนารีีทรีี กราฟ 632114 การจััดการเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเชิิงธุุรกิิจ
3(3-0-6)
การเรีียงลำำ�ดัับข้้อมููล และการค้้นหาข้้อมููล กลยุุทธ์์ในการแก้้ปััญหา การ
(Digital Technology Management for Business)
วิิเคราะห์์ความซัับซ้อ้ นของขั้้น� ตอนวิิธีี การออกแบบขั้้�นตอนวิิธีสำี �ำ หรัับการ
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แก้้ปััญหา ประเภทของขั้้�นตอนวิิธีีทางคอมพิิวเตอร์์        
ศึึกษาการนำำ�ระบบสารสนเทศดิิจิทัิ ลั ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการประกอบ
Roles of algorithm in problem solving. Data structure การธุุรกิิจมาประยุุกต์์ใช้้ทางการบริิหารให้้ครอบคลุุมเนื้้�อหาวิิชาพื้้�นฐาน
concerning arrays, linked lists, stacks, queues, trees, and graphs. ของ ระบบสารสนเทศดิิจิทัิ ลั ทางการจััดการ การตััดสิินใจ การจััดการความ
Sorting and searching algorithm. Problem solving methodology รู้้�ของ องค์์กร และสามารถนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาปรัับใช้้กัับ Value
and design. Algorithm complexity analysis. Types of problem- Chain ของธุุรกิิจ โดยแนะนำำ�ให้้รู้้�จัักเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ในเบื้้�องต้้น อาทิิ
solving-based algorithms.
ระบบ    e-Commerce ระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ Supply Chain
Management การตลาดออนไลน์์ โมเดลธุุรกิิจออนไลน์์ และความรู้้�เบื้้�อง
กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางเทคโนโลยีี
ต้้นของการนำำ� Best Practice ด้้าน IT มาใช้้บริิหารในองค์์กร
        
 จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
Study of information systems used in the management
of business applications covering the basic course of information
632113 การสร้้างภาวะผู้้�นำำ�และการจััดการทีีมงาน		 systems management, decisions, management of organizational
	ยุุคดิิจิิทััล
3(3-0-6) knowledge, and apply information technology to value chain
(Leadership Creation and Teamwork 		 business, introduction to E-commerce, ERP, CRM, and supply
Management in Digital Era)
chain management systems, online marketing, online business
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
models, basic knowledge of IT best practice applications to
ศึึกษากระบวนการสร้้าง วางแผน และพััฒนาสร้้างสรรค์์ให้้ corporate management.
เกิิดคุุณลัักษณะที่่�ดีีของผู้้�นำำ� เสริิมสร้้างทฤษฎีีการปฏิิบััติิ การใช้้อานาจ
หน้้าที่่�และการจััดการเชิิงรุุกต่่อการเปลี่่�ยนแปลงและการตััดสิินใจอย่่างมีี 632115 การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
3(0-6-3)
ประสิิทธิิภาพ พร้้อมออกแบบวางแผน วิิธีีการทางเลืือกในการจััดการทีีม
(Data Communications and Computer 		
งาน สร้้างสรรค์์ให้้เกิิดการพััฒนาทีีมงาน พร้้อมกัับขจััดความขััดแย้้งใน
Networks)
ทีีม ปััญหาในการสร้้างทีีมงานและแนวทางแก้้ไข ภายใต้้คุุณธรรมและ
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
จรรยาบรรณของวิิชาชีีพ
องค์์ประกอบของระบบการสื่่อ� สารข้้อมููล ตััวกลางและอุุปกรณ์์
Study of process for creating, planning and สำำ�หรัับการสื่่�อสาร การสื่่�อสารแบบใช้้สายและการสื่่�อสารแบบไร้้สาย
developing the creative attributes of leadership, strengthen เทคโนโลยีีด้า้ นการสื่่อ� สารข้้อมููลแบบต่่างๆ สถาปััตยกรรมการสื่่อ� สารและ
the theory to practice using authority and proactive management โปรโตคอล มาตรฐานโอเอสไอ โปรโตคอลที่่�ใช้้ในเครืือข่่ายต่่าง ๆ การแก้้ไข
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ปััญหาในการใช้้งานเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์    
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 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
3(0-6-3)
(Principles of Computer Programming)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวความคิิดพื้้�นฐานของภาษาโปรแกรม การเขีียนโปรแกรม
โครงสร้้าง ตััวแปร ตััวปฏิิบััติิการ ฟัังก์์ชัันและหน่่วยรัับเข้้า/ส่่งออกข้้อมููล
 คำำ�สั่่ง� ควบคุุมและคำำ�สั่่ง� ปฏิิบัติั กิ ารทางภาษา ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปร
 ตััวชี้้� และการใช้้เนื้้�อที่่�ในหน่่วยความจำำ� ตัวั แปร โลคอลและโกลบอล การ
ส่่งค่่าระหว่่างฟัังก์์ชััน สตริิงก์์ แฟ้้มข้้อมููล การรัับเข้้า/ส่่งออกข้้อมููล แถว
ลำำ�ดัับประเภทมิิติิเดีียวและสองมิิติิ การออกแบบและการเขีียนโปรแกรม
การแก้้จุุดบกพร่่องโปรแกรม
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.

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 โครงสร้้างและสถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
3(3-0-6)
(Computer Organization and Architecture)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิวััฒนาการโครงสร้้างระบบคอมพิิวเตอร์์ ระบบตััวเลขที่่�ใช้้
แทนข้้อมููล ภาษาเครื่่�อง ภาษาแอสแซมบลีี หน่่วยประมวลผล การกำำ�หนด
ที่่�อยู่่� หน่่วยความจำำ�และลำำ�ดัับชั้้�นของหน่่วยความจำำ� หน่่วยความจำำ� 
การนำำ�เข้้าและส่่งออกข้้อมููล สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์ ระบบการทำำ�งาน
แบบมััลติิโปรแกรมมิ่่�ง มััลติิทาสกิ้้�งและแบบเสมืือน
            Evolution on computer organization. Number system
used for internal data representation. Machine language,
assembly, processing unit, storage unit, memory and memory
hierarchy, and input/output peripherals. Computer architecture
technology. Multi-programming and multi-tasking system.

632117 ระบบปฏิิบััติิการ
3(3-0-6)
(Operating Systems)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิวััฒนาการและบทบาทหน้้าที่่�ของระบบปฏิิบััติิการ วิิธีีการ
ทำำ�งานและส่่วนประกอบของโปรแกรมควบคุุมระบบ การทำำ�งานทีีละ
โปรแกรม การทำำ�งานพร้้อมกัันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่่งเวลา หน่่วย
ความจำำ�ชั่่วค
� ราว การจััดสรรทรััพยากรของระบบซึ่่�งรวมถึึงหน่่วยความจำำ�
โปรเซสเซอร์์ อุปุ กรณ์์และแฟ้้มข้้อมููล ปััญหาพื้้�นฐานที่่�เกี่่ย� วกัับการทำำ�งาน
ของโปรแกรมควบคุุมระบบ จัังหวะประสานงาน การกำำ�หนดลำำ�ดับชั้้
ั น� งาน
การแบ่่งหน่่วยความจำำ�แบบเสมืือน การประมวลผลแบบขนาน และคลา
วด์์คอมพิิวติ้้�ง
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วิิชาเฉพาะด้้าน 		 ระดมเงิินทุุนเพื่่�อการพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม การวิิจััยประเมิิน
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีเฉพาะสาขา
ความเป็็นไปได้้ทางธุุรกิิจ การตลาดและการเป็็นผู้้�ประกอบการด้้าน
(1) กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
                 จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
Enterprise IT architecture management, new
technologies and trends of enterprise computing, service
632211 การวิิเคราะห์์และออกแบบระบบ
3(3-0-6) oriented standards, and architectures, big data, enterprise
(Systems Analysis and Design)
cloud computing. Business incubator; networking and strategic
	วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน
alliance for innovation and technology development; capital
632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ และ
venturing for development of technology and innovation;
632112 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม
technopreneurship; intrapreneurship; marketing for innovation
แนวความคิิดในการพััฒนาระบบ ขั้้�นตอนการวิิเคราะห์์และ and technology; diffusion of innovation and technology,
ออกแบบระบบงาน และเทคนิิ ค การรวบรวมความต้้ อ งการ วิิ ธีี ก าร business feasibility study for innovation and technology.
วิิเคราะห์์ความต้้องการเพื่่�อการพััฒนาระบบ แผนภาพการไหลของข้้อมููล
 ส่่วนเชื่่�อมต่่อกัับผู้้�ใช้้ โครงสร้้างข้้อมููล ผัังระบบงาน การเขีียนข้้อกำำ�หนด 632202 การออกแบบและพััฒนาเว็็บ
3(0-6-3)
ซอฟต์์แวร์์ การออกแบบฐานข้้อมููล การออกแบบส่่วนติิดต่่อผู้้�ใช้้ และการ
(Web Design and Development)
ออกแบบโมดููลการทำำ�งาน เทคนิิคและขั้้�นตอนการทดสอบระบบงาน
วิิชาบัังคัับก่่อน :
Concept in system development. Steps in system
เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
analysis and design. Requirement gathering and analysis
เทคโนโลยีี อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต แนวคิิ ด ในการออกแบบเว็็ บ 
techniques. Data flow diagram, User-interface design, data ปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์และคอมพิิวเตอร์์ โครงสร้้างของเว็็บไซต์์ การจััด
structure analysis, and work flow diagram. Software specification. ทำำ�หน้้าเว็็บ และการเชื่่อ� มโยง การพััฒนาเว็็บด้ว้ ยภาษาและโปรแกรมต่่าง
Database design. System testing and implementation ๆ การสร้้างไดนามิิกเว็็บ การใช้้เฟรมเวิิร์ค ภั
์ ยั คุุกคามและความมั่่น� คงของ
techniques.
เว็็บไซต์์ การพััฒนาเว็็บเพื่่�อจััดการกัับข้้อมููล
Concept on Internet technology and Web design.
632214 นวััตกรรมการประมวลผลระดัับองค์์กรเทคโนโลยีี
Human and computer relationship. Web structure and
คลาวด์์และผู้้�ประกอบการทางเทคโนโลยีี
3(0-6-3) architecture. Web development methodology through
(Innovative Enterprise Computing		 software tools. Threat and security on web site.
, Cloud Technologies and Technopreneurship)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
632208 ระบบฐานข้้อมููล
3(0-6-3)
การจััดการสถาปััตยกรรมเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร
(Database Systems)
 ที่่� ทัั น สมัั ย แนวโน้้ ม การประมวลผลระดัั บ องค์์ ก ร มาตรฐาน และ
วิิชาบัังคัับก่่อน :
สถาปััตยกรรมเชิิงบริิการ ข้้อมููลใหญ่่ และเทคโนโลยีีคลาวด์์ระดัับองค์์กร
เคยเรีียน 632112 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม
 ความคิิดสร้้างสรรค์์และกระบวนการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม นวััตกรรม
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับฐานข้้อมููล ความเป็็นมาและแนวคิิด
กระบวนการ นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ การส่่งเสริิมการพััฒนานวััตกรรมและ ชนิิดของฐานข้้อมููล การออกแบบฐานข้้อมููลโดยใช้้ตััวแบบเอ็็นทิิตีีรีีเลชััน
เทคโนโลยีีในองค์์กร การนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีไปสู่่เ� ชิิงพาณิิชย์์ การ ชิิพ การทำำ�บรรทััดฐาน ฐานข้้อมููลเชิิงสััมพัันธ์์ ภาษาเอสคิิวแอล หลัักการ
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ระบบจััดการฐานข้้อมููล การปฏิิบััติิการและการประยุุกต์์ใช้้ระบบจััดการ
ฐานข้้อมููล
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 การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์สำำ�หรัับอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�		
3(0-6-3)
(Mobile Application Programming)
วิิชาบัังคัับก่่อน :
เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
สถาปัั ตยกรรมของอุุปกรณ์์เ คลื่่�อนที่่� การเขีียนโปรแกรม
สำำ�หรัับอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� การพััฒนาซอฟต์์แวร์์สำำ�หรัับอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�
ออกแบบส่่วนติิดต่่อกัับผู้้�ใช้้ โดยใช้้เครื่่�องมืือจำำ�ลองการทำำ�งานบนอุุปกรณ์์
เคลื่่�อนที่่�ให้้สามารถทำำ�งานได้้บนเครื่่�องไมโครคอมพิิวเตอร์์ การแปลงไฟล์์
ไปใช้้ในอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� การติิดต่่อข้้อมููลผ่่านเซอร์์ฟเวอร์์จำำ�ลอง    
Mobile architecture. Mobile programming concept.
Mobile application development. User-interface design by
simulating interface on microcomputer. Mobile data handling
through virtual server.
632216 หััวข้้อเฉพาะเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
3(0-6-3)
(Special Topics in Digital Technology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หัั วข้้ อ ที่่� น่่ าสนใจในปัั จ จุุ บัั น และแนวโน้้ ม ในอนาคตที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
กัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
Topics of contemporary and nearby interests
related to digital technology fields.

632217 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่และคลาวด์์คอมพิิวติ้้�ง		
		
3(0-6-3)
(Big Data Analytics and Cloud Computing)
วิิชาบัังคัับก่่อน :
เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ และ
			
632112 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ ภาพรวมข้้อมููลขนาดใหญ่่ 
โครงสร้้างข้้อมููล วิิทยาการข้้อมููล วััฏจักั รการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ค้้นหาโดเมน
ธุุรกิิจ การเตรีียมข้้อมููล การวางแผนแบบจำำ�ลอง การสร้้างแบบจำำ�ลอง
สื่่�อสารผลลััพธ์์ การดำำ�เนิินการ วิิธีีวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ R การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลเชิิงสำำ�รวจ วิิธีกี ารทางสถิิติสำิ ำ�หรัับการประเมิินผล ทฤษฎีีและวิิธีกี าร
วิิเคราะห์์ขั้้�นสููง การจััดกลุ่่�ม สหสััมพัันธ์์ การถดถอย การถดถอยโลจิิสติิก
การจำำ�แนกประเภท นาอิิฟเบย์์ การวิินิจิ ฉััยของลัักษณนาม การวิิเคราะห์์
อนุุกรมเวลา แบบจำำ�ลอง ARIMA การวิิเคราะห์์ข้้อความ เครื่่�องมืือและ
เทคโนโลยีีการวิิเคราะห์์ขั้้น� สููง MapReduce และ Hadoop การวิิเคราะห์์
ในฐานข้้อมููล การบููรณาการการวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่
Big Data Analytics, Big Data Overview, Data Structures,
Analyst Perspective on Data Repositories, Data Science, Data
Analytics Lifecycle, Discovery Business Domain, Data
Preparation, Model Planning, Model Building, Communicate
Results, Operationalize, Data Analytic Methods Using R,
Exploratory Data Analysis, Statistical Methods for Evaluation,
Advanced Analytical Theory and Methods, Clustering,
Association Rules, Regression, Logistic Regression, Classification,
Naive Bayes, Diagnostics of Classifiers, Time Series Analysis,
ARIMA Model, Text Analysis, Advanced Analytics-Technology
and Tools, MapReduce and Hadoop, In-Database Analytics,
Integration Big Data Analytics
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632203 การเขีียนโปรแกรมเชิิงวััตถุุ
3(0-6-3)
(Object-Oriented Programming )
วิิชาบัังคัับก่่อน :
เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
หลัั ก การในการเขีี ย นโปรแกรมเชิิ ง วัั ต ถุุ แนวคิิ ด เชิิ ง วัั ต ถุุ
ลัักษณะของวััตถุุ การสร้้างคลาส การสืืบทอดคุุณสมบััติิ เอนแคบซููเลชั่่�น
โพลีีมอร์์ฟิิซึึม การทำำ�งานของเธรด การเขีียนโปรแกรมด้้วยภาษาเชิิงวััตถุุ
Object-oriented concept concerning object, class,
inheritance, encapsulation, polymorphism, and thread
methodology. Object-oriented design and programming.
632212 เทคโนโลยีีมััลติิมีีเดีีย
3(0-6-3)
(Technology Multimedia)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ประเภทของกราฟิิก หลัักการออกแบบกราฟิิก ออกแบบ
กราฟิิกเบื้้�องต้้น การใช้้เครื่่�องมืือในการออกแบบ การสร้้างภาพเคลื่่�อนไหว
การตััดต่่อภาพและเสีียง การสร้้างภาพเสมืือนจริิง ประยุุกต์์ใช้้สื่่อ� ประสม
แบบต่่างๆ
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)
วิิชาบัังคัับก่่อน :
เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ และ
632112 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิธึึม
ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ DevOps  และ DevOps สำำ�หรัับนััก
พััฒนา การสร้้างบล็็อคของ DevOps มุุมมองการวััดและเมตตริิก คุุณภาพ
และการทดสอบ การสร้้างแรงจููงใจด้้วยการแบ่่งปััน มุุมมองกระบวนการ
การรัับข้้อเสนอแนะอย่่างรวดเร็็ว แนวทางแบบครบวงจรและแบบองค์์
รวม มุุมมองทางเทคนิิค การรีีลีสี แบบอััตโนมััติิ โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้วยโค้้ด
 ตััวอย่่าง 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
632219 ปััญญาประดิิษฐ์์
3(0-6-3)
(Artificial Intelligence)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปััญญาประดิิษฐ์์เบื้้�องต้้น ตััวแทนอััจฉริิยะ การแก้้ปััญหา การ
แก้้ปััญหาด้้วยการค้้นหา การค้้นหาแบบต่่างๆ การค้้นหาแบบคู่่�ปรัับ 
ปััญหาความพึึงพอใจของข้้อจำำ�กััด ความรู้้�การใช้้เหตุุผลและการวางแผน
ตััวแทนเชิิงตรรกะ ตรรกะลำำ�ดัับแรก การอนุุมานในลอจิิกลำำ�ดัับแรก การ
วางแผนและการแสดงในโลกแห่่งความจริิง การเป็็นตััวแทนความรู้้� ความ
รู้้�และเหตุุผลที่่�ไม่่แน่่นอน ความไม่่แน่่นอนเชิิงปริิมาณ การใช้้เหตุุผลเชิิง
ความน่่าจะเป็็น การใช้้เหตุุผลที่่�น่่าจะเป็็นเมื่่�อเวลาผ่่านไป การตััดสิินใจ
อย่่างง่่าย การตััดสิินใจที่่�ซับซ้
ั อ้ น การเรีียนรู้้� การเรีียนรู้้�จากตััวอย่่าง ความ
รู้้�ในการเรีียนรู้้� การเรีียนรู้้�แบบจำำ�ลองความน่่าจะเป็็น การเสริิมการเรีียน
รู้้� การสื่่�อสารการรัับรู้้�และการแสดงผล การประมวลผลภาษาธรรมชาติิ
ภาษาธรรมชาติิเพื่่�อการสื่่�อสาร ความเข้้าใจ และหุ่่�นยนต์์
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.
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หมวดวิิชาเฉพาะ
approximating schedule. Project flow diagram. Working group
วิิชาเอกเลืือก
management. Roles of project manager. Project progress
       
  จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง) tracking tools.
632301 การวิิเคราะห์์และออกแบบเชิิงวััตถุุ
3(3-0-6)
(Object-Oriented Analysis and Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 632211 การวิิเคราะห์์และ
ออกแบบระบบ
แนวคิิดเทคโนโลยีีเชิิงวััตถุุ การวิิเคราะห์์โดยใช้้แนวคิิดเชิิงวััตถุุ
การออกแบบโดยใช้้แนวคิิดเชิิงวััตถุุ การจำำ�ลองระบบโดยใช้้แนวคิิดเชิิง
วััตถุุด้ว้ ยภาษายููเอ็็มแอล การออกแบบสถาปััตยกรรมระบบ การออกแบบ
ส่่วนติิดต่่อผู้้�ใช้้ การออกแบบฟัังก์์ชั่่�นการทำำ�งาน การออกแบบฐานข้้อมููล
การเปรีียบเทีียบระเบีียบวิิธีกี ารวิิเคราะห์์และออกแบบเชิิงวััตถุุกับั ระเบีียบ
วิิธีีการวิิเคราะห์์และออกแบบเชิิงโครงสร้้าง
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.

632303 การประกัันคุุณภาพและการทดสอบซอฟต์์แวร์์ 3(3-0-6)
(Software Quality Assurance and Testing)
วิิชาบัังคัับก่่อน : วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 632324 วิิศวกรรม
ซอฟต์์แวร์์
เทคนิิคและหลัักการทดสอบซอฟต์์แวร์์ การพััฒนาแผนการ
ทดสอบ การจััดการกระบวนการทดสอบ การรายงานปััญหาและผลการ
ทดสอบ การวิิเคราะห์์ความต้้องการเพื่่�อจััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์ในการทดสอบ
ให้้เหมาะสม การประยุุกต์์ใช้้เทคนิิคการทดสอบที่่�มีีประสิิทธิิภาพ การใช้้
เทคนิิคทางสถิิติเิ พื่่�อประเมิินผลของข้้อผิิดพลาดที่่�พบจากการทดสอบ การ
ประกัันคุุณภาพของซอฟต์์แวร์์
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.

632302 การพััฒนาซอฟต์์แวร์์และการจััดการโครงการ	 3(3-0-6)
(Software Development and 		
Project Management)
วิิ ช าบัั ง คัั บก่่ อน : เคยเรีี ย น 632211 การวิิ เ คราะห์์ แ ละ
ออกแบบระบบ
แนวคิิ ด พื้้� น ฐาน และหลัั ก การการพัั ฒ นาซอฟต์์ แวร์์ การ
วางแผน การติิดตามโครงการ ข้้อจำำ�กััดของข้้อกำำ�หนดด้้านสมรรถนะ
ตารางเวลาและงบประมาณ เครื่่�องมืือในการทำำ�ตารางเวลา การประมาณ
ระยะเวลา แผนผัังโครงข่่ายการทำำ�งาน การจััดการกลุ่่�มการทำำ�งาน กลุ่่�ม
สนัับสนุุนการทำำ�งาน บทบาทของผู้้�จััดการโครงการ เครื่่�องมืือในการ
ติิดตามโครงการ และรายงานต้้นทุุนของโครงการ
Foundation and principle of software development.
Project planning and monitoring. Limitation on capacity
conditions, schedule, and budget. Tools used in creating and

632304 การพััฒนาซอฟต์์แวร์์เชิิงวััตถุุ
3(2-2-6)
(Object-Oriented Software Development)
วิิชาบัังคัับก่่อน :
เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
การพัั ฒ นาซอฟต์์ แวร์์ โ ดยใช้้ ภ าษาที่่� สนัั บสนุุ น การพัั ฒ นา
ซอฟต์์แวร์์เชิิงวััตถุุ การวิิเคราะห์์และออกแบบโดยใช้้ยููเอ็็มแอล การ
ประยุุกต์์ใช้้เฟรมเวิิร์์ก การพััฒนาซอฟต์์แวร์์ทำำ�งานกัับฐานข้้อมููล การ
ทดสอบซอฟต์์แวร์์
Software development via object-oriented supporting
languages. Analysis and design pattern using UML and
framework methodology. Database connectivity. Software
testing.
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632306 การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์บนเว็็บ
3(2-2-6)
(Web Application Programming)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์
หลัักการพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์บนเว็็บ โครงสร้้างการ
ทำำ�งานของเว็็บเซิิร์์ฟเวอร์์ เว็็บบราวเซอร์์ การออกแบบส่่วนติิดต่่อกัับผู้้�ใช้้
การบัันทึึกข้้อมููลผ่่านฟอร์์ม การเชื่่�อมต่่อกัับโปรแกรมบนเว็็บบราวเซอร์์
การพััฒนาโปรแกรมฝั่่�งแม่่ข่่ายด้้วยภาษามาตรฐานต่่างๆ การควบคุุม
สถานะของโปรแกรมด้้วยเซสชั่่�น การพััฒนาโปรแกรมเพื่่�อเชื่่�อมต่่อฐาน
ข้้อมููล การจััดการข้้อมููลด้้วยเซสชั่่�นอาร์์เรย์์ รวมถึึงการแสดงรายงานใน
รููปแบบต่่างๆ
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 การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์ด้้วยภาษาวิิชวล 3(2-2-6)
(Visual Application Programming)
วิิชาบัังคัับก่่อน :
เคยเรีียน 632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์ด้้วยภาษาวิิชวล โครงสร้้างของ
ภาษาวิิชวล ประเภทของข้้อมููลและรููปแบบคำำ�สั่่ง� การสร้้างส่่วนปฏิิสัมั พัันธ์์
กัับผู้้�ใช้้ การเขีียนโปรแกรมเพื่่�อควบคุุมการทำำ�งานของคอนโทรลต่่าง ๆ
การเชื่่อ� มต่่อกัับฐานข้้อมููล การตรวจสอบข้้อผิิดพลาด การเชื่่อ� มต่่อกัับฐาน
ข้้อมููลมากกว่่าหนึ่่�งฐาน การใช้้คำำ�สั่่�งเอสคิิวแอลทำำ�งานกัับฐานข้้อมููล การ
สร้้างรหััสอััตโนมััติิ การจััดทำำ�รายงาน
Development of application programs through visual
languages. Visual language structure. Syntax and semantics
format of visual programs. User-interface and control
structures. Database connectivity and SQL command. Error
detection, automatic coding, and report creation.

632308 การโปรแกรมเกม
3(2-2-6)
(Game Programming)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน
632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
การโปรแกรมเกม เพื่่�อพััฒนาเกมคอมพิิวเตอร์์เบื้้�องต้้น ระบบ
กราฟิิกที่่�ใช้้ในเกม สถาปััตยกรรมเกม กระบวนวิิธีีในการโปรแกรมเกม
การออกแบบปัั ญ ญาประดิิ ษ ฐ์์ ใ นเกมและการนำำ� ไปใช้้ เทคโนโลยีี ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับเกม แนวโน้้มของเทคโนโลยีีใหม่่ๆ สำำ�หรัับการพััฒนาเกม
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 การโปรแกรมฐานข้้อมููล
3(2-2-6)
(Database Programming)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 632208 ระบบฐานข้้อมููล
การสร้้างฐานข้้อมููล การเขีียนคำำ�สั่่ง� เอสคิิวแอล เพื่่�อทำำ�งานกัับ
ฐานข้้อมููลเชิิงสััมพัันธ์์ การจำำ�กััดการเข้้าถึึงข้้อมููล การเรีียงลำำ�ดัับข้้อมููล
การสืืบค้น้ ข้้อมููลจากหลายตาราง การเชื่่อ� มตาราง การใช้้ฟังั ก์์ชันั เดี่่ย� วและ
ฟัังก์์ชัันกลุ่่�ม การใช้้คิิวรีีย่่อย การสร้้างและจััดการตาราง การควบคุุมการ
เข้้าถึึงข้้อมููล การใช้้ตััวแปร การเขีียนคำำ�สั่่�งเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลในฐาน
ข้้อมููล การเขีียนโปรแกรมสร้้างฟอร์์มและรายงาน
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.
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632310 การเขีียนโปรแกรมด้้วยภาษาสมััยใหม่่ 1
3(2-2-6)
(Programming with Modern Language 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน
632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ภาษาโปรแกรมเกิิดใหม่่ที่่�มีีแนวโน้้มได้้รัับความนิิยม จุุดเด่่น
ข้้อจำำ�กัดั ของภาษาและลัักษณะงานที่่�เหมาะสมกัับการใช้้ภาษา โครงสร้้าง
ไวยากรณ์์คำำ�สั่่�งของภาษาและเครื่่�องมืือที่่�ใช้้สำำ�หรัับเขีียนภาษานั้้�นๆ เพื่่�อ
ให้้สามารถเขีียนโปรแกรมเพื่่�อแก้้ปััญหาได้้
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.

การแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดจากการใช้้งานระบบเครืือข่่าย
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 คอมพิิวเตอร์์กราฟิิกส์์
3(2-2-6)
(Computer Graphics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์กราฟิิกส์์ การจำำ�ลอง
และการแทนวััตถุุด้้วย ตััวแบบ การแปลงตำำ�แหน่่ง การย่่อขยาย การส่่อง
สว่่าง การไล่่สีี กระบวนการสร้้างภาพสองมิิติิจากตััวแบบ การทำำ�ภาพ
เคลื่่�อนไหว การปะติิดพื้้�นผิิวด้้วยภาพ ทฤษฎีีทางคณิิตศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับคอมพิิวเตอร์์กราฟิิกส์์ การใช้้เครื่่�องมืือในการทำำ�กราฟิิกส์์
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.

632311 การเขีียนโปรแกรมด้้วยภาษาสมััยใหม่่ 2
3(2-2-6)
(Programming with Modern Language 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน
632116 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ภาษาโปรแกรมเกิิดใหม่่ที่่�มีีแนวโน้้มได้้รัับความนิิยม จุุดเด่่น
ข้้อจำำ�กัดั ของภาษาและลัักษณะงานที่่�เหมาะสมกัับการใช้้ภาษา โครงสร้้าง
ไวยากรณ์์คำำ�สั่่�งของภาษาและเครื่่�องมืือที่่�ใช้้สำำ�หรัับเขีียนภาษานั้้�นๆ เพื่่�อ
ให้้สามารถเขีียนโปรแกรมเพื่่�อแก้้ปััญหาได้้
            Trendy contemporary programming language Its
distinction and limitation. Characteristics of the applications 632317 พาณิิชย์์ดิิจิิทััล
3(3-0-6)
of its appropriation. Syntax and semantics of the language.
(Digital Commerce)
Tools used in writing the program.
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แนวคิิดและเทคโนโลยีีเกี่่�ยวกัับพาณิิชย์์ดิิจิิทััล โครงสร้้างและ
632312 การบริิหารเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
3(2-2-6) องค์์ประกอบของพาณิิชย์์ดิิจิิทััล ประเภทของธุุรกิิจบนอิินเทอร์์เน็็ตและ
(Computer Network Administration)
อุุปกรณ์์ไร้้สาย ปััจจััยในการทำำ�ธุรุ กรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ระบบการชำำ�ระเงิิน
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 632115 การสื่่�อสารข้้อมููลและ และการรัักษาความมั่่�นคงสำำ�หรัับพาณิิชย์์ดิิจิิทััล บทบาทของรััฐบาลและ
เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
กฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง ผลกระทบและประโยชน์์ทางกลยุุทธ์์สำำ�หรัับพาณิิชย์์
หลัักการทำำ�งานพื้้�นฐานของอุุปกรณ์์จััดเส้้นทาง การเชื่่�อมต่่อ ดิิจิิทััล การจััดการซััพพลายเชนและลอจิิสติิกส์์
กัับเครืือข่่ายแบบต่่างๆ เทคโนโลยีีแบบไคลแอนท์์/เซอร์์ฟเวอร์์ การเชื่่�อม
Principles and technologies relevant to digital
ต่่อสายเคเบิิล การเดิินสายระบบเครืือข่่ายระยะใกล้้ การวางแผนติิดตั้้�ง commerce. Structure and elements of digital commerce. Types
ระบบเครืือข่่าย การสร้้างผู้้�ใช้้งานและการจััดการเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ of business on Internet and mobile technologies. Factors in
632

managing digital commerce. Electronic banking and security 632325 วิิทยาการข้้อมููลและข้้อมููลอััจฉริิยะ
3(2-2-6)
system on digital commerce. Roles of government sectors.
(Data Science and Data Intelligence)
Related laws and regulations. Impact and strategic benefits of
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยเรีียน 632208 ระบบฐานข้้อมููล
digital commerce. Supply chain management and logistics.
วิิทยาการข้้อมููลเบื้้�องต้้น นัักวิิทยาการข้้อมููลและนัักพััฒนา
ข้้อมููล การสืืบค้้นหรืือการขุุด คุุณภาพข้้อมููลหรืือการล้้างข้้อมููล การสร้้าง
632320 การประมวลผลภาพดิิจิิทััลและคอมพิิวเตอร์์วิิชั่่�น 3(2-2-6) แบบจำำ�ลองข้้อมููล การคิิดแบบนัักวิิทยาการข้้อมููล พััฒนาวิิธีกี ารที่่�ดีใี นการ
(Digital Image Processing and Computer 		 ทำำ�ความเข้้าใจข้้อมููล การใช้้การคิิดเชิิงสถิิติิ การเพิ่่�มความสามารถทางการ
Vision)
ตลาด การเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ การรวบรวม
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ข้้อมููล การประมวลผลข้้อมููล การสำำ�รวจและการแสดงข้้อมููล การวิิเคราะห์์
พื้้�นฐานภาพดิิจิิทััล แบบจำำ�ลองภาพ การแปลงภาพ การ ข้้อมููลและ ใช้้การเรีียนรู้้�ของเครื่่�องกัับข้้อมููล การตััดสิินใจขึ้้�นอยู่่�กัับความ
ปรัับปรุุงภาพให้้ดีขึ้้ี น� การซ่่อมแซมภาพ การลดขนาดข้้อมููลภาพ การแบ่่ง เข้้าใจที่่�ได้้มา สถิิติิ ความน่่าจะเป็็น การสร้้างแบบจำำ�ลองการทำำ�นาย
และจำำ�แนกภาพ การแทนและจำำ�กัดั ความภาพ การรู้้�จำำ�และการแปลความ แนวทางการพััฒนาเพื่่�อล้้างข้้อมููล การขุุดข้้อมููล การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
หมาย หััวข้้อเกี่่�ยวกัับการประมวลผลภาพที่่�น่่าสนใจในปััจจุุบััน
สำำ�หรัับผู้้�พััฒนาฐานข้้อมููล ความก้้าวหน้้าและถดถอยของฐานข้้อมููล การ
Basic concept of digital images. Image simulation ทำำ�นายด้้วยโมเดลเชิิงเส้้น การทำำ�ให้้เป็็นมาตรฐานสำำ�หรัับการปรัับปรุุงฐาน
and image model. Image transformation, adjustment, ข้้อมููล การพััฒนาและการประเมิินฐานข้้อมููล ฐานข้้อมููลกัับเครืือข่่าย
amendment, and scaling. Image quantization. Image ประสาทเทีี ย ม การส่่งเสริิ ม ฐานข้้ อ มููล การจำำ� แนกฐานข้้ อ มููลโดยใช้้
representation and definition. Image recognition. Current topics ซัั พ พอร์์ ต เวกเตอร์์ แ มชชีี น โครงสร้้ า งฐานข้้ อ มููลและการเรีี ย นรู้้� ข อง
on image processing.
เครื่่�อง
Introduction to Data Science, Data Scientist and Data
632324 วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์
3(3-0-6) developer, Querying or mining, Data quality or data cleansing,
(Software Engineering)
Data modeling, Advantages of thinking like a data scientist,
วิิชาบัังคัับก่่อน :
Developing a better approach to understanding data, Using
เคยเรีียน 632211 การวิิเคราะห์์และออกแบบระบบ
statistical thinking, Increased marketability, Perpetual learning,
กระบวนการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ กลยุุทธ์์ในการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ Declaring the Objectives, Collecting data, Processing data,
ระเบีียบวิิธีีการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ การออกแบบเพื่่�อการเวีียนใช้้และการ Exploring and visualizing data, Analyzing the data and/or
บำำ�รุุงรัักษา การทดสอบ การประมาณต้้นทุุนซอฟต์์แวร์์ และการบริิหาร applying machine learning to the data, Deciding based upon
โครงการ
acquired insight, Common terminology, Statistical population,
Software life cycle. Software development strategy. Probability, Predictive modeling, A Developer Approach to
Procedure in software development. Requirement engineering. Data Cleaning, Data Mining and the Database Developer,
Software design for maintainable ability. Software test plan. Statistical Analysis for the Database Developer, Database
Cost estimation for software development and project Progression to Database Regression, Predicting with linear
management.
model, Regularization for Database Improvement, Database
Development and Assessment, Databases and Neural
Networks, Boosting Database, Database Classification using
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Support Vector Machines, Database Structures and Machine techniques and management approaches for innovation
Learning.
changing, business leading to creative thinking for development
and improvement of new products or new management
632326 การพััฒนาแอพพลิิเคชั่่�น และผลิิตภััณฑ์์ IoT
process encouraging and supporting for organizational
		
3(2-2-6) effectiveness and goal achievement by using proper changing
(Internet of Things Application and		 management techniques.
Product Development)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
632328 การบริิหารโครงการธุุรกิิจยุุคดิิจิิทััล
3(3-0-6)
อิินเตอร์์เน็็ตสำำ�หรัับสรรพสิ่่ง� จริิยธรรม ความเป็็นส่่วนตััว และ
(Digital Business Project Management)
ความรัับผิิดชอบ สถาปััตยกรรมของ IoT การโปรแกรม IoT และทิิศทาง
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
งานวิิจัยั IoT การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ IoT โดยยึึดหลััก PDCA
การจััดการวิิเคราะห์์โครงการ การวางแผนที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการ
ประกอบด้้วย การสำำ�รวจตลาด การวิิเคราะห์์ความต้้องการของผู้้�ใช้้ การ  ติิดต่่อประสานงานหลากหลายกิิจกรรม ผ่่านกฎเกณฑ์์ระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�
ออกแบบ พััฒนาทดสอบผลิิตภััณฑ์์ การทำำ�การตลาด รวมทั้้�งรููปแบบของ  สามารถบููรณาการโครงสร้้างพื้้�นฐาน ของการประกอบธุุรกิิจให้้สามารถ
การสร้้างรายได้้
ใช้้ ร่่วมกัับกลุ่่�มคน องค์์การ เทคโนโลยีี และทรััพยากรต่่าง ๆ ที่่�นำำ�ไปสู่่�
Internet of things (IoT) principles, ethics, privacy, เป้้า หมายทางนวััตกรรมของตลาดยุุคดิจิิ ทัิ ลั โดยอาศััยการคิิดเชิิงวิิเคราะห์์
and responsibility, IoT architecture, IoT programming, and และการจััดการสารสนเทศทางธุุรกิิจ ซึ่่�งรายวิิชำำ�นี้้�จะให้้ผู้้�เรีียนได้้รู้้�เกี่่�ยว 
research direction in IoT. IoT Product development using PDCA กัับเครื่่�องมืือต่่าง ๆ และประสบการณ์์ในการวางแผนการจััดทำำ�โครงการ
include market survey, user requirement analysis, product เชิิงปฏิิบัติั ิ
designing, developing, testing, marketing and revenue
Project Analysis Management, planning for
modeling.
coordination of various activities by rules and regulations
632327 การจััดการความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมเชิิง		 integrating infrastructure of business operations used together
	ธุุรกิิจ
3(3-0-6) with people, organizations, technology and resources leading
(Creativity Management and		 to the goal of digital market innovation, using analytical thinking
Business Innovation)
and business information management, this subject gives
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
learners an overview of tools and experience in practical
ศึึกษาตััวแบบจำำ�ลอง วิิธีีการจััดการและการพััฒนาความรู้้�  project planning.
ทัักษะ ประสบการณ์์และความคิิดที่่�สร้้างสรรค์์ให้้เกิิดเป็็นเทคนิิคและวิิธีี
การบริิหารการเปลี่่ย� นแปลงทางนวััตกรรม กระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�นำำ� 632329 จริิยธรรมทางธุุรกิิจดิิจิิทััลและความรัับผิิดชอบต่่อ		
ไปสู่่�ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการพััฒนาและปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ใหม่่หรืือ 	สัังคม
3(3-0-6)
กระบวนการบริิหารงานใหม่่ ๆ ที่่�ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนประสิิทธิิผลของ
(Digital Business Ethics and		
องค์์ ก ารและความสำำ� เร็็ จ ตำำ� มเป้้ า หมาย โดยใช้้ เ ทคนิิ ค การจัั ด การ
Social Responsibilities)
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เหมาะสม
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Study of model, management and development of
ศึึกษาหลัักการ แนวคิิดด้้านจริิยธรรมและจรรยาบรรณทาง
knowledge, skill, experience and creative concept to ธุุรกิิจ การสร้้างระบบการบริิหารและบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี ความสััมพัันธ์์กัับ 
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ความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม และผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในสัังคม ตลอด
จนใช้้หลัักธรรมาภิิบาลในการบริิหาร โดยมุ่่ง� เน้้นศึึกษาปััญหาและวิิธีกี าร
แก้้ปััญหาด้้านจริิยธรรมทางธุุรกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จาก
กรณีีศึึกษาและการปฏิิบััติิจริิง
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 การตลาดยุุคดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Digital Marketing Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาแนวคิิด กลยุุทธ์์ การจััดการ และเครื่่�องมืือทางการ ตลาด
ดิิจิทัิ ลั โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านทฤษฎีีทางการตลาดโดยอาศััยเทคโนโลยีีต่่าง
ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น� ในปััจจุุบันั มาประยุุกต์์ใช้้และพััฒนาให้้เกิิด ประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
อาทิิ ระบบ E-Commerce E-Marketing การวางแผนและการพััฒนา
ตลาดออนไลน์์ โมเดลธุุรกิิจออนไลน์์ และความรู้้� เบื้้�องต้้นของการนำำ� Best
Practice ด้้าน IT มาใช้้วิิเคราะห์์และประเมิิน ผลทางการตลาด ตลอดจน
ศึึกษาแนวทางแก้้ปัญ
ั หาและการตััดสิินใจโดย ใช้้กรณีีศึกึ ษาและการปฏิิบัติั ิ
จริิง
Study of concept, strategy, management and tools
of digital marketing, basic currently theoretical marketing
structures by various technologies and applications to useful
business, E-commerce, E-marketing, planning and development
of online marketing, online business model and basic
knowledge of using best practice IT to analyze and evaluate
marketing, study problem solving and decision approaches
based on case study and real-world problems.

632331 การจััดการองค์์กรดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Management of D-Enterprise)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ระบบสารสนเทศต่่างๆ ที่่�ใช้้ใน การประกอบการ อาทิิ ระบบ
 สารสนเทศเพื่่�อสนัับสนุุนการจััดการ ระบบสารสนเทศเพื่่�อการตััดสิินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการความรู้้�ขององค์์กร เป็็นต้้น บทบาทของ
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�มีีต่่อการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการบริิหารจััดการองค์์กร
และการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การบริิหารงานบริิการ การกำำ�กัับดููแล การจััดการ
ความเสี่่�ยง การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด การจััดองค์์กร นวััตกรรมด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ และการใช้้ระบบสารสนเทศเพื่่�อการสนัับสนุุน
กลยุุทธ์์ และปรััชญาองค์์กร แนวคิิดพื้้�นฐาน ของระบบวางแผนทรััพยากร
องค์์กรและความสำำ�คััญของการบููรณาการระบบสารสนเทศในองค์์กร
การ วิิเคราะห์์ออกแบบและพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ กฎหมาย
เทคโนโลยีีสารสนเทศ กฎหมายธุุรกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อาชญากรรม
คอมพิิวเตอร์์ การฉ้้อโกง และการละเมิิดทางคอมพิิวเตอร์์ กฎระเบีียบ 
อิินเตอร์์เน็็ต การคุ้้�มครองลิิขสิิทธิ์์� การจััดการสิิทธิิดิจิิ ทัิ ลั การกระทำำ�ความ
 ผิิดทางคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีีและเครื่่�องมืือบัังคัับใช้้ทางกฎหมาย
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.
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632332 บล็็อกเชน
3(3-0-6)
(Blockchain)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับบล็็อกเชน ระบบแบบรวมศููนย์์และ
กระจาย เลเยอร์์ของบล็็อกเชน ความสำำ�คััญของบล็็อกเชน การทำำ�งานของ
บล็็อกเชน การอ่่านรหััส ทฤษฎีีเกม การทำำ�งานของบิิทคอยน์์ การทำำ�งาน
ของอีีเธอเรีียม การพััฒนาบล็็อกเชนแอพพลิิเคชั่่�น การสร้้าง 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

support e-business, aligning e-commerce strategy with
organizational and marketing strategy, cybercrime, cyber
bullying and social engineering.

632323 สหกิิจศึึกษา
3(0-9-0)
(Cooperative Training)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
นัักศึึกษาไปทำำ�งานในโรงงานอุุตสาหกรรม ธุุรกิิจเอกชน หรืือ
หน่่วยงานราชการเป็็นเวลา ไม่่น้้อยกว่่า 280 ชั่่�วโมง ทำำ�รายงานประกอบ
และมีีการนิิเทศจากคณาจารย์์ในหลัักสููตร
Students are assigned to get at least 280 hours onjob training in industrial factories, business organizations, or
government sectors, under supervision from both the
employer and the university supervisor. The progress report
3(3-0-6) has to be submitted to the appointed committee at the end
of the semester.

632333 การจััดการธุุรกิิจดิิจิิทััล
(Digital Business Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
โครงสร้้างพื้้�นฐานของการประกอบธุุรกิิจทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
การแข่่งขัันทางธุุรกิิจ ผลกระทบต่่อคู่่�แข่่งและตลาด โครงสร้้างพื้้�นฐาน
ของพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ รููปแบบในการประกอบธุุรกิิจอิิเล็็กทรอนิิกส์์
เช่่น B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Customer) การ
ตลาดดิิจิทัิ ลั การประมููลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การโฆษณาออนไลน์์ สื่่อ� สัังคม
เป็็นต้้น กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การเข้้ารหััสและ
ระบบความปลอดภััย ระบบการชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ระบบการ
จััดส่่งการเตรีียมความพร้้อมและการจััดองค์์กร การวางแผนและกลยุุทธ์์
ในการประกอบการและการสร้้างระบบงานเพื่่�อรองรัับการประกอบธุุรกิิจ
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และภััยไซเบอร์์ การกลั่่�นแกล้้งทางไซเบอร์์ และ
วิิศวกรรมทางสัังคม
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

กลุ่่�มวิิชาโครงงาน
                จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
632221 โครงงานเทคโนโลยีีดิิจิิทััล 1
1(0-2-6)
(Digital Technology Project 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน :
เคยเรีียน 632211 การวิิเคราะห์์และออกแบบระบบ
มุ่่ง� เน้้นให้้นักั ศึึกษาปฏิิบััติงิ านจริิง โดยนัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่ม� จะ
ต้้องทำำ�การศึึกษาหััวข้อ้ การทำำ�งานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับด้า้ นเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั เพื่่�อ
การออกแบบระบบ หรืือกำำ�หนดแนวทางการแก้้ไขปััญหาด้้านต่่างๆ โดย
ใช้้ความรู้้�พื้้น� ฐานทางเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั รวมถึึงการประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดและ
เทคนิิคที่่เ� คยเรีียนมา ซึ่่�งจะมีีอาจารย์์ที่่ป� รึึกษาเป็็นผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ� และต้้อง
เสนอรายงานเมื่่�อสิ้้�นภาคการศึึกษา
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
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semester, the design of the project, in terms of final report,
Students will be able to apply their studied
must be submitted to the project advisor.
knowledge to the real working environments; they also have
opportunities to solve any problems that may occur in real
632222 โครงงานเทคโนโลยีีดิิจิิทััล 2
2(0-4-12) working environments; moreover, they should be able to work
(Digital Technology Project 2)
with other co-workers efficiently; the duration for the job
วิิชาบัังคัับก่่อน :
training is approximately 2 months (greater than 280 hours)
ผ่่านรายวิิชา 632221 โครงงานเทคโนโลยีีดิิจิิทััล 1
during summer session.
เป็็นโครงงานที่่�ต่่อเนื่่�องจาก โครงงานเทคโนโลยีีดิิจิิทััล 1 โดย
นำำ�โครงงานที่่�ผ่่านความเห็็นชอบจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา มาพััฒนาให้้ สาขาวิิขารััฐประศาสนศาสตร์์
สมบููรณ์์ ทดสอบ และติิดตั้้�งระบบ ส่่งเอกสารประกอบ และต้้องผ่่านการ 633102 หลัักรััฐศาสตร์์
3(3-0-6)
สอบปากเปล่่าและการนำำ�เสนอโครงงาน โดยนัักศึึกษาจะทำำ�งานดัังกล่่าว
(Principle of Political Science)
ภายใต้้คำำ�แนะนำำ�ของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
The continuation study of Computer Project 1. The
ศึึกษาขอบข่่ายและวิิธีีการศึึกษาทางรััฐศาสตร์์ ความสััมพัันธ์์
designed project approved by project advisor is to be ระหว่่างวิิชารััฐศาสตร์์กัับสาขาวิิชาอื่่�น  ความสััมพัันธ์์ระหว่่างรััฐกัับ
completely developed, tested, and implemented. Complete ประชาชน และระหว่่างอำำ�นาจกัับกฎหมาย  กระบวนการทางการเมืือง
final report together with presentation document must be รััฐบาล รััฐสภา พรรคการเมืือง กลุ่่�มผลประโยชน์์ สิิทธิิและอุุดมการณ์์
presented to the appointed committee at the end of the ทางการเมืืองที่่�สำำ�คััญ ตลอดจนความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ
semester.
Scope of political science and methodology;
relationship of political science and related fields; relationships
วิิชาการฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพ /วิิชาบููรณาการการเรีียนรู้้�ร่่วมการ between state and people, power and law; political process;
ทำำ�งาน
government; parliament; political parties, interest groups;
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้เรีียนมาไปทดลองใช้้ในการ ideological and political rights; international relations.
ปฏิิบัติั งิ านจริิงอีีกทั้้�งได้้เรีียนรู้้�การแก้้ปัญ
ั หาในงานจริิงและการทำำ�งานร่่วม
กัับผู้้�อื่่�นในการปฏิิบััติิงานจริิง เป็็นเวลาประมาณ 2 เดืือน  (ไม่่น้้อยกว่่า 633103 ประชาคมโลก โลกาภิิวััตน์์กัับสัังคมไทย
3(3-0-6)
280 ชม)
(World Community, Globalization and Thai Society)
จำำ�นวนหน่่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติั ิ-ศึึกษาด้้วยตนเอง)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาประเทศสมาชิิกของประชาคมโลกในปััจจุุบััน การจััด
632401 การฝึึกงานทางเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
3(0-9-0) ระเบีียบเศรษฐกิิจ สัังคมและการเมืืองโลก ลัักษณะความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
(Job Training in Digital Technology)
สมาชิิกในประชาคมโลกกัับกระแสโลกาภิิวัตั น์์และผลกระทบต่่อประเทศ
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ต่่าง ๆ ในภููมิิภาคเอเชีียและประเทศไทย กลุ่่�มภููมิิภาคและความสััมพัันธ์์
ให้้นักั ศึึกษาได้้นำำ�ความรู้้�ที่่ไ� ด้้เรีียนมาไปทดลองใช้้ในการปฏิิบัติั ิ ระหว่่างกลุ่่�มในประชาคมโลก ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศในสมาคม
งานจริิงอีีกทั้้�งได้้เรีียนรู้้�การ แก้้ปััญหาในงานจริิงและการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้� อาเซีียน  และประชาคมลุ่่�มน้ำำ��โขง
อื่่�นในการปฏิิบััติิงานจริิง เป็็นเวลาประมาณ 2 เดืือน ช่่วงภาคฤดููร้้อน (ไม่่
Member countries of current world community; global
น้้อยกว่่า 280 ชม)
economic, social, and political organization; characteristics of
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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.

initiated in Western concept with an emphasis on Thai local
government system; history and development of the
relationship between central and local administration in terms
of power, form, problem, and impact on social and democratic
development in present Thailand.

633106 จริิยธรรมกัับการบริิหาร	
3(3-0-6)
(Ethics and Administration)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
  
ศึึกษาทฤษฎีีกับั แนวความคิิดของหลัักจริิยธรรม ความแตกต่่าง
ระหว่่างจริิยธรรมกัับ ศีีลธรรม คุุณธรรม จรรยาบรรณ วิินััยและกฎหมาย
วิิ เ คราะห์์ แ นวคิิ ด ของการมีี จิิ ต ใจแบบประชาธิิ ป ไตยของผู้้�บริิ ห าร
จริิยธรรมในการให้้บริิการแก่่ประชาชน การยึึดหลัักคุุณธรรมในการ
บริิหารงานบุุคคลและการบริิหารค่่าตอบแทน การให้้ความเป็็นธรรมใน
การดำำ�เนิินการทางวิินััย ตลอดจนการประยุุกต์์หลัักทศพิิศราชธรรมและ
หลัักธรรม ทางศาสนามาใช้้ในการบริิหาร
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
3(3-0-6) in management.

633104 การเมืืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
(Thai Government and Politics)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาถึึงวิิวััฒนาการและพััฒนาการของระบบการเมืืองการ
ปกครองและสถาบัันทางการเมืืองและกระบวนการทางการเมืืองของไทย
ตลอดจนสภาพแวดล้้อมทางสัังคมและเศรษฐกิิจที่่�มีีผลต่่อความเป็็น
สถาบัันทางการเมืือง การปกครอง และระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน
ของไทย ตลอดจนการเปลี่่� ย นแปลงของสัั ง คมไทย วัั ฒ นธรรมและ
พฤติิกรรมทางการเมืืองของคนไทย และผลกระทบต่่อวิิถีีชีีวิิตความเป็็น
อยู่่�ของคนไทยด้้วย
Evolution and development of Thailand’s political
systems, political institutions, and political processes; social
and economic environments affecting political, government,
and bureaucratic institutionalization; changes in society,
culture, and political behavior in Thailand; impacts on Thai
people’s ways of life.
633105 การบริิหารท้้องถิ่่�นของไทย
(Thai Local Administration)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาแนวคิิดและทฤษฎีีการกระจายอำำ�นาจการปกครอง ที่่�เป็็น
รากฐานของการปกครองและการพััฒนาระบอบประชาธิิปไตย จาก
แนวคิิดตะวัันตก และเน้้นระบบการบริิหารท้้องถิ่่�นของไทย ประวััติิและ
พััฒนาการความสััมพัันธ์์ระหว่่างการบริิหารท้้องถิ่่�นกัับการปกครองส่่วน
กลางและส่่วนภููมิิภาคในแง่่ความสััมพัันธ์์ทางอำำ�นาจ  รููปแบบ ปััญหาและ
ผลกระทบต่่อการพััฒนาสัังคมและการพััฒนาระบอบประชาธิิปไตยของ
ไทย
Concepts and theories of decentralization as a
foundation of government and democratic development

633107 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาประวััติแิ ละลัักษณะทั่่�วไปของฝ่่ายปกครองและกฎหมาย
ปกครอง บ่่อเกิิดของกฎหมายปกครอง การใช้้และการตีีความกฎหมาย
ปกครอง การจััดระเบีียบการบริิหารราชการแผ่่นดิินระบบราชการไทย
ความเกี่่�ยวพัันธ์์ระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐกัับรััฐตามกฎหมาย การควบคุุม
ฝ่่ายปกครอง ศาลปกครอง คดีีปกครอง และพระราชบััญญััติิวิิธีีปฏิิบััติิ
ราชการทางการปกครองฉบัับปััจจุุบััน
History and general characteristics of administrative
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law and management; origin of administrative law; administrative 633201 องค์์การและการจััดการ
3(3-0-6)
law adjudication; administrative organization of Thailand;
(Organization and Management)
bureaucratic system; relationship between government officials
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
and state law; administrative control; administrative court;
ศึึกษาเกี่่�ยวกัับองค์์การไม่่ว่่าจะเป็็นการเกิิดขึ้้�นขององค์์การ รููป
administrative case; current Administrative Procedure Act.
แบบโครงสร้้าง สายการบัังคัับบััญชาขององค์์การ ทั้้�งองค์์การภาครััฐ ภาค
เอกชน หรืือองค์์การที่่�ไม่่ใช่่ทั้้�งภาครััฐและเอกชน การออกแบบองค์์การ
633108 รััฐธรรมนููญและกฎหมายสำำ�หรัับรััฐประศาสนศาสตร์์3(3-0-6) ทั้้�งนี้้� กลุ่่ม� วิิชานี้้�ยังั ครอบคลุ่่�มถึึงการศึึกษาพฤติิกรรมมนุุษย์์ในองค์์การ การ
(The Constitution and Law for Public Administration) พััฒนาองค์์การ เทคนิิคและการบริิหารจััดการภาครััฐ การบริิหารงานพััสดุุ
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
การบริิหารจััดการคุุณภาพ การจััดการความรู้้�และองค์์การแห่่งการเรีียน
ศึึกษา ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับกฎหมาย ประกอบกัับการศึึกษา รู้้� การควบคุุมและตรวจสอบภายในการบริิหารความเสี่่�ยง ภาวะผู้้�นำำ�และ
ความหมาย ประวััติแิ ละวิิวัฒ
ั นาการของรััฐธรรมนููญ แนวคิิดและทฤษฎีีที่่� การทำำ�งานเป็็นทีีมและนวััตกรรมการบริิหารจััดการ เป็็นต้้น
สำำ�คััญของระบบรััฐธรรมนููญ อาทิิเช่่น หลัักนิิติิรััฐ หลัักนิิติิธรรม หลัักการ
Organization, management, form and structure, chain
แบ่่งแยกอำำ�นาจ หลัักความเป็็นกฎหมายสููงสุุดของรััฐธรรมนููญ หลัักความ of command of public and private sectors or non-public and
เสมอภาค เป็็นต้้น และศึึกษารััฐธรรมนููญฉบัับปััจจุุบัันของประเทศไทย private sectors; organizational design; organizational human
และกฎหมายประกอบรััฐธรรมนููญที่่�เกี่่�ยวข้้อง
behavior; organization development; technique and
Introduction to law; definition, history, and evolution management in public sectors; inventory and supply
of constitution; main concepts and theories of constitutional administration; quality management; knowledge management;
systems, principles of legal state and rule of law, distribution learning organization; internal auditing and control; risk
of sovereign power, constitution as  supremacy of law, equality; management; leadership; teamwork; innovative management.
Thailand’s present constitution and related organic laws.
633202 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
633109 เศรษฐศาสตร์์สำำ�หรัับรััฐประศาสนศาสตร์์
3(3-0-6)
(Public Policy)
(Economics for Public Administration)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาแนวความคิิดในการกำำ�หนดนโยบายสาธารณะ ปััจจััยที่่�มีี
ศึึกษาเกี่่�ยวกัับความรู้้�ทั่่�วไปทางเศรษฐศาสตร์์  อุุปสงค์์ อุุปทาน อิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบายสาธารณะ ภาวะการตััดสิินใจนโยบายและ
และการเปลี่่�ยนแปลงของอุุปสงค์์และอุุปทาน ดุุลยภาพของตลาด ความ บริิหารนโยบาย การนำำ�นโยบายไปปฏิิบัติั ิ การประเมิินผลนโยบาย ลัักษณะ
ยืืดหยุ่่น� ของอุุปสงค์์และอุุปทาน ทฤษฎีีพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคทฤษฎีีการผลิิต การบริิหารที่่�สอดคล้้องกัับนโยบาย การพััฒนานโยบายที่่�เป็็นธรรมและ
 ต้้นทุุนการผลิิต รายได้้ประชาชาติิการบริิโภค การออม การลงทุุน และ สอดคล้้องกัับความต้้องการของสาธารณะ
บทบาทของรััฐทางด้้านเศรษฐกิิจที่่�มีีต่่อสัังคม เศรษฐกิิจ และการเมืือง
Concept study in public policy . Factors influencing
Introduction to economics; demand and supply; public policy. Health policy decisions and policy administration
dynamics of supply and demand; market equilibrium; flexibility . Policy Implementation Evaluation policy The administration
of demand and supply; theories of consumer behavior; theories ‘s policy . Develop a policy that is fair and consistent with the
of product; production cost; national income; consumption; needs of the public.
savings; investment; government roles towards society,
economics, and politics.
639

633203 การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาถึึงปรััชญาและแนวคิิดของการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
วิิวัฒ
ั นาการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์  นโยบายการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
 ตั้้�งแต่่การวางแผนกำำ�ลัังคน การกำำ�หนดตำำ�แหน่่งงาน การวิิเคราะห์์งาน
การกำำ�หนดเงิินเดืือนและค่่าตอบแทน ตลอดจนถึึงทฤษฎีีการจููงใจ การ
ยกระดัั บ ขวัั ญ และกำำ�ลัั ง ใจของบุุ ค ลากร รวมทั้้� ง แนวโน้้ ม การบริิ ห าร
ทรััพยากรมนุุษย์์ภาครััฐและเอกชน
Study the philosophy and concept of human resource
management.  Evolution of Human Resource Management
Human resource management policy The Workforce Planning
Job placement Analysis Determining salaries and other
remuneration As well as motivation theories To raise the
morale of the personnel.  Including trends in Human Resource
Management and the private sector.

633204 แนวคิิดและทฤษฎีีทางรััฐประศาสนศาสตร์์
3(3-0-6)
(Public Administrative Concepts and Theories)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาความหมาย ประวััติแิ ละวิิวัฒ
ั นาการ  แนวความคิิด ทฤษฎีี
ทางรััฐประศาสนศาสตร์์ เกี่่�ยวกัับการบริิหารงานสมััยใหม่่  แนวโน้้มของ
รััฐประศาสนศาสตร์์ในปััจจุุบัันและอนาคต
Definition, history, evolution, concepts, and theories
and public administration on modern management; trends in
current and future public administration.
633205 การคลัังและงบประมาณ
3(3-0-6)
(Public Finance and Budgeting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาความหมายและแนวความคิิดทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
งานคลััง และงบประมาณ บทบาทของรััฐทางการคลััง องค์์การบริิหารการ
คลััง ความสััมพัันธ์์ระหว่่างกระบวนการคลัังกัับการบริิหาร รายรัับของ
รััฐบาล และแหล่่งที่่�มาของรายได้้  หนี้้�สาธารณะ รายจ่่ายของรััฐบาล
กระบวนการงบประมาณแผ่่นดิิน และระบบการตรวจสอบตลอดจน
นโยบายการคลัังของรััฐบาล
Definition and general concepts of finance and
budgeting management; government role in finance; finance
organization; relationship between financial process and
management; government receipt; source of revenue; public
debt; government expenditure; budget process; auditing
system; fiscal policy.
633206	ระเบีียบวิิธีีวิิจััยทางรััฐประศาสนศาสตร์์
3(2–2–5)
(Research Methodology in Public Administration)
วิิชาบัังคัับก่่อน  :  ไม่่มีี
ศึึกษาความหมายและระเบีียบวิิธีีวิิจััยทางสัังคมศาสตร์์โดย
เฉพาะทางรััฐประศาสนศาสตร์์ กระบวนการและขั้้�นตอนต่่าง ๆ ในการ
ทำำ�วิิจััย ตั้้�งแต่่การกำำ�หนดหััวข้้อการทำำ�วิิจััย การทบทวนวรรณกรรม การ
ตั้้ง� สมมติิฐาน การออกแบบการวิิจัยั การใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปเพื่่�อการวิิจัยั
การเขีียนเค้้าโครงการวิิจััย การอ่่านรายงานการวิิจััย การนำำ�ผลการวิิจััย
ไปใช้้ฝึึกปฏิิบััติิ การดำำ�เนิินงานวิิจััยทุุกขั้้�นตอน
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Definition and research methodology in social sciences 633209 การบริิหารระบบข้้อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ3(2–2–5)		
with an emphasis on public administration; research processes
(Management of Information Technology System)
and procedures, research title, literature review, hypothesis,
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
research design, software package application, research
ศึึกษาแนวคิิดเกี่่�ยวกัับระบบข้้อมููลที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ด้้านการ
proposal, research report, implementation of research result, บริิหารเพื่่�อช่่วยในการตััดสิินใจของผู้้�บริิหาร ความต้้องการในการใช้้ข้อ้ มููล
and overall research processes.
วิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล การพััฒนาระบบข้้อมููล เทคนิิคทางคอมพิิวเตอร์์ใน
ระบบงาน ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ระบบการบริิหารมีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล
633207 การบริิหารการพััฒนา
3(3-0-6)
(Development Administration)
Concepts of information system management for
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
executive’s decision; information requirement, data storage;
ศึึ ก ษาปัั ญ หาที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น กัั บ ประเทศกำำ�ลัั ง พัั ฒ นา ทฤษฎีี แ ละ information system development; technical computer system
แนวคิิดในการแก้้ปััญหาและส่่งเสริิมการพััฒนาประเทศ การจััดระบบ in operation leading to efficiency and effectiveness.
บริิหารในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา การจััดองค์์การเพื่่�อตอบสนองต่่อการ
พััฒนา บทบาทของรััฐบาลในการพััฒนาประเทศ ตลอดจนปััญหาและ 633210 การต่่อต้้านการทุุจริิต
3(3-0-6)
อุุปสรรคต่่อการเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อการพััฒนา
(Anti-Corruption)
Problems arising in developing countries; theories and
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
concepts of solution to the problem and promotion on country
ศึึกษาการทุุจริิต มุุมมองของภาคส่่วนต่่างๆ ต่่อการทุุจริิต สาเหตุุ
development; management system in developing countries; การทุุจริิต รููปแบบและผลกระทบของการทุุจริิต กฎหมายเกี่่ย� วกัับการต่่อ
organization in response to development; government role ต้้านการทุุจริิต ศึึกษากรณีีการทุุจริิตและแนวทางแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต
in country development; problem and obstacle of changes ในสัังคมไทย
in development.
Corruption studies; perspectives of various sectors to
corruption, cause, form, and effect; law relating to anti633208 ภาวะผู้้�นำำ�และวััฒนธรรมองค์์การ	
3(3-0-6) corruption; case studies on corruption in Thailand and
(Leadership and Organizational Culture)
solutions.
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาแนวคิิดและทฤษฎีีภาวะผู้้�นำำ� ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบทบาทหน้้าที่่� 633211 ประสบการณ์์วิิชาชีีพรััฐประศาสนศาสตร์์ 6(0–300 ชม.)
ของผู้้�นำำ� วิิสัยั ทััศน์ คุ
์ ณ
ุ ลัักษณะที่่�ดีี การสร้้างความเป็็นผู้้�นำำ� และการพััฒนา
(Professional Experiences in Public Administration)
ผู้้�นำำ� ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�นำำ� อำำ�นาจ และการเมืืองในองค์์การ ปััญหา
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
และการแก้้ไขความขััดแย้้งในองค์์การ
จััดให้้มีีการเพิ่่�มพููนความรู้้�ความสามารถและความชำำ�นาญทาง
Concepts and theories of leadership, roles and รัั ฐ ประศาสนศาสตร์์ โดยให้้ มีี ก ารฝึึ ก งานในหน่่วยงานภาครัั ฐ   ภาค
responsibilities, visions, good traits, leadership building, and รััฐวิิสาหกิิจ หรืือภาคเอกชน  รวมทั้้�งหน่่วยงานประเภทอื่่�น ๆ ทั้้�งนี้้�เน้้น
leadership development; relationships of leader, power and การรวบรวมข้้อมููล การวิิเคราะห์์การบริิหารในองค์์การ ตลอดจนการวาง
politics in organization; problem and solution of conflicts.
โครงการในการแก้้ไขปััญหาในชีีวิิตจริิง โดยเฉพาะวััฒนธรรมองค์์การ
เทคนิิคการบริิหารงานขององค์์การ พฤติิกรรมมนุุษย์์ในองค์์การ
Training for experience and expertise in the field of
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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.

significance of new public management as an alternative
concept; characteristics of new public management; functions
and processes in new public management in compliance with
management to achievement; new public management and
management reform in Thai bureaucratic systems for good
governance.

633301 การวางแผนการบริิหาร	
3(3-0-6)
(Administrative Planning)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาทฤษฎีีและเทคนิิคการวางแผนทั่่�วไป เทคนิิคการวางแผน
เชิิงกลยุุทธ์์ ทั้้ง� ในภาคราชการภาครััฐวิิสาหกิิจ และภาคเอกชน โดยใช้้หลััก
ธรรมาภิิบาล ในการบริิหารงาน หลัักทั่่�วไปและปััญหาในกระบวนการ
วางแผนระดัับต่่าง ๆ หลัักการเขีียนโครงการและความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
โครงการต่่าง ๆ เทคนิิคการประมาณการ  การกำำ�หนดเวลาการประเมิิน
ผล  และปฏิิบัติั งิ านให้้สำำ�เร็็จตามแผน การแก้้ปัญ
ั หาและการแก้้ไขปรัับปรุุง
แผนงานนั้้�นๆ
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.

633303 	สััมมนาเกี่่�ยวกัับระบบราชการและปััญหา
3(3-0-6)
การบริิหารราชการ
(Seminar on Bureaucratic and Administrative
Problems)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาเกี่่ย� วกัับสภาพแวดล้้อมต่่างๆ ที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อปััญหาในการ
บริิหารระบบราชการ ตั้้�งแต่่ในอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน โดยเน้้นเรื่่�องโครงสร้้าง
 วััฒนธรรม ค่่านิิยม ความเชื่่�อ เศรษฐกิิจและสัังคมการเมืือง
Environments influencing problems in bureaucratic
administration from the past to the present with emphases
on structure, culture, value, belief, economics, society and
politics.

633302 การจััดการภาครััฐแนวใหม่่
3(3-0-6)
(New Public Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาความเป็็นมาและกํําเนิิด ความสํําคััญของแนวคิิดการ
จััดการภาครััฐแนวใหม่่ในฐานะที่่�เป็็นกระบวนทััศน์์ทางเลืือกของการ
จัั ด การภาครัั ฐ  ลัั ก ษณะของการจัั ด การภาครัั ฐ แนวใหม่่ หน้้ า ที่่� แ ละ
กระบวนการของการจััดการภาครััฐแนวใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับการจััดการมุ่่�ง
สู่่ผ� ลสััมฤทธิิ การจััดการภาครััฐแนวใหม่่กัับการปฏิิรููปการบริิหารในระบบ
ราชการไทย เพื่่�อความเป็็นธรรมาภิิบาล
History and origin of new public management;

633304 การบริิหารและการพััฒนาเมืือง
3(3-0-6)
(Urban Administration and Development)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาแนวคิิดและทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารและพััฒนา
เมืือง บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบขององค์์กรการบริิหารเมืือง
ระบบองค์์กร กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และการนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ โดยเน้้นระบบการ
เงิิ น งบประมาณและการเจ้้ า หน้้ า ที่่� ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การให้้ บริิ ก าร
สาธารณููปโภคและสาธารณููปการในเมืือง ศึึกษาและวิิเคราะห์์สภาพ
เศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม และวััฒนธรรมเมืือง ทิิศทางการพััฒนาเมืือง
และการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
Concepts and theories relating to urban administration
and development; roles, functions and responsibilities of urban
administration; organizational system, law, regulation, and
implementation with emphases on financial system, budgeting,
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and officials responsible for services in urban infrastructure
and facilities; study and analysis in economics, politics, society,
and urban culture; urban development trends and community
participation.
		
633305 การวิิเคราะห์์และการบริิหารโครงการ	
3(3-0-6)
(Project Analysis and Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
  
ศึึกษาความหมายของโครงการ ความสััมพัันธ์์ของนโยบาย แผน
และโครงการ วงจรโครงการ วิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ของโครงการ แนวคิิด
และกระบวนการบริิหารโครงการ และปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการบริิหาร
โครงการ ศึึกษาโครงการสาธารณะและโครงการของภาคเอกชนควบคู่่กั� นั
ไป
Definition; relationship of policy, plan, and project;
project cycle; analysis of project feasibility; concept and project
management process; factors influencing project management;
concurrent study of public and private projects.

การนำำ�แผนกลยุุทธ์์ไปปฏิิบััติิ การติิดตามและประเมิินความสำำ�เร็็จของ
แผนกลยุุทธ์์รวมถึึงการวิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษา  ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้องค์์การสามารถ
ดำำ�เนิินงานได้้อ ย่่างมีีประสิิทธิิผลและเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดภายใต้้
สภาวะความไม่่แน่่นอนและภายใต้้กระแสโลกาภิิวััตน์์
Theories, concepts, visions, processes, and techniques
in strategic management; corporate strategic planning and
implementation; monitoring and assessment in achievement
on strategic planning and case study for optimal efficiency
and effectiveness under changing circumstance and
globalization.
633308 การบริิหารการพััฒนาชนบท	
3(3-0-6)
(Rural Development Administration)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมโดยเน้้นศึึกษาด้้านการ
พััฒนาชนบท หน่่วยราชการและองค์์กรอื่่�นๆที่่�มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนา
ชนบท กระบวนการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนในการพััฒนาชนบท การ
กำำ�หนดนโยบายการบริิหารและการพััฒนาชนบทให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์
ของนโยบาย การประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงาน ปััญหาและอุุปสรรคของการ
บริิหารการพััฒนาชนบท
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.

633306 ปรััชญาและการบริิหารเศรษฐกิิจพอเพีียง
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy and Management)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาแนวคิิดการพััฒนา ความเป็็นมาของปรััชญาเศรษฐกิิจพอ
เพีียง การนำำ�ไปปฏิิบัติั เิ ชิิงแนวคิิดและวิิธีกี าร การบริิหารเศรษฐกิิจพอเพีียง
ที่่�มุ่่ง� ส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งของสถาบัันครอบครััวและชุุมชน ในการเพิ่่�มพููน
สมรรถนะในการพึ่่�งตนเอง
Concepts of development concepts; evolution of
sufficiency economy philosophy and implementation;
3(3-0-6)
conceptual practicality and methodology; sufficiency economy 633309 นโยบายและการบริิหารแรงงาน
(Labor
Policy
and
Administration)
management for family and community empowerment;
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
performance enhancement for self-reliance.
ศึึกษาความหมาย ความสำำ�คััญ วิิวััฒนาการ รููปแบบปััญหาของ
การบริิ
ห
ารแรงงาน
นโยบายแรงงานรััฐเกี่่�ยวกัับการจััดการด้้านแรงงาน
633307 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ในภาครััฐ
3(3-0-6)
รวมทั้้�
ง
ปัั
จ
จัั
ย
อื่่
�
น
ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการนโยบายและการบริิหาร
(Strategic Management in Public Sector)
แรงงาน
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
Definition, significance, evolution, and form of labor
ศึึกษา ทฤษฎีี แนวคิิด วิิสััยทััศน์์ กระบวนการและเทคนิิคต่่าง
ๆ ในการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ โดยเฉพาะเรื่่อ� งการทำำ�แผนกลยุุทธ์์ขององค์์การ
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administration; government’s labor policy management, 633312 หลัักราชการและระเบีียบปฏิิบััติิในหน่่วยงานภาครััฐ 3(3-0related factors in labor policy and management processes. 6) 		 (Bureaucracy and Regulation in Public Sector)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
633310 การส่่งเสริิมวิิสาหกิิจชุุมชนกัับบทบาทของรััฐ 3(3-0-6)
ศึึกษาหลัักและระเบีียบการปฏิิบัติั ริ าชการ ตามที่่�สำำ�นักั งานคณะ
(Community Enterprise Promotion and
กรรมการข้้าราชการพลเรืือน สำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบ
Government Role)
ราชการและกรมส่่งเสริิมการปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น  กำำ�หนดให้้ข้้าราชการ
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
พลเรืือน  ข้้าราชการส่่วนท้้องถิ่่�น  และข้้าราชการอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องถืือ
  
ศึึกษาความเป็็นมา ความหมาย  ความสำำ�คััญ แนวคิิด หลัักการ ปฏิิบััติิ อาทิิ
ตามปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ แบบพอเพีี ย ง การวางแผนทำำ� วิิ ส าหกิิ จ ชุุ ม ชน แนวทางการปฏิิบััติิงาน  การปฏิิบัติั ิราชการแทน  การรัักษาราชการแทน
กระบวนการวิิสาหกิิจชุุมชน และบทบาทของรััฐกัับการส่่งเสริิมความรู้้�และ   วิินััย  การลงโทษ  และการปููนบำำ�เหน็็จความดีีความชอบ ฯลฯ
ภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่น� การสร้้างรายได้้ การพััฒนาความสามารถในการจััดการ
Civil service regulations stipulated by the Office of
และการพััฒนารููปแบบของวิิสาหกิิจชุุมชน เพื่่�อให้้ระบบเศรษฐกิิจชุุมชน Civil Service Commission, the Office of Public Sector
มีีความเข้้มแข็็ง สามารถพััฒนาไปสู่่ก� ารเป็็นผู้้�ประกอบการของหน่่วยธุุรกิิจ Development and the Department of Local Government;
ที่่�สููงขึ้้�น
regulations for civil officials, local officials, and other government
History, definition, significance, concepts, and officials, guidelines of practice, acting status of duties,
principles of sufficiency economy philosophy; community discipline, punishment, and reward.
enterprise planning, processes, and roles of government on
knowledge promotion and local wisdom; earned income 633313 การใช้้งานโปรแกรมสำำ�เร็็จรููป
3(2–2–5)
opportunity; management capability development;
(Application Package Program)
development of community enterprises to empower
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
community economics leading to high-level entrepreneurship.                                                             
ศึึกษาถึึงโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปที่่�ทัันสมััยในงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
จััดเก็็บ  ข้อ้ ความเอกสารการคำำ�นวณ  และงานพิิมพ์์ต่่างๆ เพื่่�อให้้สามารถ
633311 การฝึึกปฏิิบััติิการทางรััฐประศาสนศาสตร์์
3(3-0-6) ประยุุกต์์ใช้้กัับงานทั่่�วไป
(Workshop in Public Administration)
Up-to-date application package programs associated
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
with storage, text document, calculation, and publishing;
การนำำ�ความรู้้�ทางด้้านรััฐประศาสนศาสตร์์ที่่ไ� ด้้ศึกึ ษามาทั้้�งหมด applications to various kinds of work.
มาประมวลและสัังเคราะห์์ออกมาเป็็นประเด็็นที่่�น่่าสนใจ นำำ�มาใช้้แลก
เปลี่่� ย นความคิิ ด เห็็ น ร่่วมกัั น ในชั้้� น เรีี ย น และจัั ด สัั ม มนาได้้ อ ย่่างมีี 633314 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่่�วไป
3(3-0-6)
ประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้�ให้้อยู่่�ในความควบคุุมดููแลของอาจารย์์ผู้้�สอน
(Criminal Law 1 : General Principles)
Comprehensive study and synthesis on public
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
administration contributed to special issues for class discussion;
ศึึกษาหลัักทั่่�วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมาย
seminar operations under the supervision of an instructor. อาญาภาค 1 ตั้้�งแต่่มาตรา 1-106  และภาค 3 ลหุุโทษ มาตรา 367-398
General principles of criminal law according to criminal
code section 1, articles 1-106 and criminal code section 3:
minor offence, articles 367-398.
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633315 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิิด
3(3-0-6)
(Criminal Law 2 : Offenses)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  633314 กฎหมายอาญา 1 :  ภาคทั่่�วไป
ศึึกษาหลัักทั่่�วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมาย
อาญาภาค 2 ตั้้�งแต่่ มาตรา 107-366
General principles of criminal law according to criminal
code section 2, articles 107-366.
633316 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
(Criminal Procedure Code)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 633315 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิิด  
ศึึ ก ษาเกี่่� ย วกัั บ กระบวนการดำำ� เนิิ น คดีี อ าญา ตามประมวล
กฎหมายอาญา ตั้้�งแต่่  มาตรา 1 ถึึง มาตรา 267 ยกเว้้นในส่่วนเกี่่�ยวกัับ
พยานหลัักฐาน
Criminal proceedings according to criminal code:
articles 1-267, except for a part of evidences.
633317 กฎหมายลัักษณะพยาน
3(3-0-6)
(Law of Evidence)
วิิชาบัังคัับก่่อน :  ไม่่มีี
ศึึกษาลัักษณะและหลัักเกณฑ์์การสืืบพยานหลัักฐานของศาล
ทั้้�งคดีีแพ่่งและคดีีอาญา หลัักในการรัับฟัังและไม่่รัับฟัังพยานหลัักฐาน
หลัักกฎหมายเกี่่�ยวกัับพยานหลัักฐานตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณา
ความแพ่่ง และประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
Characteristics and criteria in investigation of evidences
in court on civil suit and criminal case; principles of admissibility
and non-admissibility; principles of law concerning evidences
according to civil procedure code and criminal procedure
code.

1. หมวดวิิชาเฉพาะ สาขาวิิชาดิิจิิทััลมีีเดีีย
	วิิชาพื้้�นฐานทางวิิชาชีีพ
634101 วาดเส้้น 1
3(2-2-6)
(Drawing 1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
สร้้างทัักษะในการถ่่ายทอด โดยใช้้การวาดภาพของสิ่่�งที่่�เห็็น
เข้้าใจถึึงโครงสร้้าง สััดส่่วนและการจััดองค์์ประกอบ สามารถเลืือกมุุมมอง
ในการถ่่ายทอดภาพได้้อย่่างเหมาะสม เรีียนรู้้�การใช้้เส้้น สร้้างรููปทรง แสง
เงา หลัักการการสร้้างมิิติิ ระหว่่างวััตถุุในภาพ สามารถกำำ�หนดระยะใกล้้
ไกลบนพื้้�นระนาบสองมิิติิ
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.
634102 วาดเส้้น 2
3(2-2-6)
(Drawing 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 634101 วาดเส้้น 1
องค์์ประกอบหุ่่�นรวม (หุ่่�นนิ่่�ง) รวมถึึงหุ่่�นโครงสร้้าง การวาด
สััดส่่วนของชายหญิิง อิิริยิ าบถต่่าง ๆ สร้้างความเข้้าใจเพื่่�อประยุุกต์์ใช้้เป็็น
พื้้�นฐานการวาดคน การออกแบบตััวละคร
Study of figure, still life, human form, and gesture to
develop the competence in drawing human figure and
character design.
634103	จิิตรกรรมเบื้้�องต้้น
3(2-2-6)
(Basic Painting)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
สร้้างทัักษะการใช้้สีี การเลืือกใช้้โครงสีี สามารถนำำ�ไปใช้้ในการ
ออกแบบ องค์์ประกอบต่่าง ๆ มีีความเข้้าใจทฤษฎีีสีี จิิตวิิทยาของสีีที่่�มีี
ผลกระทบกัับผู้้�มองเห็็น
Introduction to the basics use of color in painting and
design. Students will explore color theory and color perception
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along with the psychological implications.

of graphic design and language of visual imaginary. As a results
of practice, student will be competent in basic graphic design.
3(2-2-6) Design and manipulation of typography, selection of fonts and
spacing are covered.

634104	พื้้�นฐานการออกแบบ
(Basic Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
สร้้ า งผลงานด้้ ว ยหลัั ก การทางศิิ ล ปะ เช่่น จัั ง หวะของภาพ
เอกลัักษณ์์ ความกลมกลืืน ทางด้้านรููปทรง เส้้น สีี แสง รููปร่่าง พื้้�นผิิว 
เป็็นผลงานที่่�มีีความเอกภาพ มีีการสร้้างสรรค์์เทคนิิคพััฒนาต่่อยอดจาก
จิิตรกรรมเบื้้�องต้้นที่่�ได้้เรีียนมา
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.

634107 หลัักและทฤษฎีีการสื่่�อสาร
3(3-0-6)
(Principles and Theories of Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความหมาย ประเภท องค์์ประกอบ การสื่่�อสารระหว่่างบุุคคล
การสื่่อ� สารมวลชนและการสื่่�อสารต่่างๆ สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ในงานด้้าน
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
An overview of communication including interpersonal
and mass communication. Student will be able to apply this
knowledge in related field of works.

634105 แนวคิิดในการออกแบบ
3(2-2-6)
(Conceptual Design)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาขั้้�นตอนการได้้มาของผลลััพธ์์ในการออกแบบ ให้้ตรงกัับ
สิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งการสื่่อ� ออกไป ศึึกษาข้้อมููลตั้้ง� ต้้นด้้วยเทคนิิคต่่าง ๆ กระบวนการ
การได้้ผลลััพธ์์ วิิเคราะห์์ผลลััพธ์์และสามารถนำำ�กลัับไปปรัับปรุุงเพื่่�อให้้ได้้
งานออกแบบที่่�สมบููรณ์์
Exploration of the development of design processes
to meet the goals from initiation and implement to the analysis
of the result as well as improvement of their own work.

634108 องค์์ประกอบศิิลป์์
3(3-0-6)
(Composition of Art)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
สร้้างความเข้้าใจและฝึึกฝนทัักษะ ในการสร้้างรููปทรงที่่�มีีความ
สััมพัันธ์์กัับเนื้้�อหาภายในผลงานและนอกผลงาน ทั้้�ง 2 มิิติิและ 3 มิิติิ รวม
ถึึงการผสมผสานโครงสร้้างทางรููปทรง เช่่น ทััศนธาตุุ และโครงสร้้างทาง
วััตถุุ เช่่น วััสดุุ เทคนิิค สามารถสื่่�อสารอารมณ์์ ความรู้้�สึึกและแสดง
สุุนทรีียภาพในงาน
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
634106 คอมพิิวเตอร์์กราฟิิกเบื้้�องต้้น
3(2-2-6) objects, e.g. material and technique. Students will be able to
(Introduction to Computer Graphics)
express feeling and aesthetics in their work.
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาถึึง ความหมาย ความสำำ�คััญ ประวััติคว
ิ ามเป็็นมา ประเภท 634109 ประวััติิศาสตร์์ศิิลปะและสัังคมโลก
3(3-0-6)
ของกราฟิิกดีีไซน์์ หลัักการออกแบบกราฟิิก ภาษาภาพ ฝึึกทัักษะปฏิิบััติิ
(Art History and The World Society)
การในการออกแบบ สามารถปฏิิบัติั กิ ารออกแบบกราฟิิกเบื้้�องต้้นได้้ หลััก
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การออกแบบและจััดวางตััวอักั ษร การเลืือกแบบตััวอักั ษร การเว้้นช่่องไฟ
ศึึกษารููปแบบศิิลปะต่่าง ๆ ความงดงาม ความหมาย ประโยชน์์
การล้ำำ��โอน ระยะระหว่่างบรรทััด
เพื่่�อการใช้้สอยของงานศิิลปกรรม นัับแต่่โบราณทั้้�งตะวัันออกและตะวััน
Study of meaning, importance, history, types, principle ตก กระทั่่�งเข้้าสู่่�ยุุคสมััยใหม่่
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This course examines various forms of both Western คอมพิิวเตอร์์ หลัักการเบื้้�องต้้นในการจััดเก็็บข้อ้ มููลวิิธีกี ารและเทคนิิคเบื้้�อง
and Eastern arts from ancient to modern period in terms of ต้้นในการใช้้ วััสดุุอุุปการณ์์ ผลิิตสื่่�อดิิจิิทััล การนำำ�สื่่�อดิิจิิทััลไปประยุุกต์์ใช้้
aesthetic and material objects.
กัับงานต่่าง ๆ
An introduction to digital media such as type, principle,
634110	ศิิลปะไทย
3(3-0-6) form, and design of digital media as well as creating basic
(Thai Traditional Art)
digital media using software. Information management
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
principle and basic techniques of digital media tools. Students
ศึึกษางานศิิลปะของไทย เช่่น ด้้านจิิตรกรรม ประติิมากรรม will be able to apply digital media in various works.
สถาปััตยกรรมและประณีีตศิิลป์์ โดยเรีียนรู้้�อิทิ ธิิพลรููปแบบของศิิลปะของ
ชนชาติิอื่่น� ๆ ที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อรููปแบบและกระบวนการสร้้างสรรค์์ของศิิลปะ 634213 การถ่่ายภาพเบื้้�องต้้น
3(2-2-6)
ไทย เข้้าใจถึึงคุุณค่่าเอกลัักษณ์์ของศิิลปะไทย นำำ�ไปประยุุกต์์ในงาน
(Basic of Photography)
ออกแบบ
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
A survey of Thai art including painting, sculpture,
เรีี ย นรู้้�เกี่่� ย วกัั บ การใช้้ ก ล้้ อ งถ่่ายภาพดิิ จิิ ทัั ล และอุุ ป กรณ์์ ที่่�
architecture and fine art. Topics include the influence of multi- เกี่่ย� วข้้องกัับงานถ่่ายภาพ ศึึกษาเรื่่อ� งของแสงและสีีที่่มี� ผี ลต่่องานภาพถ่่าย
national art on Thai art. Students will understand of the value  พััฒนาความสามารถในการจััดองค์์ประกอบของภาพ ฝึึกทัักษะการถ่่าย
of Thai art and apply in their design.
ภาพประเภทต่่างๆ
Students are introduced to the operation of digital
634111	ฟิิล์์มและวิิดีีโอโปรดัักชั่่�น
3(2-2-6) photographic equipment, lighting and color balancing.
(Film & Video Production)
Emphasis is placed on the ability to compose image and to
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
produce various type of photography.
เข้้าใจถึึงหลัักการผลิิตภาพยนตร์์และวีีดีีทััศน์์เบื้้�องต้้นทั้้�งใน
มุุมมองด้้านศลิิปะและเทคโนโลยีี การเขีียนบท อุุปกรณ์์ถ่่ายทำำ� การตััด 634214	สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์เบื้้�องต้้น
3(2-2-6)
ต่่อ โดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ หลัักการจััดองค์์ประกอบภาพ เข้้าใจถึึงอุุปกรณ์์
(Introduction to Print Media)
หน้้าที่่�ของ บุุคคลากร ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Understanding the basic principle of film and video
แนวคิิดและหลัักการทางสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ประเภทต่่าง ๆ ประวััติิ
production in both art and technology context including script วิิวัฒ
ั นาการ บทบาท หน้้าที่่� อิทิ ธิิพล เสรีีภาพและความรัับผิดิ ชอบทางสื่่อ�
writing, filming and production equipment, digital editing, สิ่่�งพิิมพ์์ รวมทั้้�งกระบวนการผลิิตสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ การออกแบบจััดหน้้า ระบบ
principle of composition, and production crews.
การพิิมพ์์และเทคโนโลยีีการพิิมพ์์
Concept and principle of various print media. Examine
วิิชาเอกบัังคัับ
history, revolution, role, influence, liberty and responsibility
634212	พื้้�นฐานสื่่�อดิิจิิทััล
3(2-2-6) of print media as well as production, page layout and printing
(Basic of Digital Media)
process and technology.
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อดิิจิิทััล ชนิิด หลัักการ รููปแบบ การ
ออกแบบสื่่� อ ดิิ จิิ ทัั ล การสร้้ า งสื่่� อ ดิิ จิิ ทัั ล เบื้้� อ งต้้ น โดยใช้้ ซ อฟต์์ แวร์์
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634215 การพััฒนาตััวละคร	
3(2-2-6)
(Character Development)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการออกแบบตััวละคร และปฏิิบััติิด้้านการออกแบบตััว
ละคร ลัักษณะท่่าทาง อารมณ์์ของตััวละคร โดยใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ในการพััฒนา ในรููปแบบภาพ 2 มิิติิ
Principle of character design and practice of designing
two-dimensional characters together with personality and
expression using computer software.

เทคนิิคการถ่่ายภาพในรููปแบบใหม่่ๆ และสามารถสร้้างเรื่่�องราวของ
ภาพถ่่ายจากการใช้้แสงเงาและสีีได้้อย่่างมืืออาชีีพ
This course will allow students to expand their
photographic competency, to develop new techniques of
photography and to create stories by using light and color in
professional level.

634219 การซ้้อนภาพและการตััดต่่อภาพเคลื่่�อนไหว
3(2-2-6)
(Compositing and Editing )
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การสร้้างภาพ การซ้้อนภาพ ตบแต่่งภาพด้้วยเทคนิิคพิิเศษต่่าง
634216 ภาพเคลื่่�อนไหว 2 มิิติิ
3(2-2-6)
ๆ
การตัั
ด
ต่่อภาพนิ่่�ง ภาพเคลื่่�อนไหวเบื้้�องต้้น โดยใช้้โปรแกรมประมวล
(2D Animation)
ผลด้้
า
นการตัั
ดต่่อ
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Using editing software as a tool for composing image,
ศึึ ก ษาประวัั ติิ ข องงานด้้ า นแอนิิ เ มชั่่� น เทคนิิ ค การทำำ� ภาพ
compositing,
special effect along with image and animation
เคลื่่�อนไหวเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการสร้้างภาพทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบััน ปฏิิบััติิ editing
การแอนิิเมชั่่�นสองมิิติิด้้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
Explore the history, technique and tools for animation 634220 การกำำ�กัับและลำำ�ดัับภาพ
3(2-2-6)
from past to present. The use of software to develop two(Camera Angles and Sequence of shot)
dimensional animations.
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
เพื่่�อให้้นักั ศึึกษานัักศึึกษาเรีียนรู้้�การกำำ�กับั ภาพในการถ่่ายทำำ�รููป
634217 การเขีียนบทและบทภาพ
3(3-0-6) แบบต่่างๆ เพื่่�อฝึึกทัักษะการจััดวางมุุมกล้้อง ขนาดภาพในการถ่่ายทำำ�สื่่�อ
(Script Writing and Storyboard)
ประเภทต่่างๆ พััฒนาวิิธีีคิิดและการเรีียงลำำ�ดัับขัันตอนการถ่่ายทำำ�ใน
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ขบวนการผลิิตสื่่�อ
เพื่่�อให้้นักั ศึึกษาเขีียนบทเบื้้�องต้้นและสร้้างบทภาพ สำำ�หรัับงาน
Students will be exposed to camera movements, shot
ด้้านต่่างๆ เช่่น ภาพยนต์์ โฆษณา สารคดีีงานด้้านทีีวีี เป็็นต้้น เข้้าใจความ composition and camera angles in production of various type
แตกต่่างในการเขีียนบทแต่่ละประเภท
of media. In addition, students will develop productive ideas
This course takes the students through script writing for media production sequences.
and developing storyboard for various types of works e.g. film,
3(2-2-6)
advertisement, documentary, TV production, etc. Students 634221 การสร้้างภาพ 3 มิิติิ
(Creating 3D images)
will understand the difference of types of script writing.
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาและพััฒนาทัักษะการสร้้างลัักษณะสามมิิติ มุ่่
ิ ง� เน้้นการขึ้้น�
634218 การถ่่ายภาพขั้้�นสููง
3(2-2-6)
แบบของวัั
ต
ถุุ
ในรููปแบบต่่างๆ ตั้้�
ง
แต่่ วัั
ต
ถุุ
ที่่
�
มี
ี
โ
ครงสร้้
า
งเป็็นรููปทรง
(Advance of Photography)
เรขาคณิิต ไปจนถึึงวััตถุุที่่มี� ี โครงสร้้างตามธรรมชาติิ การจััดแสงเงาให้้ กับั
วิิชาบัังคัับก่่อน : 634213 การถ่่ายภาพเบื้้�องต้้น
เพื่่� อ ให้้ นัั ก ศึึ ก ษาเรีี ย นรู้้�เกี่่� ย วกัั บ การถ่่ายภาพและพัั ฒ นา วััตถุุ การสร้้างองค์์ประกอบของฉากให้้กัับวััตถุุเพื่่�อความงามที่่�สมบููรณ์์
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รวมถึึงการสร้้างลวดลายของพื้้�นผิิวให้้กัับวััตถุุ
634224	หััวข้้อพิิเศษ 1
3(3-0-6)		
This course provides the study and the development
(Special Topic 1)
of skill in three-dimensional visual design. Emphasis is placed
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
on structural elements of objects from geometric to free form,
ศึึกษาถึึงเรื่่อ� งที่่�เป็็นที่่�สนใจในวงการสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั เช่่น โปรแกรมช่่วย
light and shadow of objects, along with background and texture ในการออกแบบ เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในสื่่�อดิิจิิทััล การนำำ�เสนอผลงานแบบต่่าง
on objects’ surface.
ๆ การออกแบบสื่่�อที่่�มีีมุุมมองใหม่่ เข้้าร่่วมงานสััมมนาในวิิชาชีีพ มีีส่่วน
ร่่วมในการสะท้้อนและแสดงความคิิดเห็็น เพื่่�อสรุุปทิิศทางงานดิิจิทัิ ลั มีีเดีีย
634222 เทคนิิคการใช้้สื่่�อออนไลน์์
3(2-2-6) ในปััจจุุบัันและอนาคต
(Media Online Technical)
Student will study selected topics in field of digital
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
media e.g. design software, tools in digital media, random type
ศึึกษาถึึงสื่่�อสัังคมที่่�อยู่่�บนเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ท สามารถใช้้ presentation and new aspect media design. Student will
ประโยชน์์จากสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ ในด้้านต่่าง ๆ ความเป็็นส่่วนตััว กฎหมาย participate in professional seminar and share their opinion as
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เข้้าในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ที่่�กำำ�ลัังได้้รัับความนิิยม แนวคิิดเชิิง to define direction of digital media in present days and future.
ทฤษฎีีและเทคนิิควิิธีีปฏิิบััติิ เกี่่�ยวกัับการนำำ�เสนอด้้วยสื่่�อดิิจิิทััล การผลิิต
สื่่อ� ประสมที่่�สัมั ฤทธิิผลต่่อผู้้�รับส
ั าร ในรููปแบบต่่าง ๆ ความสำำ�คััญในการนำำ� 634225	ฝึึกงาน
3(0-300-0)
เสนอศาสตร์์และศิิลป์์ของการนำำ�เสนอ เข้้าใจโครงสร้้างและรููปแบบของ
(On the Job Training)
การนำำ�เสนอ การนำำ�เสนอด้้วยวาจาเป็็นกลุ่่�มและเป็็นรายบุุคคล การ
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิเคราะห์์และการประเมิินผลการนำำ�เสนอ
ฝึึกปฏิิบัติั งิ านที่่�เหมาะสมกัับลักั ษณะของงานในสาขาวิิชาชีีพ ไม่่
Examination of social media. Topics covered include
ยกว่่า 300 ชั่่�วโมง ในสถานประกอบการ ให้้เกิิดความชำำ�นาญทางด้้าน
uses of social media in different aspects, privacy, law and น้้วิิชอาชีี
พ และรายงานผลการปฏิิบััติิงานตลอดระยะเวลาการฝึึกงาน
security in renowned social media, theory and practice of
Students undertake training in related field of work
presentation in digital media, production of effective
for
minimum
300 hours in the organizations. It is expected
multimedia, principle of presentation as art and science.
that
the
skills
students gain from working will help them
Students will perform oral presentation both in group and
perform
better
on their jobs. Students must submit on the
individual as well as analyze and evaluate the presentation.
job training report.
634223	ระเบีียบวิิธีีวิิจััย
3(3-0-6)
634226 โครงงานสื่่�อดิิจิิทััล 1
1(0-2-6)
(Research Methodology)
(Senior
Project
for
Digital
Media
1)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาถึึง ระเบีียบวิิธีีวิิจััยในรููปแบบต่่าง ๆ ความหมาย ความ
นัักศึึกษาทำำ�การศึึกษาค้้นคว้้าวิิจัยั และพััฒนา ภายใต้้คำำ�แนะนำำ�
สำำ�คััญ ประเภทของการวิิจััย เพื่่�อให้้ เข้้าใจแนวคิิดของการทำำ�งานวิิจััย
เข้้าใจถึึงประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากงานวิิจััย โดยมุ่่�งเน้้นศึึกษาระเบีียบและวิิธีี ของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา เรีียนรู้้�ถึึงระบบของการวิิจััยและพััฒนาในด้้านการ
ออกแบบสื่่�อ ซึ่่�งเปลี่่ย� นแปลงไปตามบริิบทสัังคมและยุุคสมัยั โดยจััดเตรีียม
วิิจััยในงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสื่่�อดิิจิิทััล
Students will examine the main components of a การก่่อนลงมืือสร้้างผลงานที่่�สมบููรณ์์
research framework in order to establish their understanding
Guided by advisors, students will research and
of research. Emphasis will be on research methodologies of develop their projects of their choice. Research methodologies
digital media related projects.
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of media design that transforms though social context and of advertising. Role and influence that have an impact on
period are expected to be well-planned.
economic and society. Advertising planning, consumer analysis,
selection of media, budgeting, law and ethics of advertising
634227 โครงงานสื่่�อดิิจิิทััล 2
2(0-4-12) are covered.
(Senior Project for Digital Media 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : 634226 โครงงานสื่่�อดิิจิิทััล 1
634330 การออกแบบเอกลัักษณ์์ตรา
3(3-0-6)
นัักศึึกษาทำำ�การศึึกษาออกแบบ สร้้างผลงาน ตามเนื้้�อหาที่่�ได้้
(Brand Identity Design)
เตรีียมการก่่อน ทำำ�การแก้้ไขปรัับปรุุงจนสมบููรณ์์ และนำำ�เสนองานสู่่�
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
สาธารณชน โดยปรึึกษากัับอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ศึึกษาถึึงความหมาย ความสำำ�คััญ ประวััติคว
ิ ามเป็็นมา ประเภท
Students will study, design, execute and develop the องค์์ประกอบของแบรนด์์ หลัักการ ทฤษฎีี การออกแบบอััตลัักษณ์์ โดย
projects of their choice before presenting to public. Student การใช้้กราฟิิก ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักจดจำำ�ในบุุคลิิกและภาพลัักษณ์์ขององค์์กร
and their advisor will have periodic discuss throughout the สิินค้้าและบริิการ ฝึึกทัักษะปฏิิบััติิการออกแบบอััตลัักษณ์์ ผ่่านการนำำ�
semester.
เสนอในรููปแบบที่่�เหมาะสม น่่าจดจำำ�และเข้้าใจง่่าย
This course provides exploration of meaning,
วิิชาเอกเลืือก
significance, history, and component of brand. Principle and
634328 การออกแบบเว็็บไซต์์
3(2-2-6) theory of graphic identity design in order to be recognized by
(Website Design)
image of organization, goods and service. Practice skill in
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
identity design though appropriate presentation.
วิิวััฒนาการของอิินเทอร์์เน็็ต เว็็บเทคโนโลยีี การสร้้างเว็็บไซต์์
ด้้วยโปรแกรมสำำ�เร็็จรููป การออกแบบและการจััดวางเนื้้�อหาโดยใช้้ทฤษฎีี 634331 การสร้้างเกมส์์
3(2-2-6)
 สีี ตัวอั
ั กั ษร การวางตำำ�แหน่่งภาพนิ่่�ง ภาพเคลื่่�อนไหว เพื่่�อได้้องค์์ประกอบ
(Creating games)
ในการสร้้างเว็็บไซต์์ที่่�สวยงาม
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Revolution of internet and web technology. Website
ศึึกษาทฤษฎีี รููปแบบการสร้้างเกมส์์ สำำ�หรัับการสร้้างเกม 2 มิิติิ
design software, designing of page layout using theory, color, และ 3 มิิติิ ได้้แก่่ ระบบพิิกััด เรขาคณิิต การทำำ�งานของเวกเตอร์์ การ
font, and position of images and animations as key stages to จำำ�ลองภาพเหตุุการณ์์ที่่�สััมพัันธ์์กัับรููปแบบที่่�จะใช้้ในการสร้้างเกมส์์
create well-designed website.
Students will learn theory and format of creating
two- and three- dimensional game, i.e., coordinate systems,
634329 การโฆษณาเบื้้�องต้้น
3(3-0-6) vector, Simulation relates to creating games.
(Introduction to Advertising)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
634332 ภาพเคลื่่�อนไหว 3 มิิติิ
3(2-2-6)
ความหมาย ความสำำ� คัั ญ และวิิ วัั ฒ นาการของการโฆษณา
(3D Animation)
บทบาท อิิทธิิพลของงานโฆษณาที่่�มีต่่ี อระบบเศรษฐกิิจ สัังคม การวางแผน
วิิชาบัังคัับก่่อน : 634221 การสร้้างภาพ 3 มิิติิ
โฆษณา การวิิเคราะห์์ผู้้�บริิโภค การเลืือกใช้้สื่่�อ การกำำ�หนดงบประมาณ
ประยุุกต์์ความรู้้�จากหลัักทฤษฎีีแอนิิเมชั่่น�  สร้้างผลงานจริิงผ่่าน
การประเมิินผลโฆษณา กฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณา
การใช้้เครื่่�องมืือทางคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อให้้เกิิดเป็็นภาพเคลื่่�อนไหวสามมิิติิ
Exploration of context, significance and development การสร้้างรููปทรง ตััวละคร จนถึึงการทํําภาพเคลื่่�อนไหวจากรููปทรงหรืือ
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634335 การผลิิตรายการวิิทยุุและโทรทััศน์์
3(3-0-6)
(Radio and Television Production)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กระบวนการผลิิตรายการวิิทยุุโทรทััศน์์ หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ของบุุคลากรฝ่่ายต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องและฝึึกผลิิตรายการวิิทยุุโทรทััศน์เ์ บื้้�อง
634333 การจััดแสงเพื่่�องานภาพนิ่่�งและภาพเคลื่่�อนไหว 3(2-2-6) ต้้น
(Light of Photography and VDO)
Process of television production, role and responsibility
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
of production crews along with practical exposure to basic
การจััดแสงถ่่ายภาพนิ่่�งและภาพเคลื่่�อนไหวด้้วยแสงไฟประดิิษฐ์์ television production.
จากการเรีียนแบบแสงธรรมชาติิเพื่่�อสามารถกำำ�หนดระยะแสงเงาบนพื้้�น
ฐานภาพนิ่่�งและภาพเคลื่่�อนไหว
634336	หััวข้้อพิิเศษ 2
3(3-0-6)		
Lighting design for photography and motion picture.
(Special Topic 2)
Students will be introduced to the use of natural and artificial
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
lighting to create light and shadow.
ศึึกษาถึึงเรื่่อ� งที่่�เป็็นที่่�สนใจในวงการสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั เช่่น โปรแกรมช่่วย
ในการออกแบบ เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในสื่่�อดิิจิิทััล การนำำ�เสนอผลงานแบบต่่าง
634334	บุุคลิิกภาพในการนำำ�เสนอ
3(3-0-6) ๆ การออกแบบสื่่�อที่่�มีีมุุมมองใหม่่ เข้้าร่่วมงานสััมมนาในวิิชาชีีพ มีีส่่วน
(Personality presentation)
ร่่วมในการสะท้้อนและแสดงความคิิดเห็็น เพื่่�อสรุุปทิิศทางงานดิิจิทัิ ลั มีีเดีีย
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ในปััจจุุบัันและอนาคต
การศึึกษาเกี่่�ยวกัับวิิชาการพััฒนาบุุคลิิกภาพ โดยเน้้นสิ่่�งที่่�มีี
Student will study selected topics in field of digital
อิิทธิิพลต่่อภาวการณ์์เป็็นผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจทุุกระดัับ เน้้นการพููดติิดต่่องาน media e.g. design software, tools in digital media, random type
ธุุรกิิจ การเข้้าร่่วมประชุุมและเสนอความคิิดเห็็นต่่อที่่�ประชุุม การตััดสิิน presentation and new aspect media design. Student will
ใจทางธุุรกิิจ การจููงใจ การเกลี้้�ยกล่่อม การเจรจาต่่อรอง การเข้้าสัังคม participate in professional seminar and share their opinion as
การพััฒนาบุุคลิิกภาพทางด้้านร่่างกาย อารมณ์์และจิิตใจ โดยเน้้นการใช้้ to define direction of digital media in present days and future.
หลัั ก ธรรมในทางศาสนาและจิิ ต ใจ มีี ก ารฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ แ ละรู้้�จัั ก ทำำ� การ
วิิเคราะห์์ การประเมิินตนเอง การวางแผนพััฒนาตนเองให้้สามารถทำำ�งาน 634337 สหกิิจศึึกษา
6(0-30-0)
ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(Cooperative Training)
This course will offer development in personality.
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Emphasis will place on business leadership skill; business
นัักศึึกษาไปทำำ�งาน ในหน่่วยงานธุุรกิิจเอกชนหรืืองานราชการ
negotiation, conference, sharing ideas in the meeting, เป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 270 ชั่่�วโมง จะต้้องทำำ�รายงานประกอบ และมีีการ
persuasion, etc. Students will develop both physically and นิิเทศน์์จากคณาจารย์์ในหลัักสููตร
mentally personality by mean of morality. Analyze, evaluate
Students will work in private or government
and develop self in order to work efficiently with others.
organizations for minimum 270 hours. Students must submit
cooperative training report. The training will be supervised by
faculty members.
ตััวละคร

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.
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หมวดวิิชาเฉพาะ สาขาวิิชานิิติิศาสตร์์
640111 กฎหมายแพ่่ง : หลัักทั่่�วไป
3(3-0-6)
(Civil Law : General Principles)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึ ก ษาความหมาย ความเป็็ น มาและบ่่อเกิิ ด ของกฎหมาย
ประเภทและหมวดหมู่่ข� องกฎหมาย การบััญญััติิ การเปลี่่ย� นแปลงและการ
ยกเลิิกกฎหมาย ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง กฎหมายกัับปรากฏการณ์์ทางสัังค
มอื่่�นๆระบบกฎหมายที่่�สำำ�คััญของโลก การใช้้ การตีีความ ผลบัังคัับ และ
การบัังคัับตามกฎหมาย สิิทธิิ หน้้าที่่� และการใช้้สิิทธิิ รวมทั้้�งการใช้้สิิทธิิ
เกิินส่่วน นิิรโทษกรรมและหลัักสุุจริิต หลัักทั่่�วไปของกฎหมายแพ่่งที่่�
บััญญััติิไว้้ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ บรรพ 1 ลัักษณะ1และ
ลัักษณะ 2
Definition, history, source of the law; types and
classification of law; legislation, amendment and revocation;
relation between law and social effects; world’s major legal
systems; application, interpretation, validity, enforcement,
right, role, exercise of right, abuse of right, amnesty, good faith
principles; general principles of civil law as stipulated in the
Civil and Commercial Code Book 1, Title 1 and 2

640121 กฎหมายนิิติิกรรมและสััญญา
3(3-0-6)
(Law of Juristic Acts and Contracts)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักกฎหมายลัักษณะนิิติิกรรม ตามประมวลกฎหมาย
แพ่่งและพาณิิชย์์ บรรพ 1รวมทั้้�งระยะเวลา อายุุความ และหลัักกฎหมาย
สััญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ บรรพ 2 หรืือกฎหมาย
พิิเศษอื่่น� รวมตลอดถึึงปััญหาเกี่่ย� วข้้องกัับหลัักกฎหมายสััญญาในปััจจุุบันั
Study of law of juristic acts and contracts as stipulated
in civil and commercial code title 1, including period of time
and prescription; principles of contracts law as stipulated in
the Civil and Commercial Code Book 2, or other special law;
problems related to principles of today’s contracts law.

640122 กฎหมายอาญา : ภาคทั่่�วไป
3(3-0-6)
(Criminal Law : General Principles)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักทั่่�วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
ภาค 1 หลัักทั่่�วไป
Study of general principles of criminal laws as
3(3-0-6) stipulated in Criminal Code, Section 1: General Principles.

640112 หลัักกฎหมายมหาชน
(Principles of Public Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาสถาบัันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์์ประกอบ
และรููปของรััฐ การเป็็นนิิติิบุุคคลและสถาบัันต่่าง ๆ ของรััฐ ศึึกษาความ
หมายและความจำำ�เป็็นของการปกครองโดยกฎหมาย ความเป็็นมาและ
วิิวััฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและลัักษณะเฉพาะของ
กฎหมายมหาชน ศึึกษาบ่่อเกิิดของกฎหมายมหาชน แนวความคิิดและนิิติิ
วิิธีี (JURISTIC METHOD) ของกฎหมายมหาชน
Study of institute of public law, definition, elements
and forms of government; juristic person; various state
institutes; definition and necessity of rule of law; background
and evolution of public law system; scope and characteristics
of public law; source of public law; concepts and juristic
method of public law.

640211 กฎหมายหนี้้� : หลัักทั่่�วไป
3(3-0-6)
(Law of Obligation : General Principles)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักทั่่�วไปของกฎหมายลัักษณะหนี้้� ตามประมวลกฎหมาย
แพ่่งและพาณิิ ช ย์์  บ รรพ 2 นอกจากที่่� เ ป็็ น เนื้้� อ หาของวิิ ช า 640121
กฎหมายนิิติิกรรมและสััญญา และวิิชา 640212 กฎหมายละเมิิด จััดการ
งานนอกสั่่�ง ลาภมิิควรได้้ รวมตลอดถึึงปััญหาเกี่่�ยวข้้องกัับหลัักกฎหมาย
หนี้้�ในปััจจุุบััน
General principles of law of obligation as stipulated
in the Civil and Commercial Code Book 2, apart from the
content from 640121 Law of Legal Transactions and 640212
Law of Tort; Management of affairs without mandate and
undue enrichment including problems related to today’s law
of obligation.
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640212 กฎหมายละเมิิด จััดการงานนอกสั่่�ง ลาภมิิควรได้้ 3(3-0-6)
(Law of Torts : Managements of Affairs without
Mandate and Undue Enrichment
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ลักั ษณะละเมิิด จััดการงาน
นอกสั่่�ง ลาภมิิควรได้้ ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ บรรพ 2
รวมตลอดถึึงหลัักกฎหมายว่่าด้้วยความรัับผิดิ ทางละเมิิดในกฎหมายพิิเศษ
อื่่�น ๆ เช่่น กฎหมายความรัับผิิดทางละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่�
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.

640215 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับนัักกฎหมาย
3(3-0-6)
(English for Lawyer)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาภาษาอัังกฤษที่่�เกี่่�ยวกัับศััพท์์ทางกฎหมาย ถ้้อยคำำ�และ
สำำ�นวนกฎหมายต่่าง ๆ
Study of English legal terms, idioms, and expressions.
640216 กฎหมายอาญา : ภาคความผิิด
3(3-0-6)
(Criminal Law : Offense)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยศึึกษา วิิชา 640122 กฎหมายอาญา:
ภาคทั่่�วไป
ศึึกษาหลัักกฎหมายอาญาภาคความผิิด ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 2 ความผิิดและภาค 3 ลหุุโทษ
Principles of criminal law in the division of Offense
stipulated in criminal law Part 2 offenses and Part 3 petty
3(3-0-6) offences.

640213 กฎหมายทรััพย์์สิินและที่่�ดิิน
(Property and Land Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
640221 เอกเทศสััญญา 2
3(3-0-6)
ศึึกษาหลัักกฎหมายลัักษณะทรััพย์์และทรััพย์์สิิน ตามประมวล
(Specific Contracts 2)
กฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ บรรพ 1 ลัักษณะ 3 และบรรพ 4 ประมวล
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กฎหมายที่่�ดิิน และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ศึึกษาหลัักกฎหมายลัักษณะตััวแทน นายหน้้า ยืืม ฝากทรััพย์์
Principles of property and land law as stipulated in จ้้างแรงงาน จ้้างทำำ�ของ และรัับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์
civil and commercial code Book 1, Title 3 and Book 4; land  บรรพ 3
Study of principles of law of agent, broker, loan,
code and related law.
deposit, hire of service, hire of labor, and carriage as stipulated
640214 เอกเทศสััญญา 1
3(3-0-6) in the Civil and Commercial Code Book 3
(Specific Contracts 1)
640222 กฎหมายประกัันด้้วยบุุคคลและทรััพย์์
2(2-0-4)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
(Law of Secured Transactions)
ศึึกษาหลัักกฎหมายลัักษณะซื้้�อขาย แลกเปลี่่�ยน ให้้ เช่่าทรััพย์์
และเช่่าซื้้�อ ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ บรรพ 3
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Study of principles of selling, exchange, hiring of
ศึึกษาหลัักกฎหมาย ลัักษณะค้ำำ��ประกััน จำำ�นอง จำำ�นำำ� ตาม
property and hire-purchase law as stipulated in Civil and ประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ บรรพ 3
Commercial Code Book 3
(Prerequisite : None)
Study the principles of surety bond, mortgage, and
pledge law as stipulated in the Civil and Commercial Code
Book 3
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640223 กฎหมายรััฐธรรมนููญ
3(3-0-6)
(Constitutional Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาประวััติแิ ละวิิวัฒ
ั นาการของรััฐธรรมนููญ องค์์การต่่างๆของ
รััฐ สิิทธิิและเสรีีภาพของบุุคคลทฤษฎีีที่่สำ� ำ�คััญๆของระบบรััฐธรรมนููญ อาทิิ
เช่่น ทฤษฎีีการแบ่่งแยกอำำ�นาจทฤษฎีี Judicial Reviews รวมทั้้�งปรััชญา
ของแนวความคิิดต่่าง ๆ ในระบบรััฐธรรมนููญ
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.

partnership, limited company, public limited company and
other organizations such as joint venture; rights, duty, and
responsibilities of shareholder and executive director; thirdparty relationship as stipulated in the Civil and Commercial
Public Limited Company Acts and relating law; control and
inspection; corporate governance.

640226 กฎหมายตั๋๋�วเงิิน
2(2-0-4)
(Negotiable Instruments)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักกฎหมายลัักษณะตั๋๋�วเงิินตามประมวลกฎหมายแพ่่ง
และพาณิิชย์์ บรรพ 3
Study the principles of negotiable instruments as
stipulated
in the Civil and Commercial Code Book 3
640224 กฎหมายประกัันภััย
2(2-0-4)
(Law of Insurance)
640227 กฎหมายทรััพย์์สิินทางปััญญา
3(3-0-6)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
(Intellectual
Property
Law)
ศึึกษาหลัักกฎหมายลัักษณะ ประกัันภััย ตามประมวลกฎหมาย
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
แพ่่งและพาณิิชย์์ บรรพ 3 และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เกี่่ย� วกัับลิขิ สิิทธิ์์� เครื่่�องหมายการค้้า ชื่่�อทางการ
Study the principles of law of insurance as stipulated ค้้าและสิิทศึึธิิกบัษากฎหมายที่่�
ั
ต
รรวมถึึ
ง
วิิ
ธี
ีพิิจารณาคดีีทรััพย์์สิินทางปััญญาและการค้้า
in the Civil and Commercial Code Book 3 and related law. ระหว่่างประเทศ
Study the law concerning the copyright, trademark,
640225 กฎหมายลัักษณะหุ้้�นส่่วน–บริิษััท และกฎหมาย 3(3-0-6)
trade name and patent; procedure for intellectual property
เกี่่�ยวกัับองค์์กรธุุรกิิจ
and international trade.
(Partnership and Company Law and Law
of Business Organization)
640311 กฎหมายครอบครััว
3(3-0-6)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
(Family
Law)
ศึึกษาความสำำ�คััญขององค์์กรธุุรกิิจ ประเภทต่่างๆหลัักเกณฑ์์ใน
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
การจััดตั้้ง� และดำำ�เนิินการห้้างหุ้้�นส่่วนบริิษัทั จำำ�กัดั  บริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั และ
ศึึกษาหลัักกฎหมายลัักษณะครอบครััว ตามประมวลกฎหมาย
องค์์กรธุุรกิิจอื่่�นๆเช่่น กิิจการค้้าร่่วม( Joint venture) สิิทธิิหน้้าที่่�และ
แพ่่งและพาณิิ
ชย์์ บรรพ 5
ความรัับผิิดชอบของผู้้�ถืือหุ้้�น กรรมการผู้้�บริิหาร และความสััมพัันธ์์กัับ
Study
the principles of family law as stipulated in the
บุุคคลภายนอก ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ พระราชบััญญััติิ
Civil
and
Commercial
Code Book 5
บริิษััทมหาชน จำำ�กััด และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง การกำำ�กัับและตรวจ
สอบรวมถึึงบรรษััทภิิบาล
Study the importance of various types of business
organization; principles of the formation and operation of
654

640312 กฎหมายมรดก
3(3-0-6) as stipulated in the Criminal Procedure Code Part 1 and 2;
Human Rights in Judicial Process.
(Law of Succession)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
3(3-0-6)
ศึึกษาหลัักกฎหมายลัักษณะมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่่ง 640316 กฎหมายระหว่่างประเทศ	
(International Laws)
และพาณิิชย์์ บรรพ 6
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Study the principles of law of succession as stipulated
ศึึกษาประวััติิความเป็็นมาทฤษฎีีบ่่อเกิิดและสาระสำำ�คััญของ
in the Civil and Commercial Code.
กฎหมายระหว่่างประเทศแผนกคดีีเมืือง รวมถึึงกฎหมายขััดกัันและ
640313 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความแพ่่ง 1
3(3-0-6) กฎหมายสััญชาติิ
History, theory, source and main points of public
(Law of Civil Procedure 1)
international law; conflicts of law; nationality law.
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความแพ่่งว่่าด้้วยบททั่่�วไป วิิธีี
640321	ระบบศาลและพระธรรมนููญศาลยุุติิธรรม
2(2-0-4)
พิิจารณาในศาลชั้้�นต้้น
(Judicial
Systems
and
Constitution
of
Courts
of JusStudy the principles of law of civil procedure
tice)
concerning general provisions; procedure in the civil court.
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาพระธรรมนููญศาลยุุติิธรรม ศาลยุุติิธรรม อำำ�นาจศาล
640314 กฎหมายภาษีีอากร
3(3-0-6)
อำำ�นาจผู้้�พิิพากษาในการพิิจารณา พิิพากษาคดีีรวมทั้้�งกระบวนการวิินิจิ ฉััย
(Law of Taxation)
ชี้้�ขาดในข้้อขััดแย้้งในเรื่่�องอำำ�นาจหน้้าที่่�ระหว่่างศาลต่่างๆด้้วยแต่่ไม่่รวม
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาประมวลรััษฎากรในส่่วนว่่าด้้วยภาษีีเงิินได้้บุคค
ุ ลธรรมดา ถึึงวิิธีีพิิจารณาคดีีดัังกล่่าว
Statute of courts of justice; court of justice; jurisdiction
และภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ภาษีีรัับการให้้ ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ
และภาษีีการรัับมรดกตลอดจนศึึกษา สนธิิสััญญาภาษีี กฎหมายว่่าด้้วย of the court; prerogative of judge in procedures; judgement;
award procedure in conflict of courts authority but not
ศาลภาษีีอากรและวิิธีีพิิจารณาคดีีในศาลภาษีีอากร
Study the revenue code concerning personal income including the procedure of the mentioned cases.
tax and corporate income tax; gift tax; value added tax; specific
3(3-0-6)
business tax; inheritance tax; double taxation treaty; law 640322 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความแพ่่ง 2
(Law of Civil Procedure 2)
concerning tax court; procedure in tax court.
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยศึึกษาวิิชา 640313 กฎหมายวิิธีี
640315 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
พิิจารณาความแพ่่ง 1
(Law of Criminal Procedure 1)
ศึึกษากฎหมายว่่าด้้วยอุุทธรณ์์ และฎีีกา วิิธีีการชั่่�วคราวก่่อน
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยศึึกษาวิิชา 640216 กฎหมายอาญา :
พิิพากษาและการบัังคัับตามคำำ�พิพิ ากษา หรืือ คำำ�สั่่ง� ตามประมวลกฎหมาย
ภาคความผิิด
วิิธีีพิิจารณาความแพ่่ง
ศึึกษาหลัักกฎหมายประมวลวิิธีีพิิจารณาความอาญา ภาค 1
Must be registered in 640313 : Law of Civil Procedure
และ ภาค 2ตามประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญาภาค 1 และภาค 1 Law of appeal and appeal to the Supreme Court; interlocutory
relief; enforce judgement or Rule of Civil Procedure Code.
2 และสิิทธิิมนุุษยชนในกระบวนการยุุติิธรรม
Principles of law of Criminal Procedure Part 1 and 2
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640323 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
(Law of Criminal Procedure 2)
วิิชาบัังคัับก่่อน : เคยศึึกษาวิิชา 640315 กฎหมายวิิธีี
พิิจารณาความอาญา 1
ศึึกษาวิิธีีพิิจารณาในศาลชั้้�นต้้น อุุทธรณ์์และฎีีกาตามประมวล
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาภาค 3 และภาค 4
Must be registered in 640315 : Law of Criminal Procedure
1
Study the procedure in civil court; appeals and appeal
to the Supreme Court as stipulated in the law of criminal
procedure.
640324 กฎหมายพยานหลัักฐาน
3(3-0-6)
(Law of Evidence)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักกฎหมายว่่าด้้วยพยานหลัักฐานทั้้�งที่่�เป็็นหลัักทั่่�วไป
ของกฎหมายลัั ก ษณะพยานหลัั ก ฐาน และบทบัั ญ ญัั ติิ ต ามประมวล
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความแพ่่งและประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความ
อาญา
Study the principles of law of evidence in both general
principles of law and evidence; and in the legal provision as
stipulated in the law of civil procedure and law of criminal
procedure.
640325 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
(Labor Laws)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักทั่่�วไปของกฎหมายแรงงาน ประวััติิความเป็็นมาทาง
กฎหมายแรงงานในประเทศไทย หลัักกฎหมายแรงงานของประเทศไทย
ในปััจจุุบันั ในเรื่่อ� งการคุ้้�มครองแรงงาน แรงงานสััมพัันธ์์ เงิินทดแทน ตลอด
จนแนวทางในการพิิจารณาและตีีความปััญหาต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับแรงงาน
และกฎหมายประกัั น สัั ง คม รวมถึึ ง กฎหมายวิิ ธีี พิิ จ ารณาคดีี ใ นศาล
แรงงาน
General principles of labor law; history of Thai labor
law; principles of today’s Thai labor law on labor protection;

labor relations; compensation, ways to judge and interpret
labor problems; social security law; procedure in labor court.
640411 หลัักวิิชาชีีพและจริิยธรรมของนัักกฎหมาย
2(2-0-4)
(Legal Profession and Ethics of Lawyers)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาวิิวััฒนาการของวิิชาชีีพกฎหมาย หน้้าที่่�และงานของนััก
กฎหมายในสาขาต่่าง ๆ คุุณธรรมและจริิยธรรม มารยาท วิินััย อุุดมคติิ
และบทบััญญััติิกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Study the evolution of legal profession; roles and
duties of lawyer from different department; morality and
ethics; etiquette, discipline, ideal, relating law.
640412 กฎหมายล้้มละลาย
3(3-0-6)
(Bankruptcy Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษากระบวนพิิจารณาคดีีล้้มละลาย วิิธีีการจััดการทรััพย์์สิิน
ของลููกหนี้้� เจ้้าพนัักงานพิิทัักษ์์ทรััพย์์ อำำ�นาจศาลและกระบวนพิิจารณา
คดีีล้้มละลาย การสอบสวน และ บทกำำ�หนดโทษและบทเบ็็ดเสร็็จทั่่�วไป
และการฟื้้�นฟููกิิจการ
Bankruptcy law procedures; obligor’s asset
management; official receivers; jurisdiction of the court and
bankruptcy law procedures; inquiry, imposition of punishment;
general provisions; reconstruction and debt restructuring.
640413 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึ ก ษ า ป ร ะ วัั ติิ แ ล ะ ลัั ก ษ ณ ะ ทั่่� ว ไ ป ข อ ง ฝ่่ า ย ป ก ค ร อ ง
(Administration) และกฎหมายปกครองบ่่อเกิิดของกฎหมายปกครอง
การใช้้และการตีีความกฎหมายปกครอง การจััดระเบีียบราชการบริิหาร
บุุคคลและทรััพย์์สิินในกฎหมายปกครอง ทฤษฎีีว่่าด้้วยการกระทำำ�ของ
ฝ่่ายปกครอง ความรัับผิดิ ของ ฝ่่ายปกครอง รวมตลอดจนการควบคุุมฝ่่าย
ปกครอง ทั้้�งในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับประเภทของการควบคุุมองค์์กร ผู้้�ควบคุุม
วิิธีีปฏิิบัติั ิราชการทางปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง
History and general characteristics of administration
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and administrative law; application and interpretation of 641102 กฎหมายข้้อมููลข่่าวสารของราชการและ
2(2-0-4)
administrative law; personnel administration and asset 	สิิทธิิส่่วนบุุคคล
administration in the administrative law; theory of administrative
(Law on Public Information Access and Rights
action; administrative liability; administrative control of the
of Privacy)
types of organizational control, overseers, administrative
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
procedure, and administrative court procedure.
ศึึกษาถึึงแนวคิิดของการให้้สิิทธิิแก่่ ประชาชนที่่�จะเข้้าถึึงข้้อมููล
ข่่าวสารของทางราชการ วิิ ธีีการที่่�ให้้ประชาชนเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร
640414 กฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปราม
3(3-0-6) ลัักษณะของข้้อมููลข่่าวสารประเภทต่่างๆ วิิธีีการทางบริิหารในการแก้้ไข
การทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ
ปััญหากรณีีที่่�สิิทธิิเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารได้้รัับการกระทบกระเทืือน การ
(The Law on the Prevention and Suppression of คุ้้�มครองข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นเรื่่อ� งของสิิทธิิส่่วนบุุคคล ตามกฎหมายว่่าด้้วย
Corruption)
ข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Concepts of entitled citizens to get access to
ศึึกษากฎหมายเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต government information; method for citizen to get access to
และประพฤติิมิิชอบ การจััดตั้้�งองค์์กร วิิธีีดำำ�เนิินคดีี และกฎหมายอื่่�นๆที่่� the information; characteristic of data; types of information;
เกี่่�ยวข้้อง
solution management to the problems of effected information
Study the law on the prevention and suppression of access rights; protection of personal life information as
corruption; establishing organization; prosecution methods stipulated in public information access.
and related laws.
641103 กฎหมายการบริิหารงานบุุคคลภาครััฐ
2(2-0-4)
กลุ่่�มวิิชาเลืือกเฉพาะสาขา
(Law
on
Public
Personnel
Management)
641101 สััญญาของฝ่่ายปกครอง
2(2-0-4)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
(Administrative Contracts)
ศึึกษาถึึงหลัักการบริิหารงานบุุคคลภาครััฐ กฎหมายว่่าด้้วย
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ระเบีี
ย
บข้้
าราชการพลเรืือนกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบข้้าราชการฝ่่าย
ศึึกษาถึึงประเภทต่่าง ๆ ของสััญญาของฝ่่ายปกครอง ทั้้�งที่่�เป็็น
ตุุ
ล
าการ
กฎหมายว่่าด้้
วยระเบีียบข้้าราชการฝ่่ายรััฐสภา กฎหมายว่่าด้้วย
สััญญาตามกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ สััญญาทางปกครอง หลัักเกณฑ์์
เกี่่�ยวกัับสััญญาตามกฎหมายว่่าด้้วยการพััสดุุ หลัักกฎหมายที่่�สำ�ำ คััญเกี่่�ยว องค์์กรอััยการและพนัักงานอััยการ กฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบข้้าราชการครูู
กัับสัญ
ั ญาทางปกครอง เช่่น การก่่อให้้เกิิดสััญญาข้้อกำำ�หนดที่่�เป็็นลัักษณะ และกฎหมายว่่าด้้วยพนัักงานในหน่่วยงานของรััฐที่่�เป็็นอิิสระ
Principles of public personnel management; law on
พิิเศษของสััญญา การบัังคัับการตามสััญญา การยกเลิิกสััญญา
civil
servants
regulations; law on judiciary servants regulations;
Types of administrative contracts in both civil and
commercial codes; administrative contracts; principles of the law on parliamentary servants regulations; law on prosecutor
law of contract of state properties; major law principles organization and prosecutors; law on teacher’s service; law
concerning administrative contract such as formation of on officers in independent state units.
contract, specific terms of contract, contract enforcement,
and contract termination.
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641104 กฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินของแผ่่นดิิน
2(2-0-4)
(Law on Public Domain)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาถึึงความเป็็นมาของทรััพย์์สิินของแผ่่นดิินประเภทต่่าง ๆ
ของทรััพย์์สินิ ของแผ่่นดิิน เกณฑ์์ทางด้้านสถานะทางกฎหมาย การควบคุุม
 ดููแล การถอนสภาพ รวมทั้้�งที่่�ราชการพััสดุุ ทรััพย์์สินิ ฝ่่ายพระมหากษััตริิย์์
และศาสนสมบััติิ
This course is aimed for the study of public domain;
various forms of public domain; rules in aspects of legal
principles; law of supervision and withdrawal of position; the
study of the Crown Property and religious assets.
641105 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการบริิการสาธารณะรััฐวิิสาหกิิจ
2(2-0-4)
และองค์์การมหาชน
(Law on Public Service, Public Enterprise
and Public Organization)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาถึึงทฤษฎีีและความคิิดพื้้�นฐานทางกฎหมายปกครองเกี่่�ยว
กัับการแทรกแซงของรััฐ ทฤษฎีีบริิการสาธารณะ ประเภทต่่าง ๆ ของ
บริิการสาธารณะ องค์์กรและวิิธีีการในการบริิการสาธารณะ ปััญหาและ
อุุปสรรคในการบริิการสาธารณะ รููปแบบและสถานะทางกฎหมายของ
รััฐวิิสาหกิิจ และองค์์การมหาชน การแปรรููปรััฐวิิสาหกิิจ
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.

เศรษฐศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการเงิิน และการคลัังที่่�ใช้้ในการบริิหารประเทศ
Principles of law with respect to monetary, finance,
budgeting, taxation system, monetary and finance institutions;
economic principles with respect to monetary and finance of
which are utilized by state for administration.
641107 กฎหมายเกี่่�ยวกัับพรรคการเมืือง และการเลืือกตั้้�ง 2(2-0-4)
(Political Party and Electoral Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาประวััติคว
ิ ามเป็็นมา และสภาพปััจจุุบันั ของพรรคการเมืือง
ระบบการเลืือกตั้้�งตลอดจนองค์์การเลืือกตั้้�งทั้้�งของไทยและต่่างประเทศ
ทางด้้านพรรคการเมืืองนั้้�น ศึึกษาเน้้นถึึงโครงสร้้างพรรคการเมืืองตลอด
จนบทบาทของพรรคการเมืืองตามกฎหมายพรรคการเมืืองปััจจุุบัันส่่วน
ทางด้้านกฎหมายเลืือกตั้้�งนั้้�น ศึึกษาถึึงข้้อดีีข้้อเสีียของระบบการเลืือกตั้้�ง
และองค์์การเลืือกตั้้�งตามกฎหมายเลืือกตั้้�งฉบัับปััจจุุบััน รวมทั้้�งแนวทาง
การปรัับปรุุงกฎหมายดัังกล่่าว
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.

641106 กฎหมายการคลัังและการภาษีีอากร	
2(2-0-4)
(Law of Public Finance and Taxation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึ ก ษาหลัั ก กฎหมายการคลัั ง ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การเงิิ น การคลัั ง
วิิธีีการงบประมาณ ระบบภาษีีอากร สถาบัันการเงิินและการคลััง หลััก
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641108 กฎหมายรััฐสภา
2(2-0-4)
(Law of Parliaments)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาวิิวััฒนาการและความเป็็นมาของสถาบัันรััฐสภา ความ
สำำ�คััญของรััฐสภาต่่อการปกครองระบอบประชาธิิปไตย รููปแบบต่่าง ๆ
ของรััฐสภาในประเทศประชาธิิปไตยตะวัันตกหลัักการในเรื่่�องความเป็็น
อิิสระในการดำำ�เนิินงานของรััฐสภาในประเทศต่่าง ๆ ข้้อบัังคัับการประชุุม
ของรััฐสภา ลัักษณะในทางกฎหมายของข้้อบัังคัับ การประชุุมของสภา
การประชุุมสภา การจััดทำำ�รายงานการประชุุมสภา อำำ�นาจหน้้าที่่�ของ
ประธานรััฐสภา และเลขาธิิการรััฐสภาในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารงาน
ของรัั ฐ สภา วาระการประชุุ ม และการจัั ด ระเบีี ย บวาระการประชุุ ม
กระบวนการนิิติิบััญญััติิเปรีียบเทีียบกัันในประเทศ ต่่าง ๆ รวมตลอดถึึง
กระบวนการควบคุุมตรวจสอบฝ่่ายบริิหารโดยรััฐสภา
Evolution and background of parliamentary institute;
significance of parliament to democracy system; various forms
of parliaments in western countries; principles of autonomy
in operations of parliaments in various countries; regulations
of parliament meetings; nature of law regarding regulations of
parliamentary meetings; parliamentary meetings; preparing
parliamentary minutes; powers and duties of the speaker and
secretary of the parliament with respect to parliament
management; agenda and arrangement of agenda of the
meeting ; legislative procedures in comparison with other
countries; control and inspection by the parliament.

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.

641109 กฎหมายว่่าด้้วยการปกครองท้้องถิ่่�น
2(2-0-4)
(Law of Local Administration)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาแนวความคิิดพื้้�นฐานของการจััดระเบีียบราชการบริิหาร
ท้้องถิ่่น� องค์์กรส่่วนท้้องถิ่่น� ตามกฎหมายปััจจุุบันั  อำำ�นาจหน้้าที่่�ขององค์์กร
เหล่่านี้้�ในฐานะที่่�เป็็นนิิติิบุุคคล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งอำำ�นาจในการออก
กฎหมายการกำำ�กับดูู
ั แลเหนืือองค์์กรเช่่นว่่านี้้�ทั้้ง� ในแง่่การกำำ�กับดูู
ั แลเหนืือ
บุุคคลและการกำำ�กัับดููแลเหนืือการกระทำำ� รวมตลอดถึึงระเบีียบและ
วิิธีีการคลัังขององค์์กรส่่วนท้้องถิ่่�นและการควบคุุมจากส่่วนกลาง
Fundamental concepts of local administration; local

641112 กฎหมายความรัับผิิดทางละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่� 2(2-0-4)
(Law on Liability for Wrongful Acts of Officials)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาถึึงหลัักความรัับผิดิ ของฝ่่ายปกครอง หลัักความรัับผิดิ ทาง
ปกครองในแนวคำำ�พิิพากษาของศาลไทย ความแตกต่่างระหว่่างความรัับ
ผิิดทางปกครองกัับความรัับผิิดทางแพ่่ง
Principles of administrative liability; administrative
liability of Thai judgement; difference between administrative
liability and civil liability.

641110 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการขนส่่งและการจราจร	
2(2-0-4)
(Transportation and Traffic Laws)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษากฎหมาย กฎข้้อบัังคัับและวิิธีีดำำ�เนิินการต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับ
การขนส่่ง กฎหมาย กฎข้้อบัังคัับและวิิธีีดำำ�เนิินการต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการ
จราจร ทางบก ทางน้ำำ�� ทางอากาศ
Law, regulations and procedures regarding carriage;
law, regulation and procedure regarding marine, land and air
traffic.
641111 กฎหมายปกครองเปรีียบเทีียบ
2(2-0-4)
(Comparative Administrative Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษากฎหมายปกครองของไทย เปรีียบเทีียบกัับกฎหมาย
ปกครองของต่่างประเทศ
Thai administrative law in comparison with other
countries’
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641113	สััมมนากฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
(Seminars in Public Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาประเด็็นสำำ�คััญ ๆ ที่่�เป็็นปััญหาในกฎหมายรััฐธรรมนููญ
กฎหมายปกครอง และกฎหมายการคลัังเพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความเข้้าใจใน
กฎหมายมหาชนลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น
Study of main issues that are problems in constitutional
law, administrative law, finance law for students’ deeper
understanding.
1. กลุ่่�มรายวิิชาที่่�เกี่่�ยวกัับกฎหมายอุุตสาหกรรม และแรงงาน
641201 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการลงทุุน
2(2-0-4)
(Investment Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาสิิทธิิและหน้้าที่่�ของผู้้�ที่่�จะเข้้ามาลงทุุนในประเทศไทย
นโยบายแห่่งการกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ อัันเป็็นการชัักจููงให้้แก่่ผู้้�เข้้ามาลงทุุน
กฎหมายเกี่่ย� วกัับการประกอบอาชีีพของคนต่่างด้้าว รวมทั้้�งกฎหมายเกี่่ย� ว
กัับการลงทุุนของประเทศอื่่�น ๆ โดยเฉพาะประเทศที่่�กำำ�ลัังพััฒนา
Rights and duties of foreign investment in Thailand;
design of rules policy which persuades investors; foreign
business act; business operation of foreigners; investment of
other countries especially developing countries.
641202 กฎหมายควบคุุมการประกอบกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
		
2(2-0-4)
(Law of Economic Activities)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาทฤษฎีี เหตุุผล และแนวคิิดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความจำำ�เป็็น จะ
ต้้องมีีกฎหมายพิิเศษเพื่่�อควบคุุมการประกอบกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจอััน
ได้้แก่่กฎหมายป้้องกัันการผููกขาดการค้้ากำำ�ไรเกิินควร การปฏิิบััติิมิิชอบ
ในทางการค้้า กฎหมายคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค และกฎหมายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัั บ การควบคุุ ม กิิ จ กรรมทางเศรษฐกิิ จ โดยจะศึึ ก ษาหลัั ก กฎหมาย
วิิธีีการบัังคัับใช้้ การเยีียวยา และการคุ้้�มครองต่่อสาธารณชนและผู้้�เสีีย
หาย ตลอดจนปััญหาอัันเกิิดจากการบัังคัับใช้้กฎหมายควบคุุมกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจในด้้านการผลิิตและการค้้า

Study the theory, reasons, and concepts of the special
law necessity to the control of economic activities, such as
law of monopoly, profiteering, malpractice trading, consumer
protection and other law related to the control of economic
activities. Principles of law, method of enforcement, remedy,
and public and victim protection, as well as problems caused
by law enforcement on economic activities to manufacturing
and trading.
641203 กฎหมายเกี่่�ยวกัับอุุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาสภาพและขอบเขตของกฎหมายที่่�ใช้้ในการควบคุุมการ
ประกอบกิิจการอุุตสาหกรรม และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Study the state and scope of the law of control of
industrial business operation and related laws.
641204	สััมมนากฎหมายแรงงาน
2(2-0-4)
(Seminars in Labor Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาแนวความคิิดพื้้�นและประวััติิ ความเป็็นมาของกฎหมาย
ประกัันสัังคม ระบบประกัันความเจ็็บป่่วย การประกัันความทุุพพลภาพ
การประกัันความชราภาพ การประกัันการมรณะ การประกัันการว่่างงาน
และการจััดหางาน การประกอบอาชีีพของคนต่่างด้้าว รวมทั้้�งปััญหาและ
อุุปสรรคของการใช้้ระบบประกัันสัังคมในประเทศไทย
History, basis, and background of social security law;
sickness insurance system; invalidity insurance; old-age
insurance; death insurance; unemployment insurance;
employment; business operation for foreigners; problems and
obstacles of social security system used in Thailand.
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641205 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการควบคุุมมลพิิษ
2(2-0-4)
(Pollution Control Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษากฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการควบคุุมมลพิิษ ได้้แก่่กฎหมายส่่ง
เสริิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม หมวดการควบคุุมมลพิิษ กฎหมายที่่�
เกี่่�ยวกัับการควบคุุมมลพิิษในตััวกลางอื่่�น ๆ เช่่น กฎหมายว่่าด้้วยการเดิิน
เรืือในน่่านน้ำำ��ไทย กฎหมายว่่าด้้วยโรงงาน กฎหมายว่่าด้้วยวััตถุุอัันตราย
เป็็นต้้น
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.

641208	สััมมนากฎหมายอุุตสาหกรรมและแรงงาน
2(2-0-4)
(Seminars in Industrial and Labor Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาประเด็็นสำำ�คััญๆที่่�เป็็นปััญหาในกฎหมายอุุตสาหกรรม
กฎหมายพลัังงาน กฎหมายเกี่่�ยวกัับการควบคุุมมลพิิษและกฎหมาย
แรงงาน เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความเข้้าใจในกฎหมายอุุตสาหกรรมและ
แรงงานลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น
Study the major issues that are problems in industrial
law, energy law, pollution control law, and labor law so
students can have deeper understanding of industrial law.

2. รายวิิชาที่่�เกี่่�ยวกัับอาญาและกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา
641301	ระบบความยุุติิธรรมทางอาญา
2(2-0-4)
(Criminal Justice)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
641206 กฎหมายพลัังงาน
2(2-0-4)
ศึึกษาระบบกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา ทฤษฎีีการลงโทษ
(Energy Law)
และแก้้ไขผู้้�กระทำำ�ผิิดในด้้านนิิติิศาสตร์์ การปฏิิรููประบบการลงโทษ
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
Criminal justice system; theory of punishment;
ศึึกษาสภาพและขอบเขตกฎหมายเกี่่�ยวกัับพลัังงานต่่างๆ และ
correction
treatment; revolution of punishment theory.
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
State and scope of law about energies; law on energy 641302 อาชญาวิิทยาและทััณฑวิิทยา
2(2-0-4)
conservation.
(Criminology and Penology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
641207 กฎหมายเกี่่�ยวกัับความปลอดภััย อาชีีวอนามััย 2(2-0-4)
ศึึ ก ษาลัั ก ษณะและสาเหตุุ ข องอาชญากรรม การป้้ อ งกัั น
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
อาชญากรรม สัังคมวิิทยากฎหมายอาญา รวมทั้้�งทฤษฎีีและผลการศึึกษา
(Law of Safety, Health and the Environment
วิิจััยต่่างๆ ศึึกษาโครงการแก้้ไขบำำ�บััดผู้้�กระทำำ�ผิิด ระบบ ความยุุติิธรรม
in the Workplace)
ระบบเรืือนจำำ�และทััณฑสถานลัักษณะทางกายภาพทางสัังคมและการ
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษากฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ ศึึกษาของผู้้�ต้้องขััง มาตรการรอการลงโทษ และพัักการลงโทษรวมทั้้�ง
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน รวมถึึงการวางมาตรการควบคุุม กำำ�กับ ดูู
ั แล สำำ�รวจทฤษฎีี และการปฏิิบัติั ิต่่อผู้้�กระทำำ�ผิิดด้้วยวิิธีีการต่่าง ๆ
Characteristics and causes of crime; crime prevention;
และบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
sociology;
criminal law; theories and research papers; study
ในการทำำ�งานอย่่างเหมาะสม และศึึกษากฎหมายเกี่่�ยวกัับความตกลง
of
correction
treatment projects; criminal justice system; prison
ระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Law of safety, health, and environment in workplace and penitentiary system; prisoner’s physical description of
including laying down suitable measures of control, supervision, social and education; measure of suspended sentence and
and safety management; health and environment in workplace; parole; theories and treats to offenders.
law of international agreement.
661

641303 กฎหมายทหาร	
2(2-0-4)
(Military Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษากฎหมายอาญาทหาร ธรรมนููญศาลทหาร และกฎอััยการ
ศึึก
Military criminal law; constitutional court of military;
martial law.

641306 กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน
2(2-0-4)
(Law of Human Rights)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาประวััติิศาสตร์์ วิิวััฒนาการ ทฤษฎีี ข้้อคิิดและปรััชญาที่่�
เกี่่�ยวกัับบรรดาสิิทธิิ ขั้้�นพื้้�นฐาน ทำำ�ความเข้้าใจหลัักการ กฎเกณฑ์์ที่่�มีี
สภาพเป็็นกฎหมายและเป็็นเพีียงนามธรรม ตลอดจนวิิธีีการส่่งเสริิมและ
คุ้้�มครองซึ่่ง� สิิทธิิมนุุษยชน และศึึกษากฎหมายเกี่่ย� วกัับความตกลงระหว่่าง
ประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
641304	นิิติิเวชศาสตร์์
2(2-0-4)
History, evolution, theories, ideas, and philosophies
(Forensic Medicine)
about fundamental rights; understanding the principles; state
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
of regulations as law and as abstract; human rights improvement
ศึึกษาวิิทยาการทางแพทย์์ที่่�สััมพัันธ์์กัับการใช้้กฎหมาย โดย and protection; law on agreement between countries.
เฉพาะการพิิสููจน์์หลัักฐานสำำ�หรัับการดำำ�เนิินคดีีในทางอาญาและทางแพ่่ง
641307	วิิชาว่่าความและศาลจำำ�ลอง
2(2-0-4)
(Advocacy and Moot Court)
Medical technology related to application of law,
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
especially forensic for criminal and civil proceedings.
ศึึ ก ษาวิิ ธีี ก ารในการเตรีี ย มคดีี การร่่างคำำ�ฟ้้ อ ง คำำ� ให้้ ก าร
641305 กฎหมายเยาวชนและครอบครััว
2(2-0-4) แถลงการณ์์ และคำำ�ร้้อง และ การว่่าความในศาลรวมทั้้�งปััญหาต่่างๆ ใน
(Law of Juvenile and Family)
การดำำ�เนิินคดีีโดยมีีการจััดทำำ�ศาลจำำ�ลองขึ้้�นเพื่่�อประกอบการศึึกษาภาค
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปฏิิบััติิ
ศึึกษาหลัักกฎหมาย และประเด็็นทางสัังคมและจิิตวิิทยาของ
Preparation of lawsuit; prosecution, testimony,
เด็็กและเยาวชน ผู้้�กระทำำ�ความผิิด ระบบศาลเยาวชนและครอบครััว  argument, and drafting the plaints; lawyer practice; problems
วิิธีีการแก้้ไขผู้้�กระทำำ�ความผิิดดัังกล่่าว รวมทั้้�งการคุ้้�มครองผู้้�เยาว์์ในคดีี in legal proceeding; setting up moot court for practical practice
แพ่่ง ตามกฎหมายศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณาคดีีเยาวชน of the course.
และครอบครััว และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2(2-0-4)
Study the principles of the law; social issues; child 641308 การสืืบสวนและสอบสวน
(Criminal Inquiry and Interrogation)
and juvenile psychology; offenders; juvenile and family court
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
system; method of correction offender; youth protection in
ระบบการยุุติิธรรมในคดีีอาญาในชั้้�นเจ้้าพนัักงาน การสืืบสวน
the civil case under the law of juvenile and family court;
และสอบสวนการกระทำำ�ความผิิดอาญา สิิทธิิของผู้้�ต้้องหาตามรััฐธรรมนููญ
juvenile and family procedure and other related laws.
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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641309 กฎหมายเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์
2(2-0-4)
(Computer Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักการที่่�สำำ�คััญของกฎหมายเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ เช่่น
กฎหมายว่่าด้้วยธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ กฎหมายว่่าด้้วยการกระ
ทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Principles of law about computer such as electronic
transaction, computer-related crime, and other related laws.
641310	สััมมนากฎหมายอาญา
2(2-0-4)
(Seminars in Criminal Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาประเด็็นสำำ�คััญๆที่่�เป็็นปััญหาในกฎหมายอาญาเพื่่�อให้้
นัักศึึกษามีีความเข้้าใจในกฎหมายอาญาลึึกซึ้้ง� ยิ่่ง� ขึ้้น� และศึึกษาถึึงพระราช
บััญญััติิที่่�มีีโทษทางอาญา
Study the major issues that are problems in criminal
law for deeper understanding of criminal law; study the act
that has penalty.

หายทั่่�วไป และการประกัันภััยทางทะเล
Principles of maritime law such as law about vessels;
mortgage of ship; maritime liens; vessel’s owner limitation
liability; charter; carriage of goods by sea; delict from the
collision of ships; salvage at sea; general average; contract for
marine insurance.
641403 กฎหมายเกี่่�ยวกัับสถาบัันการเงิิน
2(2-0-4)
(Banking and Financial Institutions Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาความหมายและความสำำ�คััญของสถาบัันการเงิิน นโยบาย
ของรััฐและบทบาทของธนาคารแห่่งประเทศไทยในการควบคุุมกำำ�กับ ดูู
ั แล
สถาบัันการเงิินต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐและเอกชน กฎหมายและข้้อบัังคัับในการ
จััดองค์์กร ในสถาบัันการเงิิน บทบาทของสถาบัันการเงิินในการรัับฝาก
เงิิน การให้้เครดิิตและการให้้บริกิ ารอื่่น� ๆ ทั้้�งภายในประเทศและระหว่่าง
ประเทศ ปััญหาและข้้อเสนอแนะในการควบคุุมและพััฒนาสถาบัันการ
เงิินและอื่่�น ๆ
Definition and importance of financial institute;
government polity and role/duty of bank of Thailand under
the control of both government and private financial
institutions; law and regulation of establishing organization in
financial institution; role/duty of financial institution on deposit,
giving credit, and other domestic and international services;
problems and recommendation on the financial institution
control and development.

3. รายวิิชาที่่�เกี่่�ยวกัับกฎหมายพาณิิชย์์และการค้้า
641401 เอกเทศสััญญา 3
2(2-0-4)
(Specific Contracts 3)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึ ก ษ า ห ลัั ก ก ฎ ห ม า ย ลัั ก ษ ณ ะ เ ก็็ บ ข อ ง ใ น คลัั ง สิิ น ค้้ า
ประนีีประนอมยอมความ การพนััน ขัันต่่อ และบััญชีีเดิินสะพััด
Principles of the law of warehousing, compromising, 641404 กฎหมายธุุรกิิจระหว่่างประเทศ	
2(2-0-4)
gambling, betting, and current account.
(International Business Transactions Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
641402 กฎหมายพาณิิชยนาวีี
2(2-0-4)
ศึึกษาในแง่่ของกฎหมายจากการที่่�ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจได้้ดำำ�เนิิน
(Maritime Law)
การค้้าระหว่่างประเทศ และการลงทุุนในต่่างประเทศ ตลอดจนปััญหาที่่�
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
เกี่่�ยวข้้อง
ศึึกษาหลัักกฎหมายพาณิิชยนาวีี เช่่น กฎหมายเกี่่ย� วกัับเรืือเดิิน
Study the law in the aspect from entrepreneurs
ทะเล การจำำ�นองเรืือและบุุริมิ สิิทธิิทางทะเล ความผิิดและการจำำ�กัดั ความ operating in international trade; overseas investment including
รัับผิดิ ของเจ้้าของเรืือ การเช่่าเรืือเดิินทะเล การรัับขนของทางทะเล ความ related problems.
ผิิดอัันเกิิดจากเรืือโดนกััน การช่่วยเหลืือกู้้�ภััยทางทะเล การเฉลี่่ย� ความเสีีย
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641405 กฎหมายการค้้าระหว่่างประเทศ	
2(2-0-4)
(Law of International Trade)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษากฎหมายและหลัักทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการค้้าระหว่่างประเทศ 
การซื้้�อขายและการชำำ�ระ สิินค้้าระหว่่างประเทศ การปริิวรรตเงิินตรา
ระหว่่างประเทศ การรัับขนของทางทะเล การประกัันภััย ทางทะเล การ
ระงัับข้้อพิิพาทในสััญญาการค้้าระหว่่างประเทศ การขััดกัันแห่่งกฎหมาย
ตลอดจนศััพท์์เฉพาะต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในทางการค้้าระหว่่างประเทศ
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.

641407 การเจรจาต่่อรองและการร่่างสััญญา
2(2-0-4)
(Draft and Negotiation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาวิิธีกี ารและตััวอย่่างในการทำำ�สัญ
ั ญาผููกพัันของบุุคคลหรืือ
องค์์กร ตลอดจนรููปแบบของสััญญาต่่างๆ รวมทั้้�งสนธิิสััญญาการค้้า
ระหว่่างประเทศ กระบวนการเจรจา และรููปแบบของวิิธีกี ารประชุุมเจรจา
ประเภทต่่างๆ ทั้้�งในประเทศและระหว่่างประเทศ
Process and sample of contract between person or
organization; forms of contract; international trade agreement;
negotiation process; forms and process of negotiation
conference domestically and internationally.

641408 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการแข่่งขัันทางการค้้า
2(2-0-4)
(Competition Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
641406 วิิธีีการระงัับข้้อพิิพาททางธุุรกิิจและอนุุญาโตตุุลาการ
ศึึกษาแนวคิิดและกฎหมายว่่าด้้วยการแข่่งขัันเสรีี การผููกขาด
2(2-0-4)
ทางการค้้
า
การกำำ�หนดราคาสิินค้้าตลอดจนการแข่่งขัันที่่�ไม่่เป็็นธรรม และ
(Settlement of Commercial Disputes and
ผลกระทบต่่อผู้้�บริิโภค
Arbitration)
Concepts and law about Free Trade; monopoly;
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
pricing;
unfair
competition; effects on consumers.
ศึึกษาลัักษณะของข้้อพิิพาททางธุุรกิิจด้้านต่่าง ๆ รููปแบบเหตุุผล
วิิธีีการ การระงัับข้้อพิิพาทแบบต่่าง ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการระงัับข้้อ 641409 หลัักธุุรกิิจและการบััญชีีสำำ�หรัับนัักกฎหมาย
2(2-0-4)
พิิพาทโดยวิิธีีการอนุุญาโตตุุลาการ หลัักกฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ
(Introduction of Business for Lawyer)
สถาบัั น อนุุ ญ าโตตุุ ล าการ และข้้ อ ตกลงระหว่่างประเทศเกี่่� ย วกัั บ
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
อนุุญาโตตุุลาการที่่�สำ�ำ คััญ ข้้อพิิจารณาในการทำำ�สัญ
ั ญา การเลืือกกฎหมาย
ศึึกษาความหมาย ลัักษณะ โครงสร้้างของธุุรกิิจประเภทต่่างๆ
และวิิธีีการระงัับข้้อพิิพาท หลัักเกณฑ์์และปััญหาในการฟ้้องร้้องคดีี การ เพื่่�อใช้้ประกอบการให้้คำำ�ปรึึกษากฎหมายสำำ�หรัับภาคธุุรกิิจ และหลัักการ
ขอให้้รับั รองและบัังคัับตามคำำ�ชี้้ข� าดของอนุุญาโตตุุลาการและคำำ�พิพิ ากษา บััญชีีที่่�นัักกฎหมายควรทราบ
ของศาลต่่างประเทศ
Definition, characteristics, and structure of each types
Characteristics of business disputes in the aspects of of business for legal counselling in business section; principles
forms, reasons, methods of settlements of each disputes; of accounting for lawyers.
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.
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641410 กฎหมายเทคโนโลยีีสารสนเทศ	
2(2-0-4)
(Law and Information Technology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาปััญหากฎหมายเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีสารสนเทศ ความรู้้�
เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีสารสนเทศ พััฒนาการของการใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศทางสัังคมศาสตร์์และทางกฎหมาย และฝึึกฝนทัักษะในการใช้้
เทคโนโลยีีสารสนเทศในการสืืบค้น้ รวบรวมเผยแพร่่และจััดการข้้อมููลทาง
กฎหมายสาขาต่่าง ๆ
Problems of information technology; fundamental of
information technology; development of information
technology usage in social science and law; practice using
information technology to search, collect, organize, and spread
legal information.

double taxation; prevention of double tax between states;
international income taxation and avoidance agreement;
double taxation of the nation.

641412 กฎหมายภาษีีอากรระหว่่างประเทศ	
2(2-0-4)
(International Taxation Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาภาษีีที่่�มีีผลกระทบต่่อธุุรกรรมระหว่่างประเทศ การจััด
เก็็บภาษีีเงิินได้้จากผู้้�มีีถิ่่น�  ที่่�อยู่่ใ� นประเทศ และจากผู้้�มีีเงิินได้้จากแหล่่งใน
ประเทศ การป้้องกัันการเลี่่�ยงภาษีีระหว่่างประเทศ หลัักการตั้้�งราคาโอน
ภาษีีซ้อ้ น การขจััดภาษีีซ้อ้ น การเว้้นการเก็็บภาษีีซ้อ้ นระหว่่างรััฐ กฎหมาย
ภาษีีเงิินได้้ระหว่่างประเทศ และข้้อตกลงการเว้้นการเก็็บภาษีีซ้้อนของ
ประเทศ
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

641414 กฎหมายว่่าด้้วยวิิธีีพิิจารณาคดีีผู้้�บริิโภค
2(2-0-4)
(Consumer Case Procedure Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาคดีีผู้้�บริโิ ภคว่่าด้้วยบททั่่�วไป วิิธีี
พิิจารณาคดีีผู้้�บริิโภคในศาลชั้้�นต้้น การอุุทธรณ์์คดีีผู้้�บริิโภค การฎีีกาคดีี
ผู้้�บริิโภค วิิธีีการชั่่�วคราวก่่อนพิิพากษา และการบัังคัับตามคำำ�พิิพากษา
หรืือคำำ�สั่่�ง
Principles of consumer case procedure law concerning
general section; consumer procedure case in the civil court;
petitioning consumer case in the court of appeal; to petition
consumer case in the supreme court; interlocutory relief;
enforcement pursuant to the judgement of order of the court.

641413 กฎหมายคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
2(2-0-4)
(Consumer Protection Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
หลัักการ เหตุุผล และแนวคิิดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้อง
มีีกฎหมายคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคมาตรการต่่าง ๆ ทางกฎหมายที่่�ใช้้เพื่่�อการ
คุ้้�มครองผู้้�บริิโภค วิิธีีการบัังคัับใช้้กฎหมาย มาตรการที่่�ใช้้เพื่่�อเยีียวยาแก่่
ผู้้�บริิโภคซึ่่�งได้้รัับความเสีียหาย ทั้้�งตามที่่�ปรากฏในกฎหมายว่่าด้้วยการ
คุ้้�มครองผู้้�บริิโภค กฎหมายว่่าด้้วยความรัับผิิดต่่อความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น
จากสิินค้้าที่่�ไม่่ปลอดภััย และกฎหมายอื่่น� ที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมตลอดถึึงการจััด
ตั้้�งองค์์กรคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคตามที่่�บััญญััติิไว้้ในรััฐธรรมนููญ
641411	สััมมนากฎหมายภาษีีอากร	
2(2-0-4)
Principles, reasons, and concepts which make
(Seminars in Tax Law)
consumer protection law necessary; legislative measures for
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
consumer protection; law enforcement procedure; measures
ศึึกษากฎหมายภาษีีสรรพสามิิต กฎหมายศุุลกากร และกฎหมาย for consumer remedy (redress) as stipulated in consumer
protection law, law on responsibility for the damage of unsafe
ภาษีีที่่�จััดเก็็บโดยองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
Excise tax code; custom act; law of tax collected by goods, and related laws; establishment of consumer protection
organization as stipulated in the constitution.
local administration.
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641415 กฎหมายว่่าด้้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง 2(2-0-4) 641502 กฎหมายโรมัันเบื้้�องต้้น
2(2-0-4)
(Law on Direct Selling and Direct Marketing)
(Introduction to Roman Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาหลัักกฎหมายว่่าด้้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
ศึึกษาประวััติิศาสตร์์และระบบกฎหมายโรมััน อัันเป็็นรากฐาน
Principles of law on direct selling and direct marketing. ของระบบกฎหมายของประเทศที่่�ใช้้ประมวลกฎหมายในปััจจุุบััน
History of Roman Law system which is the foundation
641416	สััมมนากฎหมายพาณิิชย์์และการค้้า
2(2-0-4) of today’s law in Thailand.
(Seminars in Commercial and Trade Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
641503	ระบบกฎหมายอัังกฤษและอเมริิกัันเบื้้�องต้้น
2(2-0-4)
ศึึ ก ษาประเด็็ น สำำ� คัั ญ ๆ ที่่� เ ป็็ น ปัั ญ หาในกฎหมายพาณิิ ช ย์์
(Introduction of Anglo-American Law)
กฎหมายธุุรกิิจ และกฎหมายการค้้า เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความเข้้าใจใน
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กฎหมายอุุตสาหกรรมและแรงงานลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�น
ศึึกษาที่่�มาของระบบกฎหมาย Anglo – American ในลัักษณะ
Study the important issues that are problems in ต่่างๆ ก็็คืือ Common Law , Equity, พระราชบััญญััติิ (Statute) และ
commercial law, business law, and trade law for students’ จารีีตประเพณีีแห่่งท้้องถิ่่�น (Local Custom) การศึึกษาเน้้นหนัักในเรื่่�อง
deeper understanding in industrial and labor laws.
นิิติวิิ ธีิ ี (Juristic Methods) ในการใช้้กฎหมายประเภทต่่างๆอย่่างละเอีียด
 ซึ่่�งจะต้้องศึึกษาทฤษฎีีทางนิิติปิ รััชญาที่่�เกี่่ย� วข้้องนอกจากนี้้�จะต้้องศึึกษา
4. กฎหมายทั่่�วไปและกฎหมายระหว่่างประเทศ
ถึึงระเบีียบประเพณีีของศาลในการใช้้นิติิ วิิ ธีิ ี ในทางปฏิิบัติั เิ พื่่�อให้้นักั ศึึกษา
641501 การใช้้และการตีีความกฎหมาย
2(2-0-4) เรีียนรู้้�ถึึงวิิธีีการใช้้กฎหมายระบบ Anglo – American อย่่างถููกต้้อง
(Applications and Interpretation of Laws)
Source of Anglo-American legal system in various
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
forms: common law, equity, statute, and local custom; focusing
ศึึกษาในแง่่ทฤษฎีีประวััติศิ าสตร์์ และในแง่่กฎหมายเปรีียบเทีียบ on thorough juristic methods of legal application of types of
โดยเฉพาะเปรีียบเทีียบความแตกต่่างระหว่่างระบบ Common Law กัับ law; theories of relating philosophy; study the court regulations
ระบบประมวลกฎหมายหลัักการใช้้และตีีความกฎหมายลายลัักษณ์์อักั ษร and custom for juristic method practically for students to
และการใช้้กฎหมายแบบเทีียบเคีียง (Analogy) การใช้้กฎหมายประเพณีี understand the application of Anglo-American legal system
การใช้้กฎหมายประเภท “หลัักกฎหมายทั่่�วไป” ตามมาตรา 4 (แห่่ง correctly.
ประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์)
Study in the aspects of theory, history, and comparative 641504 กฎหมายอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
2(2-0-4)
law, especially the comparisons between common law system
(Law of Conservation of Nature and Environand code law system; application and interpretation of civil ments)
law; application of analogy; application of custom law;
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
application of general principles of law as stipulated in Section
ศึึ ก ษาหลัั ก กฎหมายเกี่่� ย วกัั บ การอนุุ รัั ก ษ์์ ธ รรมชาติิ แ ละ
4 (Civil and Commercial Code)
สิ่่�งแวดล้้อม
Principles of law about conservation of nature and
environments.
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641505	นิิติิปรััชญา
2(2-0-4)
(Philosophy of Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาวิิวััฒนาการของแนวความคิิดปรััชญาทางกฎหมายตั้้�งแต่่
ในอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน ตลอดจนปััญหารากฐานแห่่งกฎหมาย
Evolution of legal philosophy concepts from the past
to present.

Significance of treaty as source of international law;
types of treaties; classification of characteristics and elements
of treaty; related regulations and treaty-making process;
international relation as a result of agreement on economics
and social.
641508 กฎหมายทะเล
2(2-0-4)
(Law of the Sea)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาประวััติิความเป็็นมาของกฎหมายทะเล บ่่อเกิิดของ
กฎหมายทะเล สถานะทางกฎหมายของพื้้�นน้ำำ��ที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจการ
ควบคุุมของรััฐ เช่่น น่่านน้ำำ��ภายในทะเลอาณาเขตและเขตต่่อเนื่่�อง เขต
เศรษฐกิิจจำำ�เพาะไหล่่ทวีีปน่่านน้ำำ��หมู่่� เกาะ ช่่องแคบ อ่่าว และสถานะ
ทางกฎหมายของพื้้�นน้ำำ��ที่่�มิิได้้อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจการควบคุุมของรััฐ เช่่น
ทะเลหลวง และเขตก้้นทะเลลึึก เทคนิิคกฎหมายในการกำำ�หนดเขตทะเล
และการระงัับข้้อพิิพาทระหว่่างประเทศตามกฎหมายทะเล
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.

641506 ประวััติิศาสตร์์กฎหมายไทย2
(2-0-4)
(Thai Legal History)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาประวััติศิ าสตร์์ทางวััฒนธรรมและสัังคมไทยดั้้ง� เดิิม อัันเป็็น
รากฐานของสถาบัันทางกฎหมายที่่�สำ�ำ คััญของประเทศไทย อิิทธิิพลของ
แนวความคิิด หลัักกฎหมาย และระบบกฎหมายของอิินเดีีย และประเทศ
ตะวัันตกที่่�มีีต่่อวิิวััฒนาการของกฎหมายไทย ศึึกษาวิิวััฒนาการของ
กฎหมายไทยตั้้�งแต่่สมััยโบราณจนถึึงปััจจุุบััน โดยเฉพาะตั้้�งแต่่สมััยจััดทำำ�
ประมวลกฎหมายเป็็นต้้นมา โดยเน้้นหนัักในแง่่กฎหมายเปรีียบเทีียบ เพื่่�อ
ให้้นัักศึึกษาเกิิดความเข้้าใจในระบบกฎหมายไทย
Thai traditional culture and social which are bases of
important legal institution of Thailand; influence of Indian
concept, principles of law, and legal system; western countries
that influenced Thai law; evolution of Thai law from the past
to present, especially during the time of code establishment;
focusing on comparative law so that students can have the
understanding of Thai legal system.
641509 กฎหมายอิิสลาม
2(2-0-4)
(Islamic Law)
641507 กฎหมายสนธิิสััญญา
2(2-0-4)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
(Law of Treaty)
ศึึกษาประวััติิศาสตร์์และระบบกฎหมายอิิสลาม บ่่อเกิิดของ
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
กฎหมาย ระบบศาล และหลัักกฎหมายอิิสลาม
ศึึกษาถึึงความสำำ�คััญของสนธิิสััญญาในฐานะที่่�เป็็นแหล่่งที่่�มา
History and system of Islamic law; source of law; court
ของกฎหมายระหว่่างประเทศ ประเภทสนธิิสััญญา การแบ่่งลัักษณะและ system; principles of Islamic law.
องค์์ประกอบของสนธิิสััญญา กฎเกณฑ์์ของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
กระบวนการจััดทำำ�สนธิิสััญญาและการศึึกษาถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ประเทศอัันเนื่่�องด้้วยความตกลงระหว่่างกัันทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
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641510 กฎหมายองค์์การระหว่่างประเทศ	
2(2-0-4)
(International Organizations Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาความหมายและการก่่อตั้้ง� องค์์การระหว่่างประเทศ สภาพ
บุุคคลขององค์์การระหว่่างประเทศการเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกใหม่่ และการ
สิ้้น� สุุดสภาพการเป็็นสมาชิิกในองค์์การระหว่่างประเทศโดยทั่่�วไป ผลทาง
กฎหมายของข้้อมติิในองค์์การระหว่่างประเทศ เอกสิิทธิิและความคุ้้�มกััน
ของระหว่่างประเทศ ปััญหาทางกฎหมายขององค์์การสหประชาชาติิ และ
ทบวงการชำำ�นัญ
ั พิิเศษของสหประชาชาติิ ปัญ
ั หาทางกฎหมายบางประการ
ขององค์์การระหว่่างประเทศในภููมิิภาคต่่าง ๆ
Definition and establishment of international
organization; nature of international organization; recruitment;
termination of being a member of international organization;
legal consequence of resolution in international organization;
international privileges and immunities; legal problems of the
United Nations and specialized agency of United Nations;
problems of international organization in various regions.
641511	สััมมนากฎหมายแพ่่ง
2(2-0-4)
(Seminars in Civil Law)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ศึึกษาวิิธีีใช้้กฎหมายแพ่่งโดยการทบทวนประเด็็นสำำ�คััญที่่�ได้้
เรีียนในชั้้�นมาแล้้ว เพื่่�อความชำำ�นาญ ในทางปฏิิบัติั ิของนัักศึึกษา
Study the application of civil law by reviewing the
main ideas that are learnt in class for students’ expertise and
practice.
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