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สารนายกสภา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

)าภาละมส  นิสมิรสเยาน(
ยนเคาอยีชเอเยัลายทิวาหมาภสกยาน

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

สุดทายน้ี ผมขอใหนักศึกษาทุกทาน ต้ังใจ กำหนดเปาหมายวาจะใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยอยางมีคุณคา เพ่ือสราง
ประโยชนใหแกตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยจะเปนแรงผลักดัน สงเสริมใหทาน

ประสบความสำเร็จในทุกดานของชีวิต



าภาละมส นิสมิรสเยาน
ยัลายทิวาหมาภสกยาน

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

ดร.ฉัททวุฒิ  พีชผล
กรรมการ และ อธิการบดี
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

นฒวัิวรมอ  ิฒุวฐัณยาน
กรรมการ

 ติฑณับรตสาศมรรกวศิว ยัลายทิวาหมณรกงลาฬุจ
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

ายิรฉจันธรรว  นธรรวะรีวยาน
กรรมการ

 ติฑณับรตสาศมรรกวศิว ยัลายทิวาหมณรกงลาฬุจ
Master of Business Administration in Finance Marketing Strategy,
Kellogg Graduate School of Management, USA

ชิณวาผเ  ศงพยปยาน
กรรมการ

 ติฑณับรตสาศมรรกวศิว งับะรกดาลราหทณุคาจเาลกเมอจะรพียลโนโคทเนับาถส
Master of Business Administration in Finance and Information Technology,
University of Illinois at Urbana Champaign, USA

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

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY COUNCIL
ยนเคาอยีชเอเยัลายทิวาหมาภสรากมรรกะณค



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

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

ศงวาดนิจติถส  ฎษิศิวยาน

กรรมการ
ยลัายทวิาหมณรกงลาฬจุ ติฑณับรตสาศมรรกวศิว

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

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

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY COUNCIL
ยนเคาอยีชเอเยัลายทิวาหมาภสรากมรรกะณค

ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ

งสแงุรรยีจเ  ลไิววาสงาน
กรรมการ

ญชัมสัสอัยลัายทวิาหม  ติฑณับจิกรุธราหิรบ
Master Degree of Business Administration,
Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University



นายเนติ  ปนมณี
ยัลายทิวาหมาภสรากุนาขลเ

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
ผชูวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
BBachelor of Art, Ramkhamhaeng 
University

SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY COUNCIL
ยนเคาอยีชเอเยัลายทิวาหมาภสรากมรรกะณค



 
 
 
 

สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

)ลผชีพ  ิฒุวททั(ดร.ฉ
ยนเคาอยีชเอเยัลายทิวาหมีดบรากิธอ

ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกทานเขาสูร้ัวรมไทรทอง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยของพวกเรา

ทุกวันนี้เปนยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของพวกเราอยางมาก โลกจึงตองการคนเกง 

ท่ีรูจริง และเปนคนดี โดยคนเกงในวันน้ีน้ัน ตองสามารถคนหาความรูท่ีมีอยูมากมาย และสามารถนำมาประยุกตใชกับชีวิต

หรืองานไดจริง รวมถึงปรับเปล่ียนตัวเองใหรับสถานการณท่ีพลิกผันไดอยางรวดเร็วและเราจึงตองพัฒนาตนเองใหพรอมทั้ง

เรื่องภาษา ไอที การวิเคราะหขอมูล อยาเชื่ออะไรโดยงาย มีความอดทน รวมถึงทักษะในวิชาชีพของเราโดยมหาวิทยาลัย

จะชวยสงเสริมและผลักดันใหนักศึกษามีทักษะท่ีพรอมในโลกอนาคต เปนคนท่ีมีคุณภาพ และเปนกำลังสำคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติตอไป

สุดทายนี้ ขอใหนักศึกษาทุกทานมีความเพียร มีขันติเหนือผูอื ่น โดยผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 

และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายโปรดดลบันดาลใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยทุกทาน ประสบความสำเร็จ และสมปรารถนา 

ตามที่ไดมุงหวังตั้งใจไวทุกประการ



ดร.ฉัททวุฒิ  พีชผล
อธิการบดี

นายเนติ  ปนมณี
ผูชวยอธิการบดี ฝายกฎหมาย 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายปยพงศ  เผาวณิช
ผูชวยอธิการบดี ฝายบริหารทรัพยสิน 

และผูอํานวยการสาํนักหอสมุดกลาง

นางณัฎฐพัชร  พรหมโยธี
ผูชวยอธิการบดี ฝายบริหาร

ผูอํานวยการสํานักอธิการบดี

นายพนธ  พุทธานุกรณ
ผูชวยอธิการบดี ฝายกิจการพิเศษ 

และผูอํานวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ

รองศาสตราจารย ดร.วีระพันธ  ดวงทองสุข
ผูชวยอธิการบดี ฝายวิจัยและพัฒนา

และผูอํานวยการสํานักวิจัย



นายศราวุธ  เอี่ยมสอาด
ผูชวยอธิการบดี ฝายพัฒนาธุรกิจ

ผูอํานวยการศูนยประชาสัมพันธฯ

และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยอรช  เสมอมิตร
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ดร.ภานุวัฒน  แตระกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

และผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

นายณัฐวุฒิ  ปฐมสิทธาภิรักษ
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำนวย  ปนพิลา
ผูอำนวยการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ดร.พุฒิธร  จิรายุส
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รักษาการผูอํานวยการสํานักวิชาการ

และผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต



รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ  สื่อเฉย
ผูอำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟา

นางสาวอุล ใชสงวน
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางวรลักษณ  รักเกียรติงาม
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

และรองผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุบรรณ  พัดเพ็ง
ผูอำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

นายธนบดี  ศรีธนนันท
ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และหัวหนาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฎฐ  โอธนาทรัพย
ผูอำนวยการศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

และหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร



นายธวัชชัย  ศรีคชินทร
รักษาการผูอำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย

และรองผูอำนวยการสำนักอธิการบดี

นางธิดา  จินดามณี
ผูอำนวยการสำนักนโยบายและแผน



สารผูชวยอธิการบดี ฝายสื่อสารองคกร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
และผูอำนวยการศูนยประชาสัมพันธฯ

 
 
 

 

สวัสดีนักศึกษาใหมทุกคน ในนามผูบริหารคณาจารย บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนเขาเปนสมาชิกในบานหลังใหมแหงน้ี ดวยความยินดีย่ิง พวกเราทุกคนต้ังใจจะทำใหมหาวิทยาลัย

เอเชียอาคเนยเปนบานหลังสองที่อบอุน สำหรับนักศึกษาใหมทุกคน และพวกเราขอชื่นชมในความมุงมั่นตั้งใจของทุกคน 

ในการพัฒนาตนเองสูอนาคตท่ีดีดวยการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย และพวกเรา

ขอขอบคุณพรอมท้ังยืนยันวาการตัดสินใจคร้ังน้ี ถือวาเปนการตัดสินใจท่ีสำคัญคร้ังหน่ึงในชีวิตของนักศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

มีความพรอมดานคณาจารยที ่มีความรูความสามารถ มีความพรอมดานสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการเรียนรู 

นักศึกษาจึงมั่นใจไดวาเมื่อเขามาศึกษาแลวจะมีความสุขและประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว 

นบัจากน้ีตอไปเรากำลังจะกาวเขาสูชีวิตใหมในร้ัวมหาวิทยาลัย และเช่ือวาจากน้ีตอไปอีก 3-4 ปขางหนา ทุกคนจะรูสึก

และสัมผัสไดวาร้ัวมหาวิทยาลัยแหงน้ีคือชวงเวลาของชีวิตท่ีนาจดจำ ทายสุดน้ีขออวยพรใหนักศึกษาใหมทุกคน 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 ขอกลาวตอนรับนักศึกษาใหมทุกทานดวยความยินดีย่ิง ท่ีมีโอกาสเขามาเปนสวนหน่ึง

ในสถาบันการศึกษาแหงน้ี เราเช่ือม่ันเปนอยางย่ิงวาสถาบันแหงน้ีสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะใหมๆ  และพัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณภาพ

สุดทายนี้ขออวยพรใหนักศึกษาใหมทุกคนประสบกับความสำเร็จทั้งดานการศึกษาเลาเรียนและการดำเนินชีวิต 

และขอใหนักศึกษาทุกทานจงต้ังใจมุงม่ันศึกษา เพ่ือทุกคนจะไดสำเร็จการศึกษาดังท่ีต้ังใจไว และกาวไปเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปน

ที่ตองการของสังคมในอนาคตตอไป

(ดร.พุฒิธร  จิรายุส)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รักษาการผูอํานวยการสํานักวิชาการ

และผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต



สารคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร
และผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 )ลุกะรตแ  นฒัวุนาภ.รด( 

ขอแสดงความยินดี และขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนเขาสูรั ้วมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย

มีความมุงมั่นในปณิธานการจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

ทำใหเกิดเทคโนโลยีใหมๆ บางสิ่งถูกทดแทนดวยระบบคอมพิวเตอร เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาพึงกระทำคือการปรับตัว 

และการเรียนรูสิ่งใหมอยูตลอด และอีกประการที่สำคัญคือ นักศึกษาจะตองมีทักษะในการคนควาหาความรู ทักษะการ

แยกแยะขอมูล และทักษะดานภาษาอังกฤษ เพราะเปนสิ่งที่จำเปนเมื่อจบการศึกษาออกไป 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย จะตองไมใชแคมีใบประกาศเพื ่อบงบอกวาจบการศึกษาเทานั ้น 

แตจะตองจบออกไปอยางมีคุณภาพ เพื ่อไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

และผูอำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 



สารคณบดี
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ขอแสดงความยินดีและยินดีตอนรับนักศึกษาใหมทุกทาน ที่ไดเขามาอยูในรั้วน้ำเงิน-ทอง แหงมหาวิทยาลัย

เอเชียอาคเนย ชีวิตในมหาวิทยาลัยเปนชีวิตท่ีอยูในความฝนของเยาวชน ซ่ึงมุงหวังท่ีจะพัฒนาตนเองไปสูความสำเร็จดังฝน

เมื่อไดรับโอกาสนี้แลว ขอใหนักศึกษาใชเวลาใหคุมประโยชน หมั่นสะสมความรูและประสบการณที่จำเปน

ใหเต็มเปยม เพื่อจะไดประกอบอาชีพตามที่คาดหวังหลังสำเร็จการศึกษาตอไป

ขอใหมีความสุขในการศึกษาทุกทานครับ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยอรช  เสมอมิตร)

คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
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พ.ศ. 2563
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ม.เอเชียอาคเนย� คว�ารางวัลชนะเลิศ 3 ป�ซ�อน
รายการ ICDL Thailand Digital Challenge

คว�ารางวัลชนะเลิศ ICDL Thailand Digital Challenge
ประเภท Business and Finance Professional Track

เป�นตัวแทนประเทศไทย 
ไปร�วมการแข�งขันระดับนานาชาติ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซีย

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวณัฐธิดา นิยมอำนวยกุล

นักศึกษาสาขาคอมพ�วเตอร�ธุรกิจ



นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�

นางสาวปนัดดา ภุมมาลา
นายปวริศน� อินทร�หอม

ขอแสดงความยินดีกับ

เข�ารับโล�รางวัลเยาวชนดีเด�น 
ประจำป� 2563 

รางวัลเยาวชนดีเด�น 
ประจำป� 2563 



การแข�งขัน “ Safety Youth Brand Ambassador ” 
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห�งชาติครั�งที่ 33 

ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

SAFETY YOUTH 
BRAND AMBASSADOR

ขอแสดงความยินดีกับ 
นางสาวบุรากร  ป�ญญาประทีป 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ม.เอเชียอาคเนย�



รางวัลพระราชทาน
เหรียญรางวัลเรียนดี

ขอแสดงความยินดีกับ 

นายพงษ�เทพ ใจผ�อง 
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร� 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ�า 

ได�รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี 
และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำป� พ.ศ. 2562  

กองทุนเพ�่อการศึกษาและวิจัยทางด�านวิศวกรรมศาสตร�ในพระราชูปถัมภ� 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 
วิศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� 



เด็กบัญชีคว�ารางวัลชนะเลิศ
3 ป�ซ�อน

ขอแสดงความยินดี กับ 

น.ส. เพ็ญนภา ลิ�มสุวรรณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได�รับรางวัลชนะเลิศ การแข�งขันการเขียนเรียงความในหัวข�อ 

"การเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี"
ควบคุมทีมดูแลโดย อาจารย�อานุภาพ ทองบ�อ และ อาจารย�ณัฏฐิตาพร แก�วรุจี



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
การแข�งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั�งที่ 47

The Sun Game 2020

   SAU VOLLEYBALL TEAM
ขอแสดงความยินดี



รถประหยัดพลังงาน 
รางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม

รายการ HONDA ECONO MILEAGE CHALLENGE 
รถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง พัฒนาและประดิษฐ�โดยนักศึกษาสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล  สามารถคว�ารางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม 
จากการเข�าร�วมแข�งขันรายการ Honda Econo Mileage Challenge 2019   

ณ สนามช�างอินเตอร�เนชั�นแนลเซอร�กิต จ.บุรีรัมย�  
ควบคุมดูแลโดย รศ.ดร.วีระพันธ� ด�วงทองสุข อาจารย�ทแกล�ว เยี่ยมสวัสดิ์ 

และอาจารย�ดำรงค�ศักดิ์ กิจเดช   



มรรธณุคนาด )รชพเยากะรป( รคนาหมพทเงุรก นดเีดนางลผีมีที่นชวายเ• นทั่วไปชวายเ ลคคุบทภเะรป มรรธยิรจะลแ
คทเ รตสาศายทิวนาดะลแ รตสาศิตินาชิวาขาส รตสาศิตินะณคาษกึศกัน  ลคคุบทภเะรป ยัจิวรากะลแ ียลโนโ
 จิกรุธรอตเวิพมอคาชิวาขาส จิกรุธราหิรบะณคาษกึศกัน นทั่วไปชวายเ เที่ยวงอทรากะลแ าฬีก มรรธนฒัวกันำสยดโ

dna egelloC ni elpoeP gnuoY rof 8102 tsetnoC scihtE ecaeP dlroW รากงรคโ 61,21,01,9,6 ีที่บัดนัอลัวงาร•
กงัอาษาภาชิวาขาส รตสาศายทิวะลแรตสาศปลิศะณคาษกึศกัน ytisrevinU retneC ranimeS nawaT gnI ณ จิกรุธษฤ

gnitnuoccA dnaliahT าษกึศมดุอบัดะร ปูรจ็รเำสมรกแรปโยวดีชญับำทนัขงขแราก 8 ีที่บัดนัอ นดเีดลัวงาร•
U-Challenge 2017  

ครั้งที่ 2 noititepmoC egaugnaL MIP นจพรทนุสดวกะรปราก ยชเมชลัวงาร•
จิกรุธษฤกงัอาษาภาชิวาขาส รตสาศายทิวะลแรตสาศปลิศะณคาษกึศกัน

ครั้งที่ 11 ยัลายทิวาหมบัดะร ีชญับนาดรากาชิวงาทาหญปบอตนัขงขแรากยาร ยชเมชลัวงาร•
ฯภมัถปูชาระรพนใ ยทไศทเะรปงหแนชกอเาษกึศรากนับาถสมคามสยดโดัจ

 จิกรุธราหิรบะณคาษกึศกัน ีดิตฤพะรปมาวคลัวงารรตับิตรยีกเลัวงาร• ีชญับรากาชิวาขาส
ส รตสาศายทิวะลแรตสาศปลิศะณคาษกึศกัน จิกรุธรอตเวิพมอคาชิวาขาส  จิกรุธษฤกงัอาษาภาชิวาขา
เะรปงหแมคามสธทุพ ณ รตสาศิตินาชิวาขาส รตสาศิตินะณคาษกึศกันะลแ ฯภมัถปูชารมรบะรพนใ ยทไศท

รูผูรมาวคบอสดทนนแะค รกวศิวีคาภบัดะร รกวศิวาภสกิชามสรตับิฒุว• 01 ดุสงูสบอสนนแะคดไ ฯตาญุนอบใบั
าธยโมรรกวศิวาชวิาขาส รตสาศมรรกวศิวะณคาษกึศกัน กรแบัดนัอ

ษกึศกันยดโ ฐษิดะรปะลแบบแกออ ”ิกึสาค ikuzaK“ นางงัลพดัยหะรปถร• รตสาศมรรกวศิวะณคา
ลกงอืรคเมรรกวศิวาชิวาขาส

  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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มรรธณุคนาด )รชพเยากะรป( รคนาหมพทเงุรก นดเีดนางลผีมีที่นชวายเ• ชนทั่วไปวายเ ลคคุบทภเะรป มรรธยิรจะลแ
คทเ รตสาศายทิวนาดะลแ รตสาศิตินาชิวาขาส รตสาศิตินะณคาษกึศกัน  ลคคุบทภเะรป ยัจิวรากะลแ ียลโนโ
 จิกรุธรอตเวิพมอคาชิวาขาส จิกรุธราหิรบะณคาษกึศกันนทั่วไปชวายเ งเที่ยวอทรากะลแ าฬีก มรรธนฒัวกันำสยดโ

dna egelloC ni elpoeP gnuoY rof 8102 tsetnoC scihtE ecaeP dlroW รากงรคโ 61,21,01,9,6บที่ัดนัอลัวงาร•
กงัอาษาภาชิวาขาส รตสาศายทิวะลแรตสาศปลิศะณคาษกึศกัน ytisrevinU retneC ranimeS nawaT gnI ณ จิกรุธษฤ

gnitnuoccA dnaliahT าษกึศมดุอบัดะร ปูรจ็รเำสมรกแรปโยวดีชญับำทนัขงขแราก 8บที่ัดนัอ นดเีดลัวงาร•
U-Challenge 2017  

ครั้งที่ 2 noititepmoC egaugnaL MIP นจพรทนุสดวกะรปราก ยชเมชลัวงาร•
จิกรุธษฤกงัอาษาภาชิวาขาส รตสาศายทิวะลแรตสาศปลิศะณคาษกึศกัน

ครั้งที่ 11 ยัลายทิวาหมบัดะร ีชญับนาดรากาชิวงาทาหญปบอตนัขงขแรากยาร ยชเมชลัวงาร•
ฯภมัถปูชาระรพนใ ยทไศทเะรปงหแนชกอเาษกึศรากนับาถสมคามสยดโดัจ

 จิกรุธราหิรบะณคาษกึศกัน ีดิตฤพะรปมาวคลัวงารรตับิตรยีกเลัวงาร• ีชญับรากาชิวาขาส
ส รตสาศายทิวะลแรตสาศปลิศะณคาษกึศกัน จิกรุธรอตเวิพมอคาชิวาขาส  จิกรุธษฤกงัอาษาภาชิวาขา
เะรปงหแมคามสธทุพ ณ รตสาศิตินาชิวาขาส รตสาศิตินะณคาษกึศกันะลแ ฯภมัถปูชารมรบะรพนใ ยทไศท

รูผูรมาวคบอสดทนนแะค รกวศิวีคาภบัดะร รกวศิวาภสกิชามสรตับิฒุว• 01 ดุสงูสบอสนนแะคดไ ฯตาญุนอบใบั
าธยโมรรกวศิวาชิวาขาส รตสาศมรรกวศิวะณคาษกึศกัน กรแบัดนัอ

ษกึศกันยดโ ฐษิดะรปะลแบบแกออ ”ิกึสาค ikuzaK“ นางงัลพดัยหะรปถร• รตสาศมรรกวศิวะณคา
เครื่องกลมรรกวศิวาชิวาขาส

  ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษเทพ ใจผอง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดรับพระราชทานเหรียญ
รางวัลเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำป พ.ศ. 2562  กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทางดานวิศวกรรมศาสตรในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

  ขอแสดงความยินดีกับ 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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  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

  ขอแสดงความยินดี SAU VOLLEYBALL TEAM รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
47 The Sun Game 2020
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หลัักสููตรท่ี่�เปิิดสูอนบััณฑิิตศึึกษา
หลัักสููตรระดับัปิริญญาเอก 

หลัักสููตร สูาขาวิิชา ภาคปิกติ ภาคคำ�า

1. ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (Ph.D.) สาขาวิิศวิกรัรัมไฟฟ้า 

2. ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (Ph.D.)
(หลัักสูตรันานาชาติ)

สาขาวิิชาบัริัหารัธุุรักิจ 

3. ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (Ph.D.) สาขาวิิชาบัริัหารัธุุรักิจ 

หลัักสููตรระดับัปิริญญาโที่ 

หลัักสููตร สูาขาวิิชา ภาคปิกติ ภาคคำ�า

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

2.บัริัหารัธุุรักิจมหาบััณฑิิต (M.B.A.)
  (หลัักสูตรันานาชาติ)

บัริัหารัธุุรักิจ 

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

บัริัหารัธุุรักิจ 

4. รััฐปรัะศาสนศาสตรัมหาบััณฑิิต(M.P.A.) รััฐปรัะศาสนศาสตร์ั 

5. วิิศวิกรัรัมศาสตรัมหาบััณฑิิต (M.Eng.) วิิศวิกรัรัมไฟฟ้า 

6. วิิศวิกรัรัมศาสตรัมหาบััณฑิิต (M.Eng.) บัริัหารังานวิิศวิกรัรัมการัก่อิสร้ัาง 
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หลัักสููตรท่ี่�เปิิดสูอน
หลัักสููตรระดับปิริญญาตร่ (หลัักสููตร 4 ปีิ)

คณะ หลัักสููตร สูาขาวิิชา ภาค
ปิกติ

ภาค
สูมที่บ

รอบเวิลัาเร่ยน
วัินเสูาร์-วัินอาทิี่ตย์

รอบเวิลัาเร่ยน
วัินอาทิี่ตย์

1.คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ วิิศวิกรรมศาสตบััณฑิิต 1. วิิศวิกรรมไฟฟ้า   

2. วิิศวิกรรมเคร่�องกล  

3. วิิศวิกรรมโยธา 

4. วิิศวิกรรมอุตสาหการ  

5. วิิศวิกรรมควิามปลอดภััย  

6  วิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม 

7. วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ 

วิิศวิกรรมศาสตบััณฑิิต   
(เทีียบัโอน 4 ปี)
รับัผู้้้จบั ปวิส.

1. วิิศวิกรรมไฟฟ้า   

2. วิิศวิกรรมเคร่�องกล  

3. วิิศวิกรรมโยธา 

4. วิิศวิกรรมอุตสาหการ 

5.วิิศวิกรรมควิามปลอดภััย  

6.วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์   

2.คณะบัริหารธุรกิจ บััญชีีบััณฑิิต
บัริหารธุรกิจบััณฑิิต

1. การบััญชีี  

2. การตลาด  

3.การบัริหารทีรัพิยากร
มนุษย์

 

4. ระบับัสารสนเทีศเพ่ิ�อธุรกิจ
ดิจิทัีล
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คณะ หลัักสููตร สูาขาวิิชา ภาค
ปิกติ

ภาค
สูมที่บ

รอบเวิลัาเร่ยน
วัินเสูาร์-วัินอาทิี่ตย์

รอบเวิลัาเร่ยน
วัินอาทิี่ตย์

5. การจัดการ  

6. การจัดการนวัิตกรรมการค้า  

บััญชีีบััณฑิิต
บัริหารธุรกิจบััณฑิิต

(เทีียบัโอน 4 ปี)
รับัผู้้้จบัปวิส.

1. การบััญชีี  

2. การตลาด  

3. การบัริหารทีรัพิยากรมนุษย์  

4. ระบับัสารสนเทีศเพิ่�อธุรกิจ
ดิจิทัีล

 

5. การจัดการ  

6. การจัดการนวัิตกรรมการค้า 

บััญชีีบััณฑิิต(นานาชีาติ) 1. การบััญชีี 

บัริหารธุรกิจบััณฑิิต
(นานาชีาติ)

2. การเงิน 

3. การตลาด 

3. คณะศิลปศาสตร์
และวิิทียาศาตร์

ศิลปศาสตรบััณฑิิต 1. ภัาษาอังกฤษธุรกิจ 

เทีคโนโลยีบััณฑิิต
และ(เทีียบัโอน 4 ปี)

รับัผู้้้จบัปวิส.

2.เทีคโนโลยีดิจิทัีลและ
นวัิตกรรม

 

รัฐประศาสนศาสตร
บััณฑิิต

3. รัฐประศาสนศาสตร์  

ศิลปกรรมศาสตรบััณฑิิต 4. ดิจิทัีลมีเดีย  

4. นิติศาสตร์ นิติศาสตรบััณฑิิต 1. นิติศาสตร์ 
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การจััดการศึึกษา มหาวิิทยาลััยเอเชีียอาคเนย์
เปิิดดำ�เนิินิก�รสอนิดังน้ิ�
ระดับปริญญาเอก

1.หลัักสูตรปิรัชญ�ดุษฎ้ีบััณฑิิต	(ปิร.ด.)	ส�ข�วิิศวิกรรมไฟฟ้�
2.หลัักสูตรปิรัชญ�ดุษฎ้ีบััณฑิิต	(ปิร.ด.)	ส�ข�วิิช�บัริห�รธุุรกิจ
3.หลัักสูตรปิรัชญ�ดุษฎ้ีบััณฑิิต	(ปิร.ด)		
ส�ข�วิิช�บัริห�รธุุรกิจ	(หลัักสูตรนิ�นิ�ช�ติ)

ระดับปริญญาโท
1. หลัักสูตรบัริห�รธุุรกิจมห�บััณฑิิต	(บัธุ.ม)	ส�ข�วิิช�บัริห�รธุุรกิจ
2. หลัักสูตรบัริห�รธุุรกิจมห�บััณฑิิต	(บัธุ.ม)	ส�ข�วิิช�บัริห�รธุุรกิจ

(หลัักสูตรนิ�นิ�ช�ติ)
3. หลัักสูตรบัริห�รธุุรกิจมห�บััณฑิิต	(บัธุ.ม)	ส�ข�วิิช�บัริห�รธุุรกิจ

(ระบับัก�รศึกษ�ท�งไกลัท�งอินิเทอร์เนิต)
4. หลัักสูตรรัฐปิระศ�สนิศ�สตรมห�บััณฑิิต	(รปิ.ม.)

ส�ข�วิิช�รัฐปิระศ�สนิศ�สตร์
5. หลัักสูตรวิิศวิกรรมศ�สตรมห�บััณฑิิต	(วิศ.ม.)

ส�ข�วิิช�วิิศวิกรรมไฟฟ้�
6. หลัักสูตรวิิศวิกรรมศ�สตรมห�บััณฑิิต	(วิศ.ม.)

ส�ข�วิิช�ก�รบัริห�รง�นิวิิศวิกรรมก�รก่อสร้�ง

ระดับปริญญาตรี
คณะวิิศึวิกรรมศึาสตร์ (หลัักสูตร 4 ปี)

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

คณะบริหารธุุรกิจั (หลัักสูตร 4 ปี)
1. หลัักสูตรบััญช้บััณฑิิต	(บัช.บั.)

1.1	ส�ข�วิิช�ก�รบััญช้
2. หลัักสูตรบัริห�รธุุรกิจบััณฑิิต	(บัธุ.บั.)

2.1	ส�ข�วิิช�ก�รตลั�ด
2.2	ส�ข�วิิช�ก�รบัริห�รทรัพิย�กรมนุิษย์
2.3	ส�ข�วิิช�ระบับัส�รสนิเทศเพ่ิ�อธุุรกิจดิจิทัลั
2.4	ส�ข�วิิช�ก�รจัดก�ร
2.5	ส�ข�วิิช�ก�รจัดก�รนิวัิตกรรมก�รค้�

คณะบริหารธุุรกิจั  (หลัักสูตร 4 ปี นานาชีาติ)
1. หลัักสูตรบััญช้บััณฑิิต	(บัช.บั.)

1.1	ส�ข�วิิช�ก�รบััญช้
2. หลัักสูตรบัริห�รธุุรกิจบััณฑิิต	(บัธุ.บั.)

2.1	ส�ข�วิิช�ก�รเงินิ
	 2.2	ส�ข�วิิช�ก�รตลั�ด

คณะศิึลัปศึาสตร์แลัะวิิทยาศึาสตร์ (หลัักสูตร 4 ปี)
1. หลัักสูตรศิลัปิศ�สตรบััณฑิิต	(ศศ.บั)

1.1	ส�ข�วิิช�ภั�ษ�อังกฤษธุุรกิจ
2. หลัักสูตรเทคโนิโลัย้บััณฑิิต	(ทลั.บั.)

2.1	ส�ข�วิิช�เทคโนิโลัย้ดิจิทัลัแลัะนิวัิตกรรม
3. หลัักสูตรรัฐปิระศ�สนิศ�สตรบััณฑิิต	(รปิ.บั.)

3.1	ส�ข�วิิช�รัฐปิระศ�สนิศ�สตร์
4. หลัักสูตรศิลัปิกรรมศ�สตรบััณฑิิต	(ศปิ.บั)
	 4.1	ส�ข�วิิช�ดิจิทัลัม้เด้ย

คณะนิติศึาสตรบัณฑิิต 
1. หลัักสูตรนิิติศ�สตรบััณฑิิต	(นิ.บั.)	หลัักสูตร	4	ปีิ

1.1	ส�ข�วิิช�นิิติศ�สตร์	
	(ใช้เวิลั�เร้ยนิ	3	ปีิ	สำ�หรับัผูู้้สำ�เร็จก�รศึกษ�ปิริญญ�ตร้
ส�ข�วิิช�อ่�นิ	ๆ)

2. หลัักสูตรอนุิปิริญญ�นิิติศ�สตร์	(อ.นิิติศ�สตร์)
หลัักสูตร	3	ปีิ	
2.1	ส�ข�วิิช�นิิติศ�สตร์
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1. การติดต่อกับมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการ	ให้ติดต่อกับ
อาจารย์ทีป่รกึษา	และคณะทีต่นสงักดั	โดยขอค�าปรกึษาในสิง่ท่ีเกีย่วกบั

1.1	 หลกัสตูรและวชิาเรยีนของแต่ละสาขาวิชาทีต่นศกึษาอยู่
1.2	 การเรยีน	การสอน	การสอบและตารางสอบตารางสอบ

ประจ�าภาค
1.3	 เนือ้หาของกระบวนวชิาต่าง	ๆ	ของคณะและสาขาวชิา

นัน้	ๆ
1.4	 การขออนุมัติให้เปิดสอนวิชาเรียนนอกโปรแกรมการ

เรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศเปิดสอนกระบวนวิชาเรียน
1.5	 ปัญหาการศึกษาและอื่น	ๆ

2. การติดต่อกับมหาวิทยาลัยทางด้านงานทะเบียน	ให้ติดต่อ
กับส�านักทะเบียนและประมวลผล	เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

2.1	 การสมัครเรียนการรับมอบตัวและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา

2.2	 การลงทะเบียน
2.3	 การเพิ่ม-ลดหรือถอนรายวิชา
2.4	 การลาออก	และการพ้นสภาพนกัศกึษา	เนือ่งจากเหตุ

ต่าง	ๆ
2.5	 การท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา
2.6	 การเปล่ียนช่ือตัว		ชื่อสกุล		การเปล่ียนที่อยู่และการ

เปลี่ยนแปลงอื่น	ๆ
2.7	 การขอหนังสือรับรองต่าง	ๆ	เช่นหนังสือรับรองการ

เป็นนักศึกษา
2.8	 การขอใบรายงานผลการศึกษา	(Transcript	of	Record)
2.9	 การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ	และปริญญาบัตร
2.10	การขอทุนการศึกษาประจ�าภาค
2.11	การขอย้ายคณะ	ย้ายสาขาวชิา	หรอืย้ายรอบเวลาเรียน
2.12	การ	ขอ	ศกึษาตอ่		เพือ่	คงสภาพ	นกัศกึษา	ซึง่	ให้ออก	ตาม

ระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัย	ว่าด้วยการจ�าหน่ายออก	กรณีที่	1		
และกรณีที่	2

2.13	การขอลาพักการศึกษา

หลัักเกณฑ์์การคััดเลืัอกผู้้�สมััคัรเพืื่�อเข้�าศึึกษา
คัุณสมับัตขิ้องผู้้�สมััคัร

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	หรือเทียบเท่า
2. สอบได้ประกาศนยีบตัรวชิาชีพข้ันสงูหรอืระดบัอนปุรญิญา

หรือเทียบเท่า
3. สอบได้ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	หรือปริญญาโท
4. ความประพฤติเรียบร้อย	ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและ

มารยาทอันดี
5. มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6. มีผู ้ปกครองและภูมิล�าเนาที่อยู ่ เป ็นหลักแน่นอน	ซึ่ง

มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
7. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
8. ไม่เคยต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาของศาล

หลัักเกณฑ์์การคััดเลัือก
การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา	ให้เป็นไปตามระเบียบ

การคัดเลือก	เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	กระท�าได้
โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. โดยการสอบคัดเลือกตามก�าหนด	วัน	เวลา	สถานท่ี	และ
รายวิชาที่จัดสอบ	ซึ่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จะประกาศให้ทราบ

2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย
3. โดยการผ่อนผันไม่ต้องสอบคัดเลือก	ส�าหรับผู้สมัครที่วุฒิ

ขั้นปริญญาตรี	หรือเป็นนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าตามโครงการ
พิเศษ

ข้�อแนะน�าในการติดต่อมัหาวิทยาลััย 
แลัะระเบียบปฏิบัติเกี�ยวกับการติดต่อส�านักทะเบียนแลัะ
ประมัวลัผู้ลั

เพือ่ให้นกัศกึษาได้รับความสะดวกในการตดิต่อกบัมหาวทิยาลัย	
ในสิ่งท่ีนักศึกษามีข้อสงสัยกับมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการและงาน
ทะเบียนดังต่อไปนี้
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	 2.14	การขอหลักฐานการศึกษาอื่น	ๆ	นอกเหนือจากนี	้	
ส�านักทะเบียนและประมวลผล	จะเป็นผู้นัดแล้วแต่กรณี

การแสดงรหัสประจ�าตัวนักศึึกษา
นักศึกษาใหม่จะได้รับการก�าหนดรหัสประจ�าตัวเม่ือได้รายงาน

ตัวเข้าเป็นนักศึกษา	รหัสประจ�าตัวนักศึกษามีความส�าคัญในการใช้
อ้างองิและการตดิต่อด�าเนนิการในเรือ่งต่าง	ๆ 	เช่น	การลงทะเบยีน		การ
เข้าใช้ระบบทะเบยีน	on-line	เพือ่ตรวจสอบตารางเรยีนตารางสอนและ
ตารางสอบ	เป็นต้น

ปัจจุบันรหัสนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย	์
ประกอบด้วยตวัเลขและ/หรอืตวัอกัษร	รวม	10	หลกั	แบ่งเป็น	6	ชดุย่อย	
ดังนี้

A B C D E F

ชุด  A		 แสดงรหสัประจ�าปีการศกึษา	(2	ตวัท้ายของปีพทุธศักราช)
ชุด  B		 แสดงรหัสคณะวิชา
ชุด  C	 แสดงรหัสสาขาวิชา	โดยความหมายของตัวเลขรหัส

สาขาวิชาจะขึ้นกับรหัสคณะวิชา
ชุด  D	 แสดงถึงหลักสูตรที่เข้าศึกษา	และ/หรือคุณวุฒิของผู้

เข้าศึกษา	และ/หรือการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต	และ/หรือรอบ
เวลาทีเ่ลอืกศกึษา	โดยความหมายของตวัเลขหรอืตัวอกัษรของชดุ	D	ขึน้
กับรหัสคณะวิชาและสาขาวิชา	และระดับการศึกษา	(ปริญญาตรี	หรือ	
ปริญญาโท)

ชุด  E	 แสดงภาคการศึกษาเริ่มแรกที่เข้าศึกษา
ชุด  F 	 แสดงเลขล�าดับที่	ที่นักศึกษาเข้าศึกษา	จ�าแนกตามปี

การศกึษา	คณะ	สาขาวชิา	หลกัสตูร	และภาคการศกึษาทีเ่ข้าศกึษา		ตาม
รหัสที่ปรากฏในรหัสชุด	A,B,C,	D	และ	E

คัวามัหมัายรหัสชุด B แสดงรหัสคัณะวิชา (ระดับปริญญาตรี) 
1		หมายถึง		คณะวิศวกรรมศาสตร์	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิิต	(วศ.บ.)
3		หมายถึง		คณะบริหารธุรกิจ
5		หมายถึง		คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6		หมายถึง		คณะนิติศาสตร์

คัวามัหมัายรหัสชุด  C คัณะวิศึวกรรมัศึาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)
ชุด		C		ระดับปริญญาตรี		หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิิต
2	 หมายถึง	 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3	 หมายถึง	 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
4	 หมายถึง	 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5	 หมายถึง	 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
6	 หมายถึง	 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
8	 หมายถึง	 สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
9	 หมายถึง	 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คัวามัหมัายรหัสชุด  C คัณะบริหารธุุรกิจ (ระดับปริญญาตรี)
1		หมายถึง		สาขาวิชาการบัญชี	(หลักสูตรบัญชีบัณฑิิต)
2	 หมายถึง	 สาขาวิชาการตลาด	(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิิต)
3	 หมายถึง	 สาขาวิชาการเงิน		(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิิต)
4	 หมายถึง	 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	

(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิิต)
5	 หมายถึง	 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจดิจิทัล	

(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิิต)
6	 หมายถึง	 สาขาวิชาการจัดการ	(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิิต)

			7			หมายถึง		สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า	
(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิิต)
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คัวามัหมัายรหัสชุด  C คัณะศิึลัปศึาสตร์แลัะวิทยาศึาสตร์ 

(ระดับปริญญาตรี)

	 1	 หมายถึง	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	

	 	 	 (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิิต)

	 2	 หมายถึง	 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	

	 	 	 (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิิต)

	 3	 หมายถึง	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	

	 	 	 (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิิต)

	 4	 หมาย	ถึง	 สาขา	วิชา	ดิจิทัลมีเดีย

	 	 	 (หลัก	สูตร	ศิลปกรรม	ศาสตรบัณฑิิต)

คัวามัหมัายรหัสชุด  C คัณะนิติศึาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)

	 1		หมายถึง		สาขาวิชานิติศาสตร์	(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิิต)

คัวามัหมัายรหัสชุด D ส�าหรับทุก คัณะ ระดับปริญญาตรี 

 (ยกเว�น คัณะบริหาร ธุุรกิจ )

4	 หมายถงึ	 นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า	ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน	และศึกษาใน

ภาคปกติ

7	 หมายถงึ	 นักศึกษา	ที่	มี	คุณวุฒิ	ระดับ	มัธยมศึกษา	ตอนปลาย	หรือ	

เทียบเท่า	มี	เทียบ	โอน	ผล	การ	เรียน

8	 หมายถงึ	 นักศึกษา	ที่	มี	คุณวุฒิ	ระดับ	มัธยมศึกษา	ตอนปลาย	หรือ		

เทียบเท่า	ไม่มี	การ	เทียบ	โอน	ผล	การ	เรียน	และ	ศึกษา	ใน		

ภาค	สมทบ

9	 หมายถงึ	 นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า	ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน	และศึกษาใน

ภาคค�่า/ภาคสมทบ

A	 หมายถงึ	 นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า	สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์	ไม่มีการ

เทียบโอนผลการเรียน	และศึกษาในภาคปกติ

B	 หมายถึง	 นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า	สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์	ไม่มีการ

เทียบโอนผลการเรียน	และศึกษาในภาคสมทบ

C	 หมายถึง	 นักศกึษาทีม่คีณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีช้ันสงู

หรือเทียบเท่า	ส�าหรับประเภทช่างอุตสาหกรรม	(เรียน

วิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น)	และสาขาวิชาอื่น	(เรียนใน

สาขาท่ีเปิดด�าเนินการ)	โดยการเทียบโอน	ผลการเรียน	

และศึกษาในวันอาทิตย	์

D	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สงู

หรือเทียบเท่าประเภทช่างอุตสาหกรรมโดยการเทียบ

โอน	ผลการเรียน	และศึกษาในวันเสาร์-วันอาทิตย	์	

G	 หมายถึง	 นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

J	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวุฒริะดบัปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า	และ

ศึกษาในภาคสมทบ	 	

M	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวุฒริะดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพีช้ันสงู

หรือเทียบเท่า	โดยการเทียบโอนผลการ	เรียน	ประเภท

ช่างอตุสาหกรรม	และศกึษาในภาคสมทบ	และนกัศกึษา

ที่ มีคุณวุฒิปริญญาตรี	(ปริญญาที่สอง)	สาขาวิชา

นิติศาสตร	์และศึกษาในภาคสมทบ	 	

N	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวุฒริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

หรือเทียบเท่า	โดยการเทียบโอนผลการเรียน	ประเภท

ช่างอุตสาหกรรม	และศึกษาในภาคปกติ	 	

O	 หมายถงึ	 นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า	มีเทียบโอนผลการเรียน	และศึกษาในภาค

สมทบ

P	 หมายถึง	 นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า	มีเทียบโอนผลการเรียน	และศึกษาในภาค

สมทบ
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Q	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีช้ันสงู	

หรือเทยีบเท่า	หรอือนปุรญิญาประเภทช่างอตุสาหกรรม

มกีารเทยีบโอนผลการเรยีนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ด้รบั

ยกเว้น		

T	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวฒุริะดบัปริญญาตรหีรอืเทยีบเท่า	และ

คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงูหรอืเทยีบเท่า	

หรืออนุปริญญาทางประเภทช่างอุตสาหกรรม		

คัวามัหมัายรหัสชุด  D  ส�าหรับนักศึึกษาคัณะบริหารธุุรกิจ 

(ระดับปริญญาตรี)

 ชดุ D หมายถงึ	นกัศกึษาทีเ่ข้าศกึษาหลกัสตูรบญัชบีณัฑิิต		สาขา

วิชาการบัญชี	หรือ	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิิต	สาขาวิชาการตลาด	

สาขาวิชาการเงิน		สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์		สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ	โดยแยกตามคุณวุฒิก่อนเข้า

ศึกษา	การเทียบโอนผลการเรียนหน่วยกิต	และ/หรือรอบเวลาที่ศึกษา	

ดังนี้

4	 หมายถงึ	 นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า	ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน	และศึกษาใน

ภาคปกติ

7	 หมายถงึ	 นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า	มีการเทียบโอนผลการเรียน	

9	 หมายถงึ	 นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า	ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน	และศึกษาใน

ภาคค�่า

A	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีช้ันสงู	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญาทางการบัญชี		ไม่มีการ

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ด้รบัยกเว้น

และศึกษาในภาคปกติ

B	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวุฒริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญาทางการบัญชี		ไม่มีการ

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ด้รบัยกเว้น		

และศึกษาในภาคค�่า

C	 หมายถงึ	 นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า	ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ิมเติมจาก

รายวิชาที่ได้รับยกเว้น		และศึกษาในวันอาทิตย์

D	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	

หรอืเทียบเท่า	หรอือนปุรญิญาทางบริหารธรุกจิ	ไม่มกีาร

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ด้รบัยกเว้น		

และศึกษาในวันอาทิตย์

E	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญาทางการบัญชี		มีการ

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ด้รบัยกเว้น		

F	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวฒุริะดบัปรญิญาตรหีรือเทียบเท่า	และ

คุณวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสงู	หรอืเทยีบเท่า	

หรืออนุปริญญาทางการบัญชี	

G	 หมายถึง	 นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

I	 หมายถึง	 นักศึกษาที่ มี คุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 และระดับ

	 	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	หรือเทียบเท่า	หรือ

	 	 อนุปริญญาทางด้านสารสนเทศ	หรือคอมพิวเตอร์

J	 หมายถึง	 นักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	

ศึกษาภาคค�า่

L	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวุฒริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีช้ันสงู	

หรอืเทียบเท่า	หรอือนปุรญิญาทางบริหารธรุกจิ	ไม่มกีาร

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ด้รบัยกเว้น		

และศึกษาในวันอาทิตย์

M	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวุฒริะดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพีช้ันสงู	

หรอืเทียบเท่า	หรอือนปุรญิญาทางบริหารธรุกจิ	ไม่มกีาร

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ด้รบัยกเว้น		

และศึกษาในภาคค�า่
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N	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวุฒริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	

หรือเทียบเท่า	หรอือนปุรญิญาทางบริหารธรุกจิ	ไม่มกีาร

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ด้รบัยกเว้น		

และศึกษาในภาคปกติ

Q	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีช้ันสงู	

หรือเทียบเท่า	หรืออนุปริญญาทางบริหารธุรกิจมีการ

เทยีบโอนผลการเรียนเพิม่เตมิจากรายวชิาทีไ่ด้รบัยกเว้น		

T	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวฒุริะดบัปริญญาตรหีรอืเทยีบเท่า	และ

คณุวฒุริะดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงูหรอืเทยีบเท่า	

หรืออนุปริญญาทางบริหารธุรกิจ		

Y	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวุฒริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	

	 	 หรือเทยีบเท่า	หรอือนปุรญิญาทางด้านสารสนเทศ	หรอื

	 	 คอมพิวเตอร์	มีการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ิมเติมจาก

	 	 รายวิชาที่ได้รับยกเว้น

Z	 หมายถึง	 นกัศกึษาทีม่คีณุวฒุริะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีช้ันสงู	

หรือเทยีบเท่า	หรอือนปุรญิญาทางด้านสารสนเทศ	หรอื

คอมพิวเตอร์	ไม่มกีารเทยีบโอนผลการเรยีนเพิม่เตมิจาก

รายวิชาที่ได้รับยกเว้น	และศึกษาในภาคปกติ

คัวามัหมัายรหัสชุด  E

 1		หมายถึง		ภาคการศึกษาที่	1

 2		หมายถึง		ภาคการศึกษาที่	2

ตัวอย่าง	รหัสนักศึกษา		63	3	1	4	1	0999

	 หมายถึง	นักศึกษาปีการศึกษา	2561	คณะบริหารธุรกิจ		

หลักสูตรบัญชีบัณฑิิต		สาขาวิชาการบัญชี		มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า	และไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน	ศึกษาในภาค

ปกติ		รับเข้าศึกษาเมื่อภาคการศึกษาที	่1	ล�าดับที่	999

คัวามัหมัายรหัสนักศึึกษาระดับบัณฑิ์ตศึึกษา
หลัักส้ตรระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท
	 รหสันกัศกึษาระดบับณัฑิติศกึษา	ม	ี10	หลกั	แบ่งเป็น	6	ชดุย่อย		

และความหมายรหัสชุด	A,	E	และ	F		มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี	รหัสชุดท่ีมีความหมายเฉพาะแตกต่างจาก

ระดับปริญญาตรี		มีดังน้ี

ระดับปริญญาเอก

รหัสชุด	 B	 7	 หมายถึง	 ระดับปริญญาเอก

รหัสชุด	 C	 1	 หมายถึง	 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

	 	 2		 หมายถึง	 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

รหัสชุด	 D	 0	 หมายถึง	 นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ตามสาขาวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรฯ	ไม่มี

การเทียบโอนผลการเรียน	ศกึษาตามแบบ	2	

(2.1)	และ	แผน	ก	แบบ	ก	2		

รหัสชุด	 D	 1	 หมายถึง	 นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ตามสาขาวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรฯ	มีการ

เทียบโอนผลการเรียน	ศึกษาตามแบบ	2	

(2.1)	และ	แผน	ก	แบบ	ก	2

รหัสชุด	 D	 3	 หมายถึง	 นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ตามสาขาวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรฯ	ไม่มี

การเทียบโอนผลการเรียน	ศกึษาตามแบบ	1	

(1.1)	และ	แผน	ก	แบบ	ก	1

ระดับปริญญาโท

รหัสชุด	 B	 4	 หมายถึง	 ระดับปริญญาโท

รหัสชุด	 C	 1	 หมายถึง	 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

	 	 3	 หมายถึง	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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	 	 4	 หมายถึง	 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

	 	 5			หมายถึง		สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานวิศวกรรม

การก่อสร้าง

รหัสชุด	 D	 0	 หมายถึง	 นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามสาขาวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรฯ	ไม่มี

การเทียบโอนผลการเรียน		ศึกษาตาม					

แผน	ก

	 	 1	 หมายถึง	 นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามสาขาวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรฯ	มีการ

เทียบโอนผลการเรียน		ศึกษาตามแผน	ก	

	 	 4	 หมายถึง	 นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามสาขาวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรฯ	ไม่มี

การเทียบโอนผลการเรียน		ศึกษาตาม				

แผน	ก	ภาคปกติ

	 	 5	 หมายถึง	 นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามสาขาวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรฯ	ไม่มี

การเทียบโอนผลการเรียน	ศึกษาตาม					

แผน	ข	ภาคปกติ	 		

	 	 8	 หมายถึง	 นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

	ตามสาขาวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรฯ	ไม่มี

การเทียบโอนผลการเรียน	ศึกษาตาม					

แผน	ข	ภาคค�่า

	 	 9	 หมายถึง	 นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามสาขาวิชาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรฯ		มีการ

เทียบโอนผลการเรียน	ศึกษาตามแผน	ข

แผู้นผัู้ง แสดงขั้�นตอนการลังทะเบียน
ข้�อชี�แจงเกี�ยวกับการลังทะเบียน

1. การลังทะเบียน
	 1.1	การลงทะเบียนตามปกติ	หมายถึง		การลงทะเบียนตาม
ก�าหนดเวลาท่ีทางมหาวิทยาลัยประกาศ	ให้ลงทะเบียนก่อนเปิดภาคเรียน
ตามปฏิทินการศึกษา
	 1.2	การลงทะเบียนล่าช้า	หมายถึง	การลงทะเบียนไม่ทันตาม
ก�าหนดเวลาปกติ	มหาวิทยาลัย	ประกาศให้ลงทะเบียน	(จะต้องช�าระค่า
ปรับตามระเบียบ)
	 การลงทะเบียนทั้ง	2	ประเภท	จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา	ส�าหรับการลงทะเบียนล่าช้าน้ัน	นักศึกษาต้องเสียค่า
ปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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2. ข้�อปฏิบัติในการลังทะเบียน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา	จะต้องปฏิบัติดังนี้
2.1	นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง	และช�าระค่า

หน่วยกิต	ค่าบ�ารุง	และค่าอื่น	ๆ	พร้อมกับการลงทะเบียน
2.2	ห้ามลงทะเบียนเรียนซ�้ารายวิชาท่ีสอบได้เกรดสูงกว่า	D+	

(ระดับปริญญาตรี)
2.3	ห้ามลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาและสอบให้ได้ก่อน	

เพราะเป็นวิชาต่อเนื่องซึ่งหลักสูตรบังคับไว้หรือตามข้อก�าหนดว่าด้วย
การลงทะเบียน

2.4	นกัศกึษาจะต้องลงทะเบยีนวชิาเรยีน	โดยมจี�านวนหน่วยกติ
อยู่ในช่วงที่ก�าหนดไว้ของแต่ละคณะ	สาขาวิชาและหลักสูตรยกเว้น	
นักศึกษาที	่Regrade	เพื่อจบการศึกษา

***	(การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและช�าระเงินครบถ้วน)	

3. การเพื่ิ�มัรายวิชา
หากมคีวามจ�าเป็นนกัศกึษาอาจขอเพิม่รายวชิาเรียนส�าหรบัภาค

ปกติได้ภายใน	2	สัปดาห์	ส�าหรับภาคฤดูร้อนเพิ่มได้ภายใน	1	สัปดาห์	
นับแต่วันเปิดเรียน	แต่การเพิ่มรายวิชาน้ีต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ระบุ
ไว้ของแต่ละคณะ	และจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษา

4. การลัดรายวิชา
หากมีความจ�าเป็นต้องถอนหรือลดรายวิชา		นักศึกษาอาจขอ

ถอนหรือลดรายวิชา	ในภาคการศึกษาปกติได้ภายใน	6	สัปดาห์	ส�าหรับ
ภาคฤดูร้อนอาจถอนหรอืลดวชิาได้ภายใน	3	สปัดาห์	นบัแต่วนัเปิดเรยีน
หากเกินก�าหนดนี้ต้องแจ้งเหตุจ�าเป็นที่ต้องถอนหรือลด	เช่น	ป่วยไม่
สามารถเรยีนได้	และจะต้องมใีบรบัรองแพทย์มาแสดงต่อคณบดเีพือ่ขอ
อนุมัติ	ถ้าคณบดีไม่อนุมัติ	นักศึกษาจะต้องศึกษาต่อไป

5. การเปลีั�ยนวิชาเรียน
ให้นักศึกษาถอนวิชาเรียนที่จะเปลี่ยนออกก่อน	แล้วจึงขอเพ่ิม

วิชาเรียนใหม่ภายหลัง	แต่ต้องอยู่ในก�าหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน	
โดยด�าเนินการตามขั้นตอนท�านองเดียวกันกับการเพิ่ม	-	ลด	รายวิชา
ทุกประการ

6. นักศึึกษาที�คัาดว่าจะส�าเร็จการศึึกษา
นกัศึกษาทีค่าดว่าจะส�าเรจ็การศึกษาในภาคการศกึษาหนึง่	ๆ 	ให้

ด�าเนินการไว้ล่วงหน้าต่อไปนี้
6.1	ยื่นค�าร้องเพื่อขอจบการศึกษา	ตามวันเวลาที่ก�าหนดไว้ใน

ปฏิทินการศึกษา
6.2	ยื่นค�าร้องขอหลักฐานการศึกษา	(TRANSCRIPT)	และใบ		

รบัรองคุณวฒุพิร้อมด้วยรปูถ่ายขนาด	1.5	นิว้	จ�านวน	6	รปูถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมแว่นด�า	นักศึกษาระดับปริญญาตรี,	นักศึกษาระดับบัณฑิิตศึกษา
ถ่ายรูปโดยสวมชุดครุยตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

6.3	นกัศึกษาทีไ่ม่ยืน่เรือ่งขอจบการศึกษาในภาคการศกึษาทีจ่บ
ตามก�าหนดระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในปฏิทินการศึกษาถือว่าไม่จบการ
ศึกษาในการศึกษานั้น

6.4	นกัศกึษาทีย่ืน่ค�าร้องขอจบการศกึษาไว้แล้ว	แต่ไม่จบในภาค
การศึกษานั้น	ให้ยื่นค�าร้องขอจบใหม่ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะจบ	
(ตามก�าหนดระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา)	มิฉะนั้นถือว่าไม่ประสงค์ที่
ขอจบการศึกษาในภาคนั้น
ระบบการศึึกษาแลัะการวัดผู้ลั ระดับปริญญาตรี
						 มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์	ได้จดัให้มีการศึกษาระดบัปรญิญาตร	ี						

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ระบบการศึึกษา

1.1		การศึกษาเป็นแบบทวิภาค		โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออก
เป็น	2	ภาคการศกึษาปกตแิละอาจมภีาคฤดรู้อนกไ็ด้	หนึง่ภาคการศกึษา
ปกตมิรีะยะเวลาการศกึษา	ไม่น้อยกว่า	15	สปัดาห์	ส�าหรบัภาคการศึกษา
ฤดูร้อนใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า	8	สัปดาห์	และมีชั่วโมงแต่ละ
รายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
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แผู้นผู้ัง  
การจ�าแนกสภาพื่นักศึึกษาแลัะเงื�อนไข้การลังทะเบียน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการลงทะเบียน 

สภาพนักศึกษา 
นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาคค่ํา 

ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน 

ปกติ 
ไม่ต่ํากว่า 9 หน่วยกิต 

ไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
ไม่เกิน 10 หน่วยกิต 

ไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิต 

ไม่เกิน 18 หน่วยกิต 
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

รอพินิจ 
ไม่ต่ํากว่า 9 หน่วยกิต 

ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

ไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิต 

ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ : เกรดเฉลี่ยสะสม หมายถึงเกรดเฉลี่ยทั้งหมดที่นักศกึษาได้ลงทะเบียนจนถึงปัจจุบัน 

 เกรดเฉลี่ย หมายถึงเกรดเฉลี่ยประจําภาค เฉพาะภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน 

ช้ันปีที่ 1 เทอม 1 ยังไม่จัดสภาพนักศึกษา  

แต่การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 

ควรพิจารณาถึง เกรดเฉล่ียสะสมในอนาคตด้วย 

เก
รด

เฉ
ลี่ย

สะ
สม

 น
ับตั้

งแ
ต่ชั้

นปี
ที่ 

1 
เท

อม
 2

 เป็
นต้

นไ
ป 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

ต้ังแต่ 2.00  

ขึ้นไป 

ลงทะเบียนครบ

ตามหลักสูตร

ลงทะเบียนครบ

ตามหลักสูตร 

รอ
พิน

ิจ 

พ้น
สภ

าพ
นัก

ศึก
ษา

 

สํา
เร็จ

กา
รศ

ึกษ
า 
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1.2	การคิดหน่วยกิตรายวิชา
	 1.2.1	รายวิชาภาคทฤษฎี	ที่ใช้เวลาบรรยาย	หรืออภิปราย

ปัญหา	1	คาบ	ต่อสปัดาห์	ตลอดหนึง่ภาคการศกึษาปกต	ิไม่น้อยกว่า	15	
คาบ	ให้มีค่าเท่ากับ	1	หน่วยกิต

	 1.2.2	รายวิชาภาคปฏิบัติ	ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง	2	ถึง	3	
ชั่วโมงต่อสัปดาห์	ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติตั้งแต่	30	ถึง	45	ชั่วโมง	
ให้มีค่าเท่ากับ	1	หน่วยกิต

	 1.2.3	การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลา	3	ถึง		6	
ชัว่โมงต่อสปัดาห์	ตลอดหนึง่ภาคการศกึษาปกต	ิตัง้แต่	45	ถงึ	90		ชัว่โมง	
ให้มีค่าเท่ากับ	1	หน่วยกิต

1.2.4	ระยะเวลา	1	คาบ	เท่ากับ	60	นาที

2. การลังทะเบียน
2.1	การลงทะเบยีนเรยีนจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษา	และถ้ารายวิชาใดมีข้อก�าหนดเก่ียวกับวิชาที่ต้องศึกษาก่อน	
(Pre-requisite)	ซึ่งก�าหนดไว้ในหลักสูตร	นักศึกษาจะต้องศึกษาปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดนั้นก่อน	หรือได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิ
ลงทะเบียนวิชานั้น	ๆ

2.2	นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายใน	2	สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ	หรือ	1	สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน	จะไม่มีสิทธิศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น	ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจ�าเป็นสุดวิสัยและ
ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนไว้เป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี

2.3	จ�านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได	้มีดังนี้
2.3.1	นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา
	 2.3.1.1	นักศึกษาปกติ		จะต้องลงทะเบียนในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต	และไม่เกิน	22	หน่วยกิต	
และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	10	หน่วยกิต

	 2.3.1.2	นักศึกษาที่อยู ่ในสภาพรอพินิจ	จะต้องลง
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต	และ
ไม่เกิน	15		หน่วยกิต	และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	6	
หน่วยกิต

2.3.2		นักศึกษาที่เรียนไม่เต็มเวลา
2.3.2.1	นกัศกึษาปกต	ิจะต้องลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	และไม่เกิน	18	หน่วยกิต	
และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	6		หน่วยกิต

	 2.3.2.2	นักศึกษาที่อยู ่ในสภาพรอพินิจ	จะต้องลง
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	และ
ไม่เกิน	15	หน่วยกิต	และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	6	
หน่วยกิต

	 2.3.3	การลงทะเบยีนเรยีนทีแ่ตกต่างไปจากข้อ	2.3.1		และ	
2.3.2	จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2.4	ก�าหนดวนัลงทะเบยีนและวธิกีารลงทะเบยีน	ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

3. การเพื่ิ�มัแลัะเพื่ิกถอนรายวิชา
3.1	การขอเพิ่มรายวิชาจะกระท�าได้ภายใน	2	สัปดาห์แรกของ

ภาคการศึกษาปกติหรือในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน	นับ
ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา

3.2	การขอเพิกถอนรายวิชาจะกระท�าได้ภายใน	6	สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติ	หรือภายใน	3	สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน	นับ
ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา	การขอเพิกถอนรายวิชาภายในก�าหนดนี้จะ
ไม่บันทึกในรายงานผลการศึกษา

3.3	การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ใน
ข้อ	3.2	จะต้องท�าค�าร้องขออนมุตัเิป็นกรณีพเิศษจากอธกิารบด	ีและต้อง
รับอนุมัติให้เพิกถอนได้	วิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์	W	ถ้าไม่
ได้รับอนุมัตินักศึกษาจะต้องศึกษาวิชานั้นต่อไป

3.4	การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชาทุกกรณี	จ�านวน
หน่วยกิตที่เหลือจะต้องไม่ขัดกับจ�านวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาตาม					
ข้อ	2.3

4. เวลัาเรียน
นกัศกึษาจะมสีทิธิเข้าสอบรายวชิาใด	จะต้องมเีวลาศึกษาไม่น้อย

กว่าร้อยละ	80	ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
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5. การวัดผู้ลัการศึึกษา
	 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการวัดผลระดับปริญญาตรี	ดังน้ี
	 5.1	ผลการสอบของแต่ละวิชาแบ่งออกเป็น	8	ระดับ	ดังนี้
 ระดับ คัวามัหมัาย     คั่าระดับคัะแนน
	 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�าได้ในกรณี	ต่อไปนี้
	 	 5.1.1		นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
	 	 5.1.2		นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติ
	 	 5.1.3		นกัศกึษาไม่มสีทิธเิข้าสอบ	เนือ่งจากได้รบัการตดัสนิ
ว่ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ	80	ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
	 	 5.1.4		นักศึกษาถูกตัดสินว่าท�าผิดระเบียบการสอบ
				 5.2	นอกจากระดับทั้ง	8		ดังกล่าวในข้อ	5.1	แล้ว	ผลการศึกษา
ของรายวิชาหนึ่ง	ๆ	อาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์	ซ่ึงไม่มีค่าระดับ
คะแนน	ดังนี้

สัญลัักษณ ์ คัวามัหมัาย
W	 	 เพิกถอนโดยได้รับอนุมัต	ิ(Withdrawn	with	Permission)
S	 	 ผลการศึกษาผ่าน	(Satisfactory)
U	 	 ผลการศึกษาไม่ผ่าน	(Unsatisfactory)
I	 	 การวัดผลไม่สมบูรณ	์(Incomplete)
P	 	 การศึกษายังไม่สิ้นสุด	(In	Progress)
X	 	 ไม่ได้รับรายงานผลการศึกษา	(No	Report)
V	 	 ผู้ร่วมฟังค�าบรรยาย		(Visitor)

 
	 	 5.2.1	การให้	W	จะกระท�าได้เฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนไว้โดยพิจารณาจากกรณีดังต่อไปนี้
	 	 ก.	นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น	หรือลาพักการศึกษา

หลังก�าหนดการเพิกถอน
	 	 ข.	นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
	 	 ค.	นกัศึกษาป่วยในวนัทีต้่องสอบรายวชิานัน้และได้รบัอนมุตัิ
ให้เพิกถอนจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	 	 ง.	นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์		I		แล้วขอลาพักภาคการศึกษา	
ถัดไป
											 5.2.2	การให้	S	จะกระท�าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต
หรือรายวิชาที่คณะเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาเป็นระดับ
คะแนน	ทัง้นีผ้ลการศกึษาของนกัศกึษาในรายวชิานัน้จะต้องอยูใ่นเกณฑ์ิ
ผ่าน
	 	 5.2.3	การให้	U	จะกระท�าได้เฉพาะรายวิชาเรียนที่ก�าหนด
ไว้ในข้อ	5.2.2	แต่ผลการศึกษาของนกัศึกษาในรายวชิานัน้ไม่อยูใ่นเกณฑ์ิ
ผ่าน
	 	 5.2.4	การให้	I	ในรายวชิาใด		จะกระท�าได้ในกรณทีีอ่าจารย์
ผู ้สอนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา	เพราะ
นักศึกษาจะท�างานที่เป็นส่วนประกอบ	การศึกษาของรายวิชานั้นยังไม่
ส�าเร็จสมบูรณ์		และนักศึกษาจะต้องท�าการสอบและ	/	หรือท�างานที่
ก�าหนดให้ท�าเพิ่มข้ึนให้เสร็จ	เพื่อให้อาจารย์รายงานผลการสอบภายใน	
2	สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป	มิฉะน้ันสัญลักษณ์	I	จะ
เปลี่ยนเป็นระดับ	F	ไปโดยอัตโนมัติ
	 	 5.2.5	การให้	P	จะกระท�าได้เฉพาะรายวิชาท่ีหลักสูตร
ก�าหนดให้มีการสอบ	หรือท�างานต่อเนื่องกันมากกว่า	1	ภาคการศึกษา	
และยังไม่มีการสอบในรายวิชานั้น
	 	 5.2.6	การให้		X	จะกระท�าได้เฉพาะรายวชิาท่ีไม่ได้รายงาน
ผลการสอบปลายภาค
	 	 5.2.7	การให้	V	จะกระท�าให้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลง
ทะเบียนเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
	 5.3	การประเมินผลการศึกษา
	 	 5.3.1	การประเมินผลการศึกษาให้กระท�าเมื่อสิ้นภาคการ
ศึกษาปกติแต่ละภาค
	 	 5.3.2	การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบ
หลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรท่ีสอบได้ระดับ				
A	,	B+	,	C+	,	C	,	D+	,	D	และ	S	เท่าน้ัน	ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
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เรียนวิชาใดมากกว่าหน่ึงคร้ัง	ให้นับจ�านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ันเข้า
สะสมเพียงคร้ังเดียว
	 	 5.3.3		การรวมจ�านวนหน่วยกิต	เพ่ือให้ในการค�านวณระดับ
คะแนนเฉล่ีย	จะนับจากหน่วยกิต	ซ่ึงรายวิชาท่ีสอบได้ระดับ	A,	B+,	B,	
C+,	C	,	D+,	D	และ	F	จากการสอบคร้ังท่ีได้คะแนนท่ีดีท่ีสุดในการค�านวณ
ค่าระดับคะแนนเฉล่ีย
	 	 5.3.4		ระดับคะแนนเฉล่ียมี	2	ประเภท	ซ่ึงค�านวณได้ดังน้ี
คือ
	 	 	 5.3.4.1	ระดับคะแนนเฉล่ียรายภาค	ให้ค�านวณผลการ
ศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน	โดยเอาผลรวมของผลคูณของ
หน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาต้ังหารด้วยผลรวมของ
หน่วยกิตของรายวิชาเหล่าน้ัน
	 	 	 5.3.4.2	ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม	ให้ค�านวณผลการ
ศึกษาของนักศึกษาต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษาจนถึงการสอบไล่คร้ังสุดท้าย	โดย
เอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชา
ต้ัง	แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของวิชาดังกล่าว	ดังท่ีระบุตามข้อ	
5.3.3	ยกเว้นรายวิชาท่ีได้ระดับคะแนน	F
	 5.4	สถานภาพของนักศึกษา
	 	 5.4.1	การจ�าแนกสถานภาพ	จะกระท�าเม่ือส้ินภาคการศึกษา
ปกติแต่ละภาค	ท้ังน้ียกเว้นนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาเป็นปีแรก	การจ�าแนก
สถานภาพของนักศึกษาจะกระท�าเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ีสองนับต้ังแต่
เร่ิมเข้าศึกษา
	 	 5.4.2	สถานภาพนักศึกษามี	2	ประเภท	คือ	นักศึกษาปกติ	
และนักศึกษารอพินิจ
	 	 ก.	นักศึกษาปกติ	ได้แก่	นกัศึกษาท่ีได้รับคะแนนเฉล่ียสะสม
	ต้ังแต่	2.00	ข้ึนไป
	 	 ข.	นักศึกษารอพินิจ		ได้แก่	นักศึกษาท่ีได้รับคะแนนเฉล่ีย
สะสมต้ังแต่	1.50	ข้ึนไป	แต่ไม่ถึง	2.00
			 5.5	การสอบตกและการเรียนซ�้า
	 	 5.5.1	นักศึกษาท่ีสอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม	ของกลุ่ม
วิชาเฉพาะสาขาหรือ	วิชาเอกบังคับ	และวิชาเอกเลือกตลอดหลักสูตร
ต�่ากว่า	2.00	จะต้องลงทะเบียนซ�้าจนกว่าจะสอบได้ระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่ต�่ากว่า	2.00
	 	 5.5.2	นักศึกษาท่ีสอบตกในรายวิชาเลือก		จะลงทะเบียน
เรียนวิชาน้ันซ�้าอกีหรอืลงทะเบยีนเรียนรายวิชาน้ันซ�้าอีกหรอืลงทะเบยีน
เรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได้
	 	 5.5.3		นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ�้ารายวิชาท่ีเคยศึกษา
มา	เฉพาะในรายวิชาท่ีสอบได้ระดับคะแนนต�่ากว่า	C	เท่าน้ัน	และไม่น�า
หน่วยกิตมาค�านวณระดับคะแนนเฉล่ียรายภาคและค่าระดับคะแนน
เฉล่ียสะสม
 5.6 การส�าเร็จการศึึกษา
	 นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	จะต้องสอบได้รายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสูตร	และท�าตามข้อก�าหนดอ่ืนๆ	ท่ีระบุไว้ในหลักสูตร
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	และได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอด
หลักสูตรไมต่�่ากวา่	2.00	โดยระดบัคะแนนของกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาหรอื
เอกบังคับและเอกเลือกจะต้องไม่ต�่ากว่า	2.00

6. การจ�าหน่ายชื�อออก
	 6.1	นกัศึกษาจะถกูจ�าหนา่ยช่ือออกจากการเปน็นกัศกึษาโดยใช้
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมเป็นเกณฑ์ิตามหลักสูตรต่าง		ๆ	ดังต่อไปน้ี	
	 	 6.1.1		ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต�่ากว่า	1.50	ยกเว้นเม่ือ
ส้ินภาคการศึกษาแรกของปีท่ี	1
	 	 6.1.2	ได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมต�่ากว่า	1.75	ในสองภาคการ
ศึกษาติดต่อกัน
	 	 6.1.3	ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต�่าว่า	2.00	ในส่ีภาคการ
ศึกษาติดต่อกัน
	 6.2		นักศึกษาท่ีมีระยะเวลาศึกษาครบ		2		เท่า	ของระยะเวลา
ตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว	แต่สอบได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร
	หรือได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต�่ากว่า	2.00	จะถูกจ�าหน่ายช่ือออก
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เคัรื�องแบบนักศึึกษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก�าหนดเคร่ืองแบบ	ดังน้ี

นักเรียนชาย 

1. เส้ือ	ผ้าขาวเกล้ียงไม่บางเกินสมควร	แบบเช้ิตคอต้ัง	ผ่าอก
ตลอด	กระดุมกลมสีขาว	มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน		1	ชม.	แขนส้ัน
เพียงข้อศอก	มีกระเปา๋สีเดียวกบัเส้ือ	กว้าง	8	-	12	หรือขนาดพอเหมาะกบั
เส้ือราวแขนเบ้ืองซ้าย	1	กระเป๋า

2. กางเกง	สีกรมท่าแบบสากล	ขายาวเพียงข้อเท้า	ปิดขอบ
รองเท้าปลายขากว้าง	8	-	9	น้ิว	ผ่าตรงส่วนหน้าใช้กระดุมหรือซิบรูดซ่อน
ไว้ใต้สาบ	มกีระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างๆ	ละ	1	กระเป๋า	เวลาสวมใส่สวม
ทับชายเสื้อไว้ด้านใน

3. เนคไท	 ใช ้เนคไทสีกรมท่า	 หรือสีน�้าเงิน	 ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด	(เฉพาะชั้นปีที	่1	ทุกคณะสาขาวิชา)

4. เขม็ขดั	ใช้เขม็ขดัหนังสดี�าไม่มลีวดลายมปีลอกหนัง	สเีดยีวกนั
ลอดปลายเข็มขัดและหัวเข็มขัดใช้ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

5. รองเท้า	ใช้รองเท้าหนงัหรอืผ้าใบสดี�าชนดิหุม้ส้นผกูเชอืกไม่มี
ลวดลาย	ใช้ถุงเท้าสั้นสีด�าหรือสีน�้าเงิน

6. ให้มีชุดสากลสีกรมท่า			ส�าหรับสวมในงานพิธีต่างๆ
7. ทรงผม	นักศึกษาจะต้องไว้ผมสั้น	ที่เหมาะสมกับสภาพ

นักศึกษา

นักศึึกษาหญิง

1. เส้ือ	แบบคอเช้ิต	ผ้าขาวเกล้ียงแบบผ่าอกตลอดสาบใน	ติด
กระดุมขนาดเล็ก	ท�าด้วยโลหะสีเงินเป็น	รูปตรามหาวิทยาลัย		แขนส้ัน
เพียงข้อศอกปล่อยปลายแขนธรรมดา	ไม่มีตะเข็บ	รัดรูปไม่ต่อหลัง		สว่น
ยาวของตัวเส้ือให้เลยเอวเพ่ือให้กระโปรงทับได้โดยมิดชิด

2. กระโปรง	สีกรมท่าหรือสีด�าไม่มีลวดลายเสมอเข่า
3. เข็มขัด	หนังสีด�าหรือสีน�้าตาล	และหัวเข็มขัดใช้ตามแบบท่ี

มหาวิทยาลัยก�าหนด
4. รองเท้า	ใช้รองเท้าหนังสีด�า	ชนิดหุ้มส้นไม่มีลวดลาย
5. เครื่องหมาย	ประดับเข็มเคร่ืองหมายตรามหาวิทยาลัย	ตาม

แบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
6. ทรงผม	การแต่งหน้าและการใช้เครือ่งประดบัอืน่	ต้องเหมาะสม

กับสภาพนักศึกษา

นักศึึกษาภาคัคั��าแลัะนักศึึกษาพื่ิเศึษ
อนุโลมการแต่งกายแบบฟอร์มชุดท�างานได้		เช่น		เครื่องแบบ
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ราชการ		ชุดทหาร	ต�ารวจ	แบบฟอร์มของบริษัท		เป็นต้น

ELECTRICAL ENGINEERING
(วิศึวกรรมั ไฟฟา)

 CIVIL ENGINEERING
(วิศึวกรรมั โยธุา)

SAFETY ENGINEERING
(วิศึวกรรมัคัวามั ปลัอดภัย)

 INDUSTRIAL ENGINEERING
(วิศึวกรรมั อุตสาหการ)

ENVIRONMENTAL ENGINEERING
(วิศึวกรรมัสิ�ง แวดลั�อมั )

MECHANICAL ENGINEERING
(วิศึวกรรมัเคัรื�องกลั)

COMPUTER ENGINEERING
(วิศึวกรรมัคัอมัพิื่วเตอร์)
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กิจกรรมนักศึกษา
 บริการ และสวัสดิการนักศึกษา



กิจกรรมนักศึกษา บริการ และสวัสดิการนักศึกษา
ส�านักกิจการนักศึกษา
	 ส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ	เป็นงำนส่วนของสถำบันอุดมศึกษำที่มี

ควำมเกีย่วข้องโดยตรงทัง้ด้ำนปัจจัยทีจ่�ำเป็น	และกระบวนกำรกำรผลติ

บณัฑติ	เพรำะงำนส�ำนกักจิกำรนกัศกึษำ	เป็นงำนทีช่่วยพฒันำนกัศกึษำ

ให้เป็นบณัฑติทีม่คีณุภำพโดยกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นกัศกึษำเกดิ

กำรเรียนรู้	ทั้งภำยในสถำบันและนอกสถำบันกำรศึกษำ	โดยกำรจัด

กิจกรรมในด้ำนต่ำง	ๆ	เช่น

	 -	กิจกรรมด้ำนวิชำกำร

	 -	กิจกรรมด้ำนบ�ำเพ็ญประโยชน์

	 -	กิจกรรมด้ำนกีฬำ

	 -	กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม

สโมสรนักศึกษา
	 มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์	ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำร

ศึกษำเสริมสร้ำงประสบกำรณ์	พลำนำมัย	ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนำ

บุคลิกภำพให้นักศึกษำ	ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำมีควำมเจริญงดงำมทั้งด้ำนสติ

ปัญญำ	ร่ำงกำยและจิตใจ	ตลอดจนรู้จักกำรท�ำงำนร่วมกัน	เป็นผู้มี

ระเบียบและกำรเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 วัตถุประสงค์ 

	 1.	 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษำ

	 2.	 เพื่อส่งเสริมควำมสำมัคคีในหมู่นักศึกษำ

	 3.	 เพื่อส ่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังในด ้ำนวิธีกำร

ประสบกำรณ์วิชำชีพแก่นักศึกษำ

	 4.	 เพื่อปลูกฝังและรักษำไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและ

เอกลักษณ์ดีงำนของชำติ

	 5.	 เพื่อส่งเสริมพลำนำมัยและพัฒนำบุคลิกภำพ

	 6.	 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำบ�ำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

	 7.	 เพื่อส่งเสริมสัมพันธภำพระหว่ำงสถำบันในกำรท�ำกิจกรรม

อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ

	 8.	 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหำวิทยำลัย

 คณะกรรมการสโมสร

	 สโมสรนักศึกษำ	ประกอบด้วยคณะกรรมกำรสโมสรและคณะ

กรรมกำรกลำง	คณะกรรมกำรสโมสรนกัศกึษำ	ได้จำกกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป

และด้วยควำมเห็นชอบจำกอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย	และมีต�ำแหน่งดังนี้	

นำยกสโมสร,	อุปนำยกสโมสร	จ�ำนวน	2	คน	,	เหรัญญิก,	เลขำนุกำร,	

ประธำนฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม,	ประธำนฝ่ำยกีฬำ,	ประธำนฝ่ำยวิชำกำร

และอำชีพ,	ประธำนฝ่ำยบ�ำเพ็ญประโยชน์,	ประธำนนักศึกษำสัมพันธ	์

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำ	เร่ิมปฎิบัติหน้ำที่กำรด�ำเนินงำนของ

สโมสรตั้งแต่วันรับมอบงำนและสิ้นสุดหน้ำที่ในวันมอบหมำยงำนให้กับ

คณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำชุดใหม่	ซึ่งเป็นวันใดวันหนึ่งภำยใน	2	

สัปดำห์	รวมเวลำกำรท�ำงำน	1	ปีกำรศึกษำ

บริการและสวัสดิการ
 1. บริการสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ

	 อุบัติเหตุ	หมำยถึง	เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลันจำกปัจจัย

ภำยนอกร่ำงกำยและท�ำให้เกิดผลกระทบอย่ำงรุนแรงแก่ผู้เอำประกัน

โดยมิได้เจตนำหรือมุ่งหวังจะท�ำให้เกิดเหตุกำรณ์	ดังกล่ำว	เช่น	หกล้ม	

ตกสะพำน	ตกรถ	ถูกรถชน	รถคว�่ำ	เรือคว�่ำ	จมน�้ำ	ตะปูต�ำ	สุนัขกัด	ของ

มีคมบำด	บำดเจ็บขณะเล่นกีฬำ	หรือประกอบกิจกำรอ่ืน	ๆ	ที่ไม่ผิด

กฎหมำย	หรือผิดไปจำกพฤติกรรมของบุคคลทั่วไป	ได้รับอันตรำยจำก

สำรเคมี	จำกควำมร้อนวสัดหุล่นใส่ศรษีะ	ของแขง็กระเดน็ใส่	รถจกัรยำน

และรถยำนยนต์คว�่ำ	ชนถูกขณะขับขี่	หรือโดยสำร	กำรได้รับบำดเจ็บ

จำกกำรใช้เครื่องมือตำ่ง	ๆ	ขณะเวลำเรียนหรือฝึกงำน	ถูกลอบท�ำร้ำย

หมายเหตุ	รำยละเอียดอื่น	ๆ	ติดต่อแผนกสวัสดิกำรฯ	ส�ำนักกิจกำร

นักศึกษำ		
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 2. บริการสุขภาพอนามัย 

	 มหำวทิยำลยัเอเชียอำคเนย์ได้จัดสถำนพยำบำลแก่นกัศกึษำเมือ่

เจ็บเล็กน้อย	โดยจัดให้มีห้องพยำบำลแยกออกเป็นสัดส่วนส�ำหรับ

นกัศึกษำชำยและนกัศกึษำหญงิ	โดยมพียำบำลให้ค�ำปรกึษำดแูลประจ�ำ

ตลอดเวลำ	เปิดบริกำรวันอังคำร-วันเสำร์	ตั้งแต่เวลำ	08.30	-19.00	น.	

และ	วันอำทิตย์	ตั้งแต่เวลำ	08.30	-18.00	น.	นักศึกษำสำมำรถขอรับ

บริกำรได้ที่ห้องพยำบำล	อำคำรส�ำนักอธิกำรบดีชั้น	1

 3. งานวิชาทหาร ได้จัดให้บริกำร	ดังนี้

	 -	กำรศึกษำวิชำทหำร

	 -	กำรผ่อนผันกำรเรียกพลเพื่อฝึกวิชำทหำร

		 -	กำรผ่อนผนักำรตรวจเลอืกเข้ำรบัรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำร	

สำมำรถติดต่อขอรำยละเอียดได้ที่ส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ

 4. งานด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

		 	 ปี	พ.ศ.	2551	ศุนย์วัฒนธรรมมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์	

ได้รับกำรจัดตั้งจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ	(สวช.)	

กระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ

กำรผลติบณัฑติทีม่คีณุภำพ	ดงันัน้	ศนูย์วฒันธรรมฯ	จงึเป็นศนูย์กลำงใน

กำรส่งเสริมเผยแพร่และให้บริกำรแก่นักศึกษำ	และผู้สนใจทั่วไป	ไม่เสีย											

ค่ำใช้จ่ำย	ได้แก่

	 1.	ให้บริกำรยืมหนังสือและเอกสำรทำงวัฒนธรรม

	 2.	ให้บริกำรยืมอุปกรณ์และชุดนำฏศิลป์

	 3.	สอนและฝึกซ้อมดนตรีไทยและนำฏศิลป์ไทย

	 นอกจำกนี้	ศูนย์วัฒนธรรมมหำวิทยำลัยเอเชียคเนย์ได้ท�ำควำม

ร่วมมือกับสถำบันพลังจิตตำนุภำพวัดธรรมมงคล	โดย	พระเทพเจติยำ

จำรย์	หรือหลวงพ่อวริยัิงค์	สรินิธโร	ในกำรก่อตัง้สถำบนัพลงัจติตำนภุำพ

ขีน้ภำยในมหำวทิยำลยั	เมือ่วนัที	่13	สงิหำคม	2554	โดยนบัเป็นสถำบนั

พลังจิตตำนุภำพแห่งที่	33	เรียกว่ำ	“สถำบันพลังจิตตำนุภำพที่	33	

มหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย์”	เปิดกำรเรยีนเป็นภำค	วนัเสำร์-	วนัอำทติย์	

ณ	มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์	เป็นหลักสูตร	200	ชั่วโมง	(6	เดือน)	

ไม่เสียคำ่เลำ่เรียน	ถือว่ำเป็นกำรบริกำรชุมชนและสังคม

 5. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Facility)	โดยศูนย์

คอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์	มีบริกำรด้ำนไอทีรูปแบบ

ต่ำงๆ	ส�ำหรับนักศึกษำ	บุคลำกร	และหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย	

สนบัสนนุสำรสนเทศ	เพือ่งำนกำรเรยีนกำรสอน	งำนบรกิำรวชิำกำร	งำน

วิจัย	งำนบริกำรเครือข่ำยส่ือสำรข้อมูล	และงำนบริหำรจัดกำร	โดย

จ�ำแนกกำรให้บริกำร	ดังนี้

	 5.1	กำรให้บรกิำรห้องปฏิบติักำรคอมพวิเตอร์แก่คณะวชิำต่ำง	ๆ	

เพือ่งำนกำรเรียนกำรสอน	และงำนบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคมทีจ่�ำเป็นต้อง

ใช้เครื่องคอมพิวเตอร	์โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

	 	 5.1.1	ห้องปฏิบตักิำรคอมพวิเตอร์	พร้อมเครือ่งพมิพ์	จ�ำนวน	

13	ห้อง	ดังนี้

	 	 -	ห้องขนำดควำมจุ	15	ที่นั่ง	จ�ำนวน	1	ห้อง

	 	 -	ห้องขนำดควำมจุ	46	ที่นั่ง	จ�ำนวน	11	ห้อง

	 	 -	ห้องขนำดควำมจุ	80	ที่นั่ง	จ�ำนวน	1	ห้อง

	 	 5.1.2	ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร	์

จ�ำนวน	2	ห้อง	ควำมจุห้องละ	45	ที่นั่ง

	 	 5.1.3	ห้องปฏิบัติกำรโครงงำน	พร้อมเครื่องพิมพ์	จ�ำนวน	1	

ห้อง

	 	 -	ห้องขนำดควำมจุ	15	ที่นั่ง	จ�ำนวน	1	ห้อง

	 5.2	กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษำและบุคลำกร	โดยมี					

รำยละเอียด	ดังนี้

	 	 -	ภำยในมหำวิทยำลัย	ผ่ำน	Internet	Port	350	จุด	ที่

ควำมเร็ว	50	Mbps

	 	 -	ภำยในมหำวิทยำลัยด้วยระบบเครือข่ำยไร้สำยครอบคลุม

ทั้งมหำวิทยำลัย
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	 5.3	กำรให้บริกำรสมำชิกอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษำและบุคลำกร	

โดยนักศึกษำจะได้รับ	Internet	Account	ได้ทันทีหลังจำกขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย

	 5.4	กำรให้บริกำร	“สำรประโยชน์คอมพิวเตอร์”	(IT	Counter	

Service)	อำทิ	กำรให้บริกำรสแกนภำพ	พิมพ์เอกสำร	บันทึกข้อมูลลง

แผ่นซีดี	ดำวน์โหลดข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต	ยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ให้

ค�ำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	ปัญหำระบบคอมพิวเตอร์และงำน

ระบบเครือขำ่ย

	 5.5	กำรให้บรกิำรลงทะเบยีนออนไลน์	ตรวจสอบกำรลงทะเบยีน	

ตำรำงสอน	ตำรำงสอบ	และผลกำรเรยีน	Online	ผ่ำนระบบอนิเทอร์เนต็

ที่เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย	www.sau.ac.th	

	 5.6	กำรให้บรกิำร	ATutor	กำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบ	Online	

(e-learning)	เป็นระบบจัดกำรเน้ือหำกำรเรียนรู้ทำงเว็บเพจ	(LCMS:	

Learning	Content	Management	System)	ทีเ่วบ็ไซต์ของมหำวทิยำลัย	

www.sau.ac.th	

	 5.7	กำรให้บรกิำรทดสอบมำตรฐำนควำมรู	้กำรใช้งำนโปรแกรม

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

แก่นกัศกึษำซึง่ศนูย์คอมพวิเตอร์มหำวิทยำลยัเอเชยีอำคเนย์	ได้รบัแต่งตัง้

อย่ำงเป็นทำงกำรให้เป็นศูนย์ทดสอบมำตรฐำนระดับสำกล	(MOS	

Testing	Center)	ท�ำหน้ำที่ทดสอบกำรใช้งำนชุด	Microsoft	Office				

ได้ทุกโปรแกรม

 6. บริการห้องสมุดอัตโนมัติ (e-Library)	มำตรฐำน	ISO	9001	

:	2008	โดยส�ำนักหอสมุดกลำงให้บริกำรด้ำนไอที	ส่ือกำรเรียนกำรสอน	

กำรวิจัย	และงำนวิชำกำรรูปแบบอ่ืน	ๆ	ไว้ให้บริกำรแก่นักศึกษำและ

บุคลำกรของมหำวิทยำลัย	ตลอดจนบุคคลภำยนอก	โดยจ�ำแนกกำรให้

บริกำร	ดังน้ี

	 6.1	ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	(Magic	Library)	รองรับบริกำรยืม

-คืนด้วยระบบ	Barcode	นักศึกษำและผู้สนใจสำมำรถสืบค้นข้อมูลผ่ำน

ระบบเครือข่ำย	Internet	ของมหำวิทยำลัย	หรือไปท่ี	http://lib.sau.

ac.th/opac/	โดยตรง

	 6.2	บริกำรฐำนข้อมูล	Online	และ	e-Journal	ผ่ำนระบบ

เครือข่ำย	Internet	ของมหำวิทยำลัย

	 6.3	บริกำรส่ือโสตทัศนวัสดุ	เช่น	ซีดีรอม	ดีวีดี	คอมพิวเตอร์ตั้ง

โต๊ะ	และ	Ipad

	 6.4	บริกำรห้องประชุม	ขนำดควำมจุ	24	ที่นั่ง	เป ็นห้อง

เอนกประสงค์ส�ำหรับกำรเรียนเป็นหมู่คณะหรือสัมมนำกลุ่มย่อย

	 6.5	บริกำรห้อง	Internet	ควำมเร็วสูง	ระบบ	ADSL	ขนำด							

ควำมจ	ุ90	ที่นั่ง	เป็นห้องส�ำหรับค้นควำ้และบริกำร	internet	

	 6.6	บริกำรห้องชมภำพยนตร์	50	ที่นั่ง
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การศึกษาวิชาทหาร และการขอผ่่อนผั่นการตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ

การศึกษาวิชาทหาร ผ้้่สมัครแบ่งเป็น 2 เพศ

1. เพศชำย

2. เพศหญิง

ประเภทของผ้้่สมัคร นศท.

1. ไม่เคยสมัครมำก่อน

2. เคยรำยงำนขอผอ่นผันไว้	(เฉพำะผู้ท่ีเคยสมัครเม่ือปีกำรศึกษำ

ก่อนแต่คุณลักษณะทำงร่ำงกำยไม่ได้ขนำดตำมท่ีก�ำหนดเท่ำน้ัน)	โดย

สถำนศึกษำวิชำทหำรส่ง	รำยช่ือให้กับ	กอ.รับสมัครไว้แล้ว	และต้องมี

คะแนนเฉล่ียในปีท่ีขอผ่อนผันตำมท่ี	รด.	ก�ำหนด

กำรขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำร

นักศึกษำท่ีประสงค์จะขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำร

ทหำรต้องปฏิบัติและมีคุณสมบัติดังน้ี

1. ไม่เคยขอผ่อนผันต่อมหำวิทยำลัยไว้ก่อน

2. ไม่เป็นนักศึกษำวิชำทหำรอยูใ่นขณะท่ียืน่ร้องขอผ่อนผันฯ

3. ต้องมีอำยุไม่เกิน	26	ปี	(นับถึงวันท่ีจะถูกคัดเลือก)

4. ต้องยื่นค�ำต้องขอผ่อนผันฯ	ต่อมหำวิทยำลัยภำยในเวลำท่ี

ก�ำหนดเท่ำน้ัน

5. หลักฐำนประกอบค�ำร้องขอผ่อนผันฯ

5.1	 ส�ำเนำ	ส.ด.9		จ�ำนวน	2	ฉบับ

5.2	 ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน	จ�ำนวน	2	ฉบับ

5.3	 ส�ำเนำ	ส.ด.35	จ�ำนวน	2	ฉบับ

5.4	 ส�ำเนำ	ส.ด.43	ในกรณีท่ีเคยผ่อนผันมำจำกสถำบันอ่ืน

5.5	 หนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย	1

ฉบับ

นักศึกษำสนใจศึกษำวิชำทหำรสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม	ได้ท่ี

	ส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ

กองทุนเงินให้ก้้ยืมเพื�อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์

มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์	มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ	

จ�ำนวน	2	กองทุน	ประกอบด้วย	กองทุน	กยศ.	และกองทุน	กรอ.		

นักศกึษำท่ีประสงคจ์ะยืน่กู้ต้องมคุีณสมบติัผู้กู้ยมืครบถว้น	ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ		

	 นอกจำกน้ีนักศึกษำท่ีประสงค์จะกู้ยืมต้องศึกษำคุณสมบัติของ

แต่ละกองทุนให้ละเอียดก่อนท่ีจะด�ำเนินกำรกู้ยืม		โดยศึกษำข้อมูลเพ่ิม

เติมได้ท่ีเว็ปไซต์	www.Studentloan.or.th		และต้องติดตำมข่ำวสำร

กำรกู้ยมืเงินของมหำวิทยำลัยในแต่ละภำคเรียน		ผ่ำนทำงเว็ปไซต์แผนก

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

scholarship.sau

รำยละเอียดท่ีส�ำคัญของแต่ละกองทุนมีดังน้ี

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ	(กยศ.)	:	เป็นกองทุนท่ี

ก�ำหนดรำยได้ครอบครัวจะต้องไม่เกิน	200,000	บำทต่อปี	โดยกู้ได้ท้ัง

ค่ำเล่ำเรียน		ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรศกึษำ		และค่ำครองชพี	จ�ำนวน

	2,200	บำท	ต่อเดือน	ซ่ึงสำมำรถกู้ยืมได้ทุกสำขำวิชำ	ท่ีได้รับกำรรับรอง

/รับทรำบหลักสูตรจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	(สกอ.)		

คุณสมบัติของผู้กู้กองทุน	กยศ.

1.	มีสัญชำติไทย

2. เป็นผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์		ท่ีมีรำยได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน

	200,000	บำทต่อปี	(รำยได้สุทธิก่อนหักค่ำใช้จ่ำย)

3. เป็นผู้มีผลกำรเรียนดี	หรือผ่ำนเกณฑ์กำรวัดและประเมินผล

ของสถำบันกำรศึกษำ

4. เป็นผู้ท่ีมีควำมประพฤติดี	ไม่ฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับของ

มหำวิทยำลัยข้ันร้ำยแรง	หรือไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเส่ือมเสีย

5. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบหรือประกำศกำร
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สอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ

	 6.	 ไม่เคยเป็นผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีในสำขำใดๆ	

มำก่อน

	 7.	 ไม่เป็นผู้ท่ีท�ำงำนประจ�ำในระหว่ำงกำรศึกษำ

	 8.	 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย

	 9.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงท่ี

สุดให้จ�ำคุก

	 10.	ต้องมีอำยุในขณะท่ีขอกู้	โดยเม่ือนับรวมระยะเวลำตำม

หลักสูตร	ระยะเวลำปลอดหน้ี	2	ปี	และระยะเวลำผ่อนช�ำระอีก	15	ปี	

รวมกันแล้วต้องไม่เกิน	60	ปี

สาขาวิชา ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที�

เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา

ค่าครองชีพ

บาทราย//ปี

รวม

บาท/ราย/ปี

1.	สังคมศำสตร์	ศิลปศำสตร์	มนุษยศำสตร์	ศึกษำศำสตร์

1.1สำขำท่ีขำดแคลนและ/หรือเป็นควำมต้องกำร

ของตลำดแรงงำน	ได้แก่	บัญชี	เศรษฐศำสตร์	สำรสนเทศ		 	

นิติศำสตร์	ภำษำต่ำงประเทศ	วิทยำศำสตร์	คณิตศำสตร์			 	

ครุศำสตร์อุตสำหกรรม	โลจิสติกส์	อุตสำหกรรมบริกำร		 	

ธุรกิจอุตสำหกรรม	และธุรกิจกำรบิน

1.2	สำขำอ่ืน	ๆ	นอกจำก	1.1

60,000/ปี

50,000/ปี

36,000

36,000

86,400

76,400

2.	ศิลปกรรมศำสตร์		สถำปัตยกรรมศำสตร์ 70,000/ปี 36,000 96,400

3.	วิศวกรรมศำสตร์		วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 70,000/ปี 36,000 96,400

4.	เกษตรศำสตร์ 70,000/ปี 36,000 96,400

5.	สำธำรณสุขศำสตร์		พยำบำลศำสตร์		เภสัชศำสตร์ 90,000/ปี 36,000 116,400

6.	แพทยศำสตร์		สัตวแพทยศำสตร์		ทันตแพทยศำสตร์ 200,000/ปี 36,000 226,400

ขอบเขตการให้ก้้ยืมระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี	(ข้อมูลจำกประกำศคณะกรรมกำรกองทุนฯ	เร่ือง	ขอบเขตกำรให้กู้ยืมเงินฯ	ปี	2563)

หมำยเหตุ	:	กำรพิจำรณำคุณสมบัติผู้ขอกู้		มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำเป็นรำยปีผู้ขอกู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตำมก�ำหนดจะได้กู้หรือไม่	ข้ึนอยู่กับวงเงินกู้ยืม

	 	 ท่ีมหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดสรร
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การช�าระหนี้คืน (กยศ.)

	 1.	ผู้กู้ยืมส�ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้วเป็นเวลำ	2	

ปี	หรือไม่ได้กู้ติดต่อกันเป็นเวลำ	2	ปี	และไม่ได้แจ้งสถำนภำพกำรเป็น

นักศึกษำ	 ถือว่ำผู้กู้ยืมครบก�ำหนดช�ำระหน้ี	 ผู้กู้ยืมมีหน้ำที่ต้องช�ำระ

คืนให้กับกองทุนฯ	ตำมระเบียบที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำ	

	 2.	ผูกู้ย้มืทีค่รบก�ำหนดช�ำระหนีจ้ะต้องเริม่ผ่อนช�ำระหนีง้วด

แรกภำยในวันที่	5	กรกฎำคม	ของทุกป	ีในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	1	ต่อ

ปี	ให้เสร็จสิ้นภำยใน	15	ปี	

2. กองทุนเงินก้้ยืมเพื�อการศึกษาที�ผ่ก้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  

	 เป็นกองทนุท่ีไม่จ�ำกัดรำยไดค้รอบครวั	กู้ได้เฉพำะค่ำเล่ำเรียน

	 หำกมีรำยได้ครอบครัวไม่เกิน	 200,000	 บำทต่อปี	 สำมำรถกู้ยืมค่ำ							

ครองชีพได้ในอัตรำ	2,200	บำทต่อเดือน	แต่สำมำรถกู้ได้เฉพำะสำขำ

วิชำท่ีเป็นควำมต้องกำรหลักและมีควำมชัดเจนของกำรผลิตก�ำลังคน	

โดยมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์	มีสำขำวิชำท่ีสำมำรถกู้ยืมกองทุนกรอ

.ตำมประกำศคณะกรรมกำรฯ	ดังน้ี

 2.1 คณะบริหารธุรกิจ	 สำขำวิชำท่ีกู้กรอ.ได้	 คือ	 สำขำ

วิชำกำรบัญชี	และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  2.2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำขำวิชำที่กู้กรอ.

ได้	 คือ	 สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์	 และสำขำวิชำภำษำอังกฤษ

ธุรกิจ

 2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำขำวิชำท่ีกู ้กรอ.ได้	 คือ	

วศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์และโทรคมนำคม	,	วศิวกรรมไฟฟ้ำ,	วศิวกรรม

เครื่องกล,	 วิศวกรรมโยธำ,	 วิศวกรรมอุตสำหกำร,	 วิศวกรรมควำม

ปลอดภัย	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผ่้้ก้้ยืมกองทุน กรอ.

	 1.	มีสัญชำติไทย	

	 2.	อำยุไม่เกิน	30	ปีบริบูรณ์	

	 3.	เป็นผู้รบัทนุกำรศกึษำแบบต้องใช้คนืในปีกำรศกึษำ	2555	

ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 4.	 เป็นนักศึกษำรำยใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้ำศึกษำในชั้นปีที่	

1	ในปีกำรศึกษำ	2558	

	 5.	มไิด้เป็นผูกู้ร้ำยเก่ำของกองทนุเงนิกูย้มืเพือ่กำรศกึษำทีผ่กู

กับรำยได้ในอนำคต	(กรอ)	เมื่อป	ี2549	,	ปี	2551	และ	ปี	2552	

	 6.	 ศึกษำในสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลักและมีควำม

ชัดเจนของกำรผลิตก�ำลังคน	ที่ก�ำหนดโดยกองทุนฯ	(กรอ)

	 7.	นักศึกษำสำมำรถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละ

ปีกำรศึกษำไม่เกนิอตัรำค่ำเล่ำเรยีนทีส่ถำนศกึษำเรยีกเกบ็ตำมจ�ำนวน

ปีที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร	

	 กรณีผู้ขอรับทุนมีสิทธิเบิกค่ำเล่ำเรียนจำกหน่วยงำนของรัฐ	

ให้ผู้ขอรับทุนขอรับทุนได้เฉพำะค่ำเล่ำเรียนส่วนต่ำงเท่ำนั้น	 ท้ังนี้ต้อง

ไม่เกินอัตรำที่ก�ำหนด	ดังต่อไปนี้

ขอบเขตการให้ก้้ยืมระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี*  

(หน่วย : บาท/ปีการศึกษา)

กลุ่มสาขาวิชา อัตราส้งสุด

1.	สังคมศำสตร์	ศิลปศำสตร์	มนุษยศำสตร์		

			ศึกษำศำสตร์

60,000/ปี

2.	ศิลปกรรมศำสตร์	สถำปัตยกรรมศำสตร์ 70,000/ปี

3.	วิศวกรรมศำสตร์	วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 70,000/ปี

4.	เกษตรศำสตร์ 70,000/ปี

5.	สำธำรณสุขศำสตร์	พยำบำลศำสตร์	เภสัชศำสตร์ 90,000/ปี

6.	แพทยศำสตร	์สัตวแพทยศำสตร	์	ทันตแพทยศำสตร์ 200,000/ปี
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การช�าระหนี้คืน (กรอ.) :  
	 1.	 เมื่อผู้กู้ส�ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้ว	 ภำยใน
เดอืนมนีำคมของทกุปี	ผูกู้ย้มืมหีน้ำทีต้่องแจ้งให้กองทนุทรำบถงึรำยได้
ทั้งหมดที่ได้รับในรอบปีปฏิทินที่ผ่ำนมำตำมแบบที่คณะกรรมกำร
ก�ำหนด		หำกผู้กู้ไม่แจ้งจ�ำนวนเงินรำยได้ให้กองทุนทรำบให้ถือว่ำผู้กู้มี
รำยได้ถึงตำมเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรก�ำหนด	และมีหนำ้ที่ตอ้งคืนเงินที่
ได้รับไป
	 2.	ผู้กู้ยืมส�ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้ว	และมีรำย
ได้ถึงเกณฑ์คือ	 16,000	 บำทต่อเดือน	 หรือ	 192,000	 ต่อปี	 ผู้นั้น
มีหน้ำที่ต้องคืนเงินที่ได้รับไปท้ังหมดตำมเงื่อนไขท่ีคณะกรรมกำร
ก�ำหนด	ในอัตรำ	ร้อยละ	1	ต่อปี	ภำยในวันที	่5	กรกฎำคม	ของทุกปี	
ให้เสร็จสิ้นภำยใน	15	ปี	นับแต่วันที่ต้องช�ำระหนี้

วิธีการขอก้้ยืมเงินกองทุนเงินให้ก้้ยืมเพื�อการศึกษา 
(กยศ. และกรอ.) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
	 1.	 ลงทะเบียนขอรหัสผ่ำนในระบบ	 e-Studentloan	 ที่	
www.studentloan.or.th		(ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขอรหัสผ่ำน)		
	 2.	กรณีผู้ที่มีรหัสผ่ำนแล้ว	สำมำรถยื่นแบบค�ำขอกู้ในระบบ	
e-Studentloan	ที่	www.studentloan.or.th
	 3.	นักศึกษำแจ้งควำมประสงค์ขอกู	้ณ	วันที่นักศึกษำมำลง
ทะเบยีนทีม่หำวทิยำลยั	เพือ่ขอรบัเอกสำรแบบค�ำขอกูย้มื	หรอืสำมำรถ	
ดำวน์โหลดเอกสำรทำงเว็ปไซต์แผนกทนุกำรศกึษำ	Scholarship.sau.
ac.th			
	 4.	นกัศกึษำยืน่เอกสำรแบบค�ำขอกูย้มื	พร้อมทัง้แนบเอกสำร
หลกัฐำนทีใ่ช้ประกอบแบบค�ำขอกูฯ้	ส่งตำมวนัและเวลำทีม่หำวทิยำลัย
ก�ำหนด
	 5.	 เข้ำรับกำรสัมภำษณ์	 เพื่อพิจำรณำคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน
กองทุน	ตำมวันและเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
	 6.	 ติดตำมประกำศผลกำรคัดเลือก	 จำกประกำศของ
มหำวทิยำลยั	ทำงเวป็ไซต์แผนกทนุกำรศกึษำ	Scholarship.sau.ac.th			

	 7.	 มหำวิทยำลัยประกำศรำยชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้
นักศึกษำทรำบ	และนัดหมำยวันท�ำสัญญำกู้ยืมต่อไป

รายการเอกสาร / หลักฐานที�ต้องน�าส่งประกอบ
การขอก้้ยืมเงินกองทุน
 ผ่้้ขอก้้ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานที�ใช้ในการขอก้้ยืมเงิน 
รายการละ 1 ฉบับ ดังนี้ 
	 1.	แบบค�ำขอกูย้มืเงนิของมหำวทิยำลยัฯ	(กยศ.101)		จ�ำนวน	
1	ชุด	พร้อมติดรูปถ่ำยของผู้ขอกู้ยืมขนำด	1	นิ้ว
	 2.	แบบค�ำขอกูย้มืเงินทีพ่มิพ์ออกจำกระบบ	e-Studentloan	
จ�ำนวน	1	ใบ
	 3.	เอกสำรของผู้ยื่นกู้
	 	 3.1	ส�ำเนำบัตรประชำชน	(ที่ไม่หมดอำยุ)
				 		 3.2	ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน		
					 	 3.3	ใบแสดงผลกำรศกึษำในปีกำรศกึษำทีผ่่ำนมำ	(ใบ	รบ.)
	 	 3.4	ส�ำเนำสัญญำกู้ยืมเงินปีล่ำสุด	 (กรณีเป็นนักศึกษำกู้						
ต่อเนื่อง)
	 	 3.5	รูปถ่ำยที่อยู่อำศัยของบิดำ-	มำรดำ
	 	 3.6	หลักฐำนแสดงถงึกำรเข้ำร่วมกจิกรรม/โครงกำรจติอำสำ
	 4.	เอกสำรของบดิำ	มำรดำ	(หรอืเอกสำรผู้ปกครอง/ผูอ้ปุกำระ	
ใช้ในกรณทีีบ่ดิำ-มำรดำเสยีชวีติ	หรอืไม่ได้อปุกำระโดยสิน้เชิง)
	 	 4.1	ส�ำเนำบัตรประชำชน	(ที่ไม่หมดอำยุ)
	 	 4.2	ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน		
	 	 4.3	ส�ำเนำใบมรณบตัร	ส�ำเนำใบหย่ำ	(กรณบีดิำ	/	มำรดำ	
เสียชีวิต	หรือหย่ำร้ำง)	และส�ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล		
	 	 4.4	 หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน	 ของบิดำ	
มำรดำ	หรือผู้ปกครอง		(กรณีประกอบอำชีพมีเงินเดือนประจ�ำ)
	 5.	หนงัสือรบัรองรำยได้ครอบครวัของผูข้อกู	้(กยศ.102)	และ
เอกสำรของผู้รับรองรำยได้	(กรณีบิดำ-มำรดำไม่มีสลิปเงินเดือน)
	 	 5.1	ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับรองรำยได้

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

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

1. ครยุบณัฑติ	เปนเสือ้คลมุท�ำดวยผำแพร	หรอืผำซำตนิสดี�ำ	ยำวคลมุเขำพอประมำณ	หลงัจบี	แขนกวำง	ยำวตกขอศอก	มผีำแถบหอยใตแขน
ควำมยำวของผำแถบเหนือเขำเล็กนอย	ตัวเสื้อดำนหนำผำตลอด	มีแถบสีขำวขนำดขำงละ	5	เซนติเมตร	ทั้ง	2	ขำง	กลำงแขนมีแถบสีน�้ำเงิน	กวำง	5	
เซนติเมตร	ระดับปริญญำตรี	1	แถบ	มีผำคลองคอตำมแบบครุยปริญญำสำกล	ดำนในเปนแพรสีทอง	ดำนนอกเปนผำก�ำมะหยี่	หรือผำมองตำกูสีฟำ	
ขอบในขลิบดวยแพรสีน�้ำเงินกวำง	2	เซนติเมตร		รอบนอกขลิบดวยแพรสีทองกวำง	2	เซนติเมตร	ไมมีหมวก

2. ครุยมหำบัณฑิตเชนเดียวกับครุยบัณฑิต	กลำงแขนมีแถบสีน�้ำเงินกวำง	5	เซนติเมตร	จ�ำนวน	2	แถบ
3. ครุยดุษฎีบัณฑิต	เชนเดียวกับครุยมหำบัณฑิต	กลำงแขนมีแถบสีน�้ำเงินกวำง	5	เซนติเมตร	จ�ำนวน	3	แถบ
4. ควำมหมำยของสีตำง	ๆ

สีฟำ	 หมำยถึง		 คณะบริหำรธุรกิจ
สีแดงเลือดหมู	 หมำยถึง		 คณะวิศวกรรมศำสตร
สีเหลือง	 หมำยถึง	 คณะศิลปศำสตรและวิทยำศำสตร
สีขำว	 หมำยถึง	 คณะนิติศำสตร

5. ครุยคณำจำรยของมหำวิทยำลัย	เปนเสื้อคลุมท�ำดวยผำทึบสีด�ำยำวเหนือ	ขอเทำประมำณ	15	เซนติเมตร	หลังจีบ	ตัวเสื้อผำอกตลอด	มี
แถบก�ำมะหยี่สีน�้ำเงินเขมกวำง	6	เซนติเมตร	เย็บติดเปนสำบตลอดดำนหนำทั้งสองขำง	แขนเสื้อจีบปลำยบำนยำวระดับขอมือ	ผำคลองคอดำนนอก
ท�ำดวยก�ำมะหยี่สีเหลืองทอง	มีแถบก�ำมะหยี่สีน�้ำเงินเขม	กวำง	8.5	เซนติเมตร	และพลิกเปนขลิบดำนในกวำง	1	เซนติเมตร	มีแถบก�ำมะหยี่สีน�้ำเงิน
เขม	กวำง	4	เซนติเมตร	จ�ำนวน	4	แถบ	ติดเรียงกันแตละแถบหำงกัน	2	เซนติเมตร	มีเข็มวิทยฐำนะของมหำวิทยำลัยติดกึ่งกลำงผำคลองคอ

6. ครุยกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย	รองอธิกำรบดี	ผูชวยอธิกำรบดี	คณบดี	ผูอ�ำนวยกำรศูนย	ผูอ�ำนวยกำรส�ำนัก	เชนเดียวกับคณำจำรยของ
มหำวทิยำลยั	แตมแีถบก�ำมะหยีส่นี�ำ้เงนิเขม	กวำง	6	เซนตเิมตร	เยบ็ตดิเปนสำบตลอดดำนหนำทัง้สองขำง	มแีถบก�ำมะหย่ีสีเหลืองทองกวำง	2	เซนตเิมตร	
อยูตรงกึ่งกลำงของสำบแตละดำน

7. ครุยนำยกสภำมหำวทิยำลัย	เชนเดยีวกับกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยั	รองอธกิำรบด	ีผูชวยอธกิำรบด	ีคณบด	ีผูอ�ำนวยกำรศนูย	ผูอ�ำนวยกำร
ส�ำนัก	 แตมีสำยสรอยท�ำดวยโลหะสีทองหอยลงมำจำกบำทั้งสองขำง	 และมีเข็มวิทยฐำนะของมหำวิทยำลัยประกอบดวยรัศมีลอมรอบประดับอยูที่
กึ่งกลำงของสำยสรอยเหนือไหลทั้งสองขำงประดับดวยโบวสีขำว
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8. ครุยอธิกำรบดี	เชนเดียวกับกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย	รองอธิกำรบดี	ผูชวยอธิกำรบดี	คณบด	ีผูอ�ำนวยกำรศูนย	ผูอ�ำนวยกำรส�ำนักแตมี
สำยสรอยท�ำดวยโลหะสีเงินหอยลงมำจำกบำท้ังสองขำง	 และมีเข็มวิทยฐำนะของมหำวิทยำลัยประกอบดวยรัศมีลอมรอบประดับอยูที่กึ่งกลำงของ
สำยสรอยเหนือไหล	ทั้งสองขำงประดับดวยโบวสีขำว

9. เข็มวิทยฐำนะ	 ของมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนยเปนโลหะสีทอง	 รูปรำงเปนวงกลม	 โดยมีเสนรอบวงบำงเปนเสนนอกสุด	 และ
ถัดเขำมำเปนเสนรอบวงหนำ	หำงจำกเสนรอบวงหนำมีเสนรอบหนำ	และเสนรอบวงบำงอีกอยำงละเสนภำยในเนื้อที่ของเสนรอบวง	ตอนบนเปนชื่อ
ของมหำวทิยำลยั	ภำษำไทยวำ	“มหำวทิยำลยัเอเชียอำคเนย”	ตอนลำงเปนชือ่มหำวทิยำลยัภำษำองักฤษ	“SOUTHEAST	ASIA	UNIVERSITY”	ระหวำง
ชือ่ภำษำไทย	กบัชือ่ภำษำองักฤษ	ทำงดำนซำย	เปน	พ.ศ.	2516	ทำงดำนขวำเปนค.ศ.	1973	เนือ้ทีต่รงกลำงของวงกลม	มรีปูแผนทีป่ระเทศไทยลอมดวย
ภมูภิำคบำงสวนของประเทศตำง	ๆ	เชน	พมำ	เวยีดนำมเหนอื	เวยีดนำมใต	กมัพชูำ	มำเลเซยี	และพืน้ทีบ่ำงสวนของมหำสมทุรแปซิฟกมหำสมทุรอนิเดีย

10. กำรใชครุยวิทยฐำนะ	เข็มวิทยฐำนะ	และครุยประจ�ำต�ำแหนง	ใหใชตำมประเพณีปฏิบัติของมหำวิทยำลัย

การใหป้รญิญาตรเีกยีรตนิิยม

1. นักศึกษำมีสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญำตรีเกียรตินิยม	ตองมีคุณสมบัติ	ดังนี้
(1)	มรีะยะเวลำศกึษำไมเกิน	8	ภำคกำรศกึษำปกต	ิทัง้นีไ้มนบัภำคกำรศกึษำฤดรูอน	นบัเฉพำะภำคกำรศกึษำทีล่งทะเบยีนเรยีน	นกัศกึษำ

ที่ลงทะเบียนเรียนในภำคฤดูรอนตอจำกกำรศึกษำสุดทำยของหลักสูตรไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม
(2)	นกัศกึษำทีม่กีำรโอนยำยสำขำวชิำหรอืคณะวชิำ	ใหนบัระยะเวลำกำรศกึษำตัง้แตปกำรศกึษำแรกทีเ่ขำเปนนกัศกึษำของมหำวทิยำลยั
(3)	สอบไดจ�ำนวนหนวยกิตครบตำมหลักสูตร
(4)	ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ�้ำในรำยวิชำใด
(5)	ไมเคยไดรับผลกำรศึกษำระดับ	F	หรือไดสัญลักษณ	U	ในรำยวิชำใด
(6)	ไมเปนนักศึกษำที่ไดรับโอนหนวยกิตจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น

2. กำรใหปริญญำเกียรตินิยมแบงเปน
(1)	ปริญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	นักศึกษำมีสิทธิ์ไดรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	จะตองมีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดไวในขอ	1	และ

สอบไดคำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต	3.50	ขึ้นไป	โดยไมเคยไดผลกำรเรียนระดับ	D	ในรำยวิชำใด
	 (2)	ปริญญำเกียรตินิยมอันดับสอง	นักศึกษำมีสิทธิ์ไดรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับสอง	จะตองมีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดไวในขอ	1	และ

สอบไดคำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต	3.25	ขึ้นไป
3. ในกรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนเกินกวำจ�ำนวนหนวยกิตที่ก�ำหนดไวในหลักสูตร	คำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในขอ	2(1)	และขอ	2(2)

ใหค�ำนวณจำกรำยวิชำและจ�ำนวนหนวยกิตที่ก�ำหนดไวในหลักสูตร
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การเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเขา้สูก่ารศึกษาในระบบ

กำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู	หมำยถึง	กำรน�ำผลกำรเรียนรูซึ่งเปนควำมรู	ทักษะ	และประสบกำรณของบุคคล	ที่เกิดจำกกำรศึกษำในระบบ	
นอกระบบ	และตำมอัธยำศัยที่สั่งสมไวมำประเมินเพื่อเขำสูกำรศึกษำในระบบของมหำวิทยำลัย

กำรเทยีบโอนผลกำรเรยีนรูตำมระเบยีบนี	้ไมรวมถงึกำรเทยีบโอนผลกำรเรยีนอนัเนือ่งมำจำกกำรยำยหรอืเปล่ียนระหวำงคณะหรอืสำขำวชิำ
ภำยในมหำวิทยำลัย

กำรประเมินผลกำรเรียนรูที่มีมำกอน	 หมำยถึง	 ระบบที่สถำบันอุดมศึกษำประเมินคำและอนุมัติเทียบโอนหนวยกิต	 ใหนักศึกษำท่ีสำมำรถ
แสดงออกไดอยำงชัดเจนถึงควำมรูที่ไดจำกประสบกำรณกำรเรียนรูของตนเอง	พรอมทั้งมีเอกสำรซึ่งแสดงวำบุคคลนั้นมีผลสัมฤทธิ์ตรงตำมสมรรถนะ
ที่ก�ำหนดไวในรำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำของหลักสูตร

กำรศึกษำในระบบ	หมำยถึง	กำรศึกษำที่ก�ำหนดจุดมุงหมำยวิธีกำรศึกษำ	หลักสูตร	ระยะเวลำของกำรศึกษำ	กำรวัดและประเมินผลซึ่งเปน
เงื่อนไขของกำรส�ำเร็จกำรศึกษำที่แนนอน

กำรศึกษำนอกระบบ	หมำยถึง	 กำรศึกษำที่มีกำรยืดหยุนในกำรก�ำหนดจุดมุงหมำยรูปแบบ	 วิธีกำรจัดกำรศึกษำ	 ระยะเวลำของกำรศึกษำ	
กำรวัด	และประเมินผล	ซึ่งเปนเงื่อนไขของกำรส�ำเร็จกำรศึกษำโดยเนื้อหำและหลักสูตรจะตองมีควำมเหมำะสม	สอดคลองกับสภำพปญหำและควำม
ตองกำรของบุคคล	แตละกลุม

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย	หมำยถึง	กำรศึกษำที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตำมควำมสนใจ	ศักยภำพ	ควำมพรอม	และโอกำส	โดยศึกษำจำก
บุคคล	ประสบกำรณ	สังคม	สภำพแวดลอม	สื่อหรือแหลงควำมรูอื่น	ๆ

ขอ	1.	คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบผลกำรโอนผลกำรเรียน
1.1	มีควำมรูพื้นฐำนตำมที่ก�ำหนดในเกณฑมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำในระดับที่ขอเทียบโอนผลกำรเรียน	ดังนี้

(1)	กรณีขอเทียบโอนผลกำรเรียนระดับปริญญำตรี	ตองเปนผูส�ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	หรือเทียบเทำขึ้นไป
(2)	กรณีขอเทียบโอนผลกำรเรียนระดับบัณฑิตศึกษำ	ตองเปนผูส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี	หรือเทียบเทำขึ้นไป

	 1.2	ผูขอเทียบโอนผลกำรเรียน	ตองเปนหรือเคยเปนนักศึกษำของสถำบันกำรศึกษำของสถำบนักำรศึกษำระดับอุดมศึกษำหรือเทียบเทำ
ในหลักสูตร	หนวยงำนของรัฐที่มีอ�ำนำจ	ตำมกฎหมำยรับรอง

	 1.3	กรณีคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลกำรเรียนไมเปนไปตำมเกณฑขอ	1.1	และ	1.2	ใหคณะกรรมกำรเทียบโอนโดยควำมเห็น
ชอบของมหำวิทยำลัยก�ำหนดคุณสมบัติอื่น	ๆ	ของผูเทียบโอนผลกำรเรียนเพิ่มเติมก็ได	

1.4	กำรเทยีบโอนกำรศกึษำนอกระบบ	และตำมอธัยำศัยมำสูกำรศึกษำในระบบของ	มหำวทิยำลัยนัน้	ผูขอเทยีบโอนตองมคีณุสมบตัดิงันี้
	 (1)	จบกำรศกึษำระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย	หรอืเทยีบเทำขึน้ไป	และผำนกระบวนกำรคดัเลอืกและสมคัรเขำศกึษำตอเปนนกัศกึษำ

ของมหำวิทยำลัยแลว
(2)	ตองมีนัยส�ำคัญในดำนประสบกำรณจำกกำรท�ำงำน	และประสบกำรณชีวิตหรือ

	 (3)	ผำนกำรรับรองกำรฝกอบรมจำกหนวยงำน	โดยผำนกำรประเมินจำกมหำวิทยำลัย
ขอ	2.	มหำวิทยำลัยด�ำเนินกำรเทียบควำมรูและโอนหนวยกิตภำยใตหลักเกณฑ	ดังตอไปนี้

2.1	หลักเกณฑกำรเทียบวิชำเรียนและโอนหนวยกิตระหวำงกำรศึกษำในระบบ	
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	 	 ระดับปริญญาตรี
	 	 	 (1)	เปนรำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำในหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ	หรือ	เทียบเทำที่หนวยงำนของรัฐที่มีอ�ำนำจตำมกฎหมำยรับรอง
	 	 	 (2)	 เปนรำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำ	 ที่มีเนื้อหำสำระครอบคลุมไมนอยกวำสำมในสี่ของรำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำ
ที่ขอเทียบ
	 	 	 (3)	เปนรำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำท่ีสอบไลไดไมต�่ำกวำระดับคะแนนตัวอักษร	 C	 หรือแตมคะแนน	 2.00	 หรือเทียบเทำหรือระดับ
คะแนนตัวอักษร	S
	 	 	 (4)	นักศึกษำจะเทียบรำยวิชำเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสำมในสี่ของจ�ำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่ไดรับโอน
	 	 	 (5)	รำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำที่เทียบโอนจำกตำงสถำบันอุดมศึกษำจะไมน�ำมำค�ำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
	 	 	 (6)	นักศึกษำจะตองใชเวลำศึกษำอยูในมหำวิทยำลัยอยำงนอยหนึ่งปกำรศึกษำ
	 	 	 (7)	 ในกรณีที่มหำวิทยำลัยเปดหลักสูตรใหม	 จะเทียบโอนนักศึกษำเขำศึกษำไดไมเกินกวำช้ันป	 และภำคกำรศึกษำท่ีไดรับอนุญำต	
ใหมีนักศึกษำเรียนอยูตำมหลักสูตรที่ไดรับควำมเห็นชอบแลว
	 	 ระดับบัณฑิตศึกษา
	 	 	 (1)	เปนรำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ	หรือเทียบเทำที่หนวยงำนของรัฐ	ที่มีอ�ำนำจตำมกฎหมำยรับรอง
	 	 	 (2)	เปนรำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำที่มีเนื้อหำสำระครอบคลุมไมนอยกวำสำมในสี่ของรำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำที่ขอเทียบ
	 	 	 (3)	เปนรำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำที่สอบไลไดไมต�่ำกวำระดับคะแนนตัวอักษร	 B	 หรือแตมระดับคะแนน	 3.00	 หรือเทียบเทำระดับ
คะแนนตัวอักษร	S
	 	 	 (4)	กำรเทียบโอนหนวยกิตในรำยวิชำวิทยำนิพนธใหเปนไปตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
	 	 	 (5)	นักศึกษำจะเทียบโอนวิชำเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสำมของจ�ำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
	 	 	 (6)	รำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำที่เทียบโอนจำกตำงสถำบันอุดมศึกษำ	จะไมน�ำมำค�ำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
	 	 	 (7)	นักศึกษำจะตองใชเวลำศึกษำอยูในมหำวิทยำลัยอยำงนอยหนึ่งปกำรศึกษำและลงทะเบียนเรียนรำยวิชำหรือวิทยำนิพนธ
ตำมหลักสูตรที่เขำศึกษำไมนอยกวำ	12	หนวยกิต
	 	 	 (8)	 ในกรณีที่มหำวิทยำลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษำเขำศึกษำไดไมเกินชั้นปและภำคกำรศึกษำที่ไดรับอนุญำตใหมี
นักศึกษำเรียนอยูตำมหลักสูตรที่ไดรับควำมเห็นชอบแลว
	 	 2.2	หลักเกณฑกำรเทียบโอนควำมรู	และกำรใหหนวยกิต	จำกกำรศึกษำนอกระบบและ	/	หรือกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขำสูกำรศึกษำใน
ระบบ
	 	 	 (1)	กำรเทียบควำมรูจะเทียบเปนรำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำตำมหลักสูตรและระดับกำรศึกษำที่เปดสอนในมหำวิทยำลัยที่ผูขอเทียบ
ตองกำร
	 	 	 (2)	วิธีกำรประเมินผลเพื่อกำรเทียบโอนควำมรูในแตละรำยวิชำ	หรือกลุมรำยวิชำและเกณฑกำรตัดสินของกำรประเมินในแตละวิธี	
ใหเปนไปตำมที่คณะกรรมกำรเทียบโอนก�ำหนด	โดยควำมเห็นชอบของมหำวิทยำลัย
	 	 	 (3)	 ผลกำรประเมินจะตองเทียบไดไมต�่ำกวำระดับคะแนนตัวอักษร	C	หรือแตมระดับคะแนน	 2.00	หรือเทียบเทำส�ำหรับรำยวิชำ	
หรือกลุมรำยวิชำระดับปริญญำตรี	 และไมต�่ำกวำระดับคะแนนตัวอักษร	 B	 หรือแตมระดับคะแนน	 3.00	 หรือเทียบเทำ	 ส�ำหรับรำยวิชำหรือ
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กลุมรำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ	 จึงจะใหจ�ำนวนหนวยกิต	 ของรำยวิชำหรือกลุมรำยวิชำนั้น	 แตจะไมใหระดับคะแนนตัวอักษรและไมมีกำรน�ำมำ
คิดคะแนนผลกำรเรียน	หรือค�ำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
	 	 	 (4)	กำรบันทึกผลกำรเรียนใหบันทึกตำมวิธีกำรประเมิน
	 	 	 (5)	 กำรเทียบรำยวิชำ	 หรือกลุมรำยวิชำจำกกำรศึกษำนอกระบบ	 และ/หรือ	 กำรศึกษำตำมอัธยำศัยใหหนวยกิต	 ไดรวมกันไมเกิน
สำมในสีข่องจ�ำนวนหนวยกติรวมของหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษำทีจ่ะใหเทยีบโอนได	ใหมหำวทิยำลยัก�ำหนดใหสอดคลองกบักำรจดักำรเรยีนกำรสอน
ของหลักสูตรที่ขอเทียบและหลักเกณฑระหวำงกำรศึกษำนอกระบบ
	 ขอ	3.	นักศึกษำท�ำกำรเทียบโอนระหวำงในระบบดวยกันหรือนอกระบบมำสูในระบบหรือตำมอัธยำศัยมำสูในระบบ	หรือทั้งนอกระบบและ
ตำมอัธยำศัยมำสูในระบบก็ได	ทั้งนี้ตองเปนไปตำมจ�ำนวนหนวยกิตที่ก�ำหนดในแตลักษณะ	
	 	 ถำมีกำรโอนกันหลำยระบบมำรวมกันใหแตลักษณะ	คงสัดสวนที่ก�ำหนดในแตละลักษณะ	และเมื่อรวมกันทั้งหมดตองไมเกินกวำสัดสวน
ขั้นสูงของลักษณะที่นักศึกษำขอเทียบโอนและตองใชระยะเวลำศึกษำในมหำวิทยำลัย	ไมนอยกวำหนึ่งปกำรศึกษำ
	 ขอ	4.	ใหคณะกรรมกำรเทียบโอนด�ำเนินกำรเทียบโอนกำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัยมำสูกำรศึกษำในระบบของมหำวิทยำลัย	ดังนี้
	 	 4.1	กรณีเปนกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรูที่เปนกำรเทียบโอนจำกรำยวิชำที่ผำนกำรเรียนจำกสถำบันกำรศึกษำ	สถำบันตำง	ๆ	และหรือ
กำรฝกอบรมจำกหนวยงำนตำง	ๆ	ใหเปนไปดังตอไปนี้
	 	 	 (1)	พจิำรณำเอกสำรแสดงผลกำรเรยีนรู	และเอกสำรทีอ่ธบิำยรำยละเอยีดกำรฝกอบรมนีว้ำมเีนือ้หำสอดคลองและเปนปจจบุนัตำม
มำตรฐำนในหลักสูตรของมหำวิทยำลัย
	 	 	 (2)	หนวยกิตที่ขอเทียบโอนตองมีคำเทียบเทำกับหนวยกิตในรำยวิชำของหลักสูตร	และตองไมเกินหนึ่งในสำมของจ�ำนวนหนวยกิต
รวมในแตละหลักสูตรของมหำวิทยำลัย
	 	 	 (3)	กำรเทียบโอนตองเทียบทั้งรำยวิชำ	จะเปนสวนหนึ่งของรำยวิชำไมได
	 	 	 (4)	 หำกคณะกรรมกำรเทียบโอนเห็นสมควรอำจจัดใหมีกำรทดสอบควำมรูโดยคณะกรรมกำรเทียบโอนเปนผูด�ำเนินกำรเมื่อผำน
กฎเกณฑใหสงผลกำรทดสอบประกอบเอกสำรเสนอมหำวิทยำลัย
	 	 4.2	กำรเทียบโอนผลกำรเรียนรูที่เปนกำรเทียบโอนจำกประสบกำรณ	สำมำรถท�ำไดจำกวิธีกำร	ดังตอไปนี้
	 	 	 (1)	 ผลจำกกำรเรียนรูจำกหนวยงำน	หรือจำกที่ท�ำงำน
	 	 	 (2)	 กำรเรียนรูดวยตนเอง
	 	 	 (3)	 กำรใชเวลำวำง	หรืองำนอดิเรก
	 	 	 (4)	 กำรศึกษำดูงำน
	 	 	 (5)	 กำรทองเที่ยว
	 	 	 (6)	 ประสบกำรณจำกกำรท�ำงำน	
	 	 	 (7)	 กำรฝกอบรมที่สถำนประกอบกำรจัดขึ้น
	 	 	 (8)	 กำรฝกอบรมจำกกำรปฏิบัติงำน
	 	 	 (9)	 กำรสัมมนำและประชุมเชิงปฏิบัติกำร
	 	 	 (10)	กำรศึกษำเอกเทศ/กำรท�ำงำนอำสำสมัคร
	 	 	 (11)	กำรท�ำกิจกรรมและบ�ำเพ็ญประโยชนในชุมชนและอื่น	ๆ 66



	 	 4.3	จำกกำรเรียนรู	ขอ	4.2	ใหคณะกรรมกำรเทียบโอนด�ำเนินกำรดังตอไปนี้
	 	 	 (1)	 พิจำรณำเอกสำรแสดงควำมสำมำรถหรือแฟมสะสมงำนที่ผูขอเทียบโอนกลำวอำงวำมีควำมครบถวนถูกตอง	 และครอบคลุม
รำยวิชำที่ขอเทียบรำยวิชำเรียนโดยมีเนื้อหำสอดคลองและเปนปจจุบันตำมมำตรฐำนไมนอยกวำสำมในสี่ของรำยวิชำในหลักสูตรของมหำวิทยำลัย
	 	 	 (2)		หนวยกิตที่ขอเทียบโอนตองมีคำเทียบเทำกับหนวยกิตในรำยวิชำของหลักสูตร	และตองไมเกินหนึ่งในสำมของจ�ำนวนหนวยกิต
รวมในแตละหลักสูตรของมหำวิทยำลัย
	 	 	 (3)	 กำรเทียบโอนตองเทียบทั้งรำยวิชำ	จะเปนสวนหนึ่งของรำยวิชำไมได
	 	 	 (4)	 ส�ำหรับวิชำทฤษฎีหรือวิชำที่วำดวยหลักกำรของแตละหลักสูตรตองมีกำรทดสอบควำมรูโดยคณะกรรมกำรเทียบโอนและผล
กำรทดสอบผำนเกณฑใหด�ำเนินกำรตำมขอ	4.1	วรรคสองตอไป
	 ขอ	5.	ระยะเวลำแบบฟอรมขั้นตอนและคำธรรมเนียม	 ในกำรด�ำเนินกำรใหเปนไปตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด	 โดยควำมเห็นชอบของคณะ
กรรมกำรวิชำกำร
		 ขอ	6.	กรณีที่ไมเปนไปตำมนี้	 ใหคณะกรรมกำรเทียบโอนท�ำควำมเห็นเบื้องตนพรอมแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรเสนอตอมหำวิทยำลัย
เปนผูพิจำรณำ

หลกัเกณฑก์ารศึกษาปรญิญาที่สอง ระดบัปรญิญาตรี
 1. คณุสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาปรญิญาที่สอง

	 	 (1)	เปนผูมีคุณสมบัติตำมที่ระบุไวในขอก�ำหนดของสถำบัน

	 	 (2)	เปนผูส�ำเร็จกำรศึกษำไมต�่ำกวำขั้นปริญญำตรีหรือเทียบเทำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ไดรับรองวิทยฐำนะและรับรองปริญญำแลว

 2. การศึกษาปรญิญาที่สองใหถ้อืหลกัเกณฑ	์ดังตอไปนี้

	 	 2.1	ไดรับยกเวนกำรเรียนรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปของหลักสูตรปริญญำตรีที่ขอศึกษำปริญญำที่สอง	ในกรณีที่พิจำรณำแลว

เหน็วำ	ผูขอศกึษำปรญิญำทีส่องยงัขำดควำมรูในหมวดวชิำศกึษำทัว่ไป	กอ็ำจก�ำหนดใหศกึษำเพ่ิมเตมิ	วิชำเหลำนัน้ไดโดยใหนบัหนวยกติตำงหำก	

ไมถือเปนหนวยกิตสะสม

	 	 2.2	ตองลงทะเบยีนเรยีนวชิำเพิม่เตมิอกี	ไมนอยกวำรอยละ	25	ของจ�ำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

	 	 2.3	รำยวิชำใดที่ศึกษำมำแลวทั้งหมดในปริญญำเดิม	จะไดรับพิจำรณำเทียบโอนหนวยกิตเพื่อใชในแผนก�ำหนดกำรศึกษำของสำขำ

วิชำใหม	รำยวิชำที่โอนไมไดใหตัดออก

	 	 2.4	รำยวิชำที่จะเทียบโอนหนวยกิตสะสมได	 จะตองมีเนื้อหำสำระครอบคลุม	 ไมนอยกวำสำมในสี่ของรำยวิชำที่ขอเทียบโอนและมี

ผลกำรเรียนเทียบไดไมต�่ำกวำระดับ	C				

	 	 2.5	กำรพิจำรณำรำยวิชำที่เคยศึกษำมำแลวในปริญญำเดิมใหอยูในดุลยพินิจของสถำบันกำรศึกษำ

	 	 2.6	กรณีที่สถำบันกำรศึกษำพิจำรณำเห็นวำ	ผูขอศึกษำปริญญำที่สองยังขำดควำมรูเบื้องตนบำงวิชำ	ก็อำจก�ำหนดใหศึกษำเพิ่มเติม

วิชำเหลำนั้นได

	 				 2.7	กำรพิจำรณำรับหรือไมรับนักศึกษำปริญญำที่สองนั้นใหอยูในดุลยพินิจของสถำบันกำรศึกษำ
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 3. ระยะเวลาในการศึกษาปรญิญาที่สอง	ไมเกินสองเทำของจ�ำนวนเวลำที่ก�ำหนดไวที่ตองศึกษำในหลักสูตรตั้งแตกำรเริ่มเรียนครั้งแรก

 4. การพจิารณาเทยีบวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติ ใหเปนไปตำมหลักเกณฑกำรเรียนเทยีบวิชำเรียนและโอนหนวยกติส�ำหรับหลกัสตูรระดบั

ที่ไมสูงกวำปริญญำตรี	เพื่อเขำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ

นกัศึกษาพเิศษ

	 	 นักศึกษำพิเศษ	หมำยถึง	ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังนี้
	 	 ก.	นักศึกษำที่ไดรับกำรคัดเลือกเขำศึกษำในมหำวิทยำลัย	แตมหำวิทยำลัยไดพิจำรณำแลวเห็นวำหำกไดรับกำรเสริมควำมรูพื้นฐำนกอน			
ก็อำจศึกษำตอได	จึงใหอยูในสภำพนักศึกษำทดลองเรียนในรำยวิชำตำง	ๆ	ตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
	 	 ข.	บุคคลภำยนอกที่สนใจศึกษำวิชำบำงรำยวิชำ	เพื่อเสริมสรำงระดับควำมรูของตนใหสูงขึ้น
	 ขอ	1.	กำรลงทะเบียน
	 	 1.1	 นกัศกึษำพเิศษ	ทีเ่ปนนกัศกึษำทดลองเรยีนจะตองลงทะเบยีนเรยีนในแตละภำคกำรศกึษำปกต	ิ ไมนอยกวำ	 6	 หนวยกติและไมเกิน	
15	หนวยกติ
	 	 1.2	 นักศึกษำพิเศษท่ีเปนบุคคลภำยนอกท่ีสนใจศึกษำวิชำบำงรำยวิชำตองลงทะเบียนเรียนในแตละภำคกำรศึกษำปกติไมนอยกวำ	
3	หนวยกิต	และไมเกิน	9	หนวยกิต
	 ขอ	2.	กำรวัดผลกำรศึกษำ
	 	 กำรวัดผลกำรศึกษำส�ำหรับนักศึกษำพิเศษในรำยวิชำตำง	ๆ	ใหใชเกณฑกำรวัดผลกำรศึกษำเดียวกับนักศึกษำปกติ
	 ขอ	3.	สภำพนักศึกษำ
	 	 3.1	สภำพกำรเปนนักศึกษำพิเศษ	ใหเปนไดครั้งละ	1	ภำคกำรศึกษำ	แตไมเกิน	2	ภำคกำรศึกษำติดตอกันทั้งนี้ไมรวมถึงภำคกำรศึกษำ
ฤดูรอน
	 	 3.2	นักศึกษำพิเศษ	จะตองไดคำระดับเฉลี่ยประจ�ำภำคกำรศึกษำ	ไมต�่ำกวำ	2.00	จึงจะมีสิทธิเปนนักศึกษำพิเศษในภำคกำรศึกษำถัดไป
ได
	 	 3.3	กำรเปลีย่นสภำพจำกนกัศกึษำพเิศษ	เปนนกัศกึษำปกตไิดนัน้	จะตองผำนกำรสอบคดัเลือก	และมคีณุสมบตัติำมเกณฑทีม่หำวทิยำลยั
ก�ำหนด
	 ขอ	4	กำรเทียบวิชำเรียนและโอนหนวยกิต
	 	 นักศึกษำพิเศษเมื่อเปลี่ยนสภำพเปนนักศึกษำปกติแลว	 สำมำรถน�ำเอำรำยวิชำที่ไดรับจำกกำรศึกษำมำเทียบวิชำเรียนและเทียบโอน
หนวยกิตเพื่อเขำศึกษำตอในคณะและสำขำวิชำตำงๆ	 ได	 ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนยวำดวยหลักเกณฑกำรเทียบโอนผลกำรเรียนระดับ
ปริญญำเขำสูกำรศึกษำในระบบ	พ.ศ.	2547
	 ขอ	5.	นักศึกษำพิเศษ	ไมมีสิทธ	ิดังตอไปนี้
	 	 5.1	ขอใหนบัคำระดบัคะแนนวชิำซึง่ตนไดศกึษำ	เปนคำระดบัคะแนนสวนหนึง่ในหลกัสตูรใดหลกัสูตรหนึง่	ยกเวนนกัศกึษำพเิศษทีเ่ปลีย่น
สภำพเปนนักศึกษำปกติไดแลว	อำจขอใหมหำวิทยำลัยพิจำรณำเทียบวิชำเรียนและโอนหนวยกิตใหได	
	 	 5.2	ขอรับกำรยกเวนกำรตรวจเลือกเขำรับรำชกำรทหำรหรือเขำศึกษำวิชำทหำร
	 ขอ	6.	อัตรำคำบ�ำรุงคำเลำเรียนและคำธรรมเนียมใหเปนไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย
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นกัศึกษาโครงการสมัฤทธบิตัร

	 “	นักศึกษำโครงกำรสัมฤทธิบัตร”	หมำยถึง			บุคคลทั่วไปไมจ�ำกัดเพศ	วัย	และวุฒิกำรศึกษำ
	 “	สัมฤทธิบัตร	”	หมำยถึง	เปนกำรใหบริกำรทำงวิชำกำรหรือฝกอบรมที่สงเสริมกำรศึกษำตลอดชีวิต	เพื่อเพิ่มพูนควำมรู	ทักษะ	สำมำรถ
น�ำไปยกระดับคุณภำพชีวิตโดยไมจ�ำกัดวัยและวุฒิกำรศึกษำ																																																					
	 ขอ	1		วัตถุประสงค
	 	 1.1	เพื่อเปดโอกำสทำงกำรศึกษำใหแกบุคคลที่สนใจศึกษำเพิ่มพูนควำมรูและพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพสำมำรถน�ำไป	
ยกระดับคุณภำพชีวิตตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
	 	 1.2	เพื่อเพิ่มวิทยฐำนะ	สำมำรถน�ำควำมรูที่สอบผำนในรำยวิชำตำงๆจำกสัมฤทธิบัตรมำเทียบโอน	เพื่อเขำศึกษำตอในหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยไดเมื่อมีคุณสมบัติครบเปนนักศึกษำ
	 ขอ	2		คุณสมบัติของนักศึกษำ
	 	 2.1	บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษำวิชำบำงรำยวิชำ	เพื่อเสริมสรำงระดับควำมรูของตนใหสูงขึ้น
	 	 2.2	ไมก�ำหนดวุฒิกำรศึกษำ	เพศ	อำยุ
	 ขอ	3		กำรลงทะเบียนเรียน
	 	 3.1	ใหเปนไปตำมชวงระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
	 	 3.2	ลงทะเบียนไดไมต�่ำกวำ	1	รำยวิชำและไมเกิน	4	รำยวิชำ
	 	 3.3	ในกรณีเปนนักศึกษำมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย	จะลงทะเบียนเรียนในโครงกำรสัมฤทธิบัตรรวมกับกำรลงทะเบียนในแตละภำค
กำรศึกษำแลวตองไมเกิน	22	หนวยกิต	
	 ขอ	4		กำรวัดผลกำรศึกษำ
	 กำรวัดผลกำรศึกษำในรำยวิชำตำงๆ	ใชเกณฑกำรวัดผลกำรศึกษำ	ดังนี้
	 	 4.1	ผูที่ไดรับผลกำรประเมินตั้งแตรอยละ	60	ขึ้นไป	ถือวำผลกำรศึกษำผำนเปนตัวอักษร	S
	 	 4.2	ผูที่ไดรับผลกำรประเมินต�่ำกวำรอยละ	60	ถือวำผลกำรศึกษำไมผำนเปนตัวอักษร	U	
	 	 ในกรณซีึง่จะน�ำนกัศกึษำในโครงกำรสมัฤทธบิตัรมำเทยีบโอน	ใหบนัทกึผลกำรศึกษำในใบรำยงำนผลกำรศึกษำเปน	CT	=	(credits	from	
training)
	 ขอ	5		สถำนภำพของนักศึกษำ
	 	 สถำนภำพของนักศึกษำใหมีอำยุตลอดระยะเวลำที่มีกำรลงทะเบียนในภำคกำรศึกษำนั้นๆ
	 ขอ	6		กำรเทียบวิชำเรียนและโอนหนวยกิต
	 	 นักศึกษำโครงกำรสัมฤทธิบัตรเม่ือเปลี่ยนสถำนภำพเปนนักศึกษำปกติแลวสำมำรถน�ำรำยวิชำที่ไดรับจำกสัมฤทธิบัตรมำเทียบวิชำเรียน
และเทียบโอนหนวยกิต	เพื่อเขำศึกษำตอระดับปริญญำตรีในคณะและสำขำวิชำตำงๆไดตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนยวำดวยหลักเกณฑ
กำรเทียบโอนผลกำรเรียนระดับปริญญำเขำสูกำรศึกษำในระบบ	พ.ศ.	2547	
	 ขอ	7		นักศึกษำโครงกำรสัมฤทธิบัตรไมมีสิทธ	ิดังนี้
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7.1	ไมมีสิทธิกูยืมเงินกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
	 7.2	ไมมีสิทธิยื่นกำรขอยกเวนกำรตกลงเลือกเขำรับรำชกำรทหำรหรือนักศึกษำวิชำทหำร	
ขอ	8		อัตรำคำเลำเรียน	คำบ�ำรุง	และคำธรรมเนียมตำงๆ	ของโครงกำรสัมฤทธิบัตรใหเปนไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย

การใชห้อ้งสมดุ

เพื่อใหกำรใชหองสมุด	 ซึ่งมีควำมจ�ำเปนในกำรเรียน	 กำรสอนของมหำวิทยำลัย	 เปนไปโดยถูกตองกอนประโยชนดำนกำรเรียน	 กำรสอน	
กำรคนควำ	ใหกำวหนำยิ่งขึ้น	

ขอ	1.	ก�ำหนดเวลำเปดท�ำกำรหองสมุด
ภำคกำรศึกษำปกติ/ภำคฤดูรอน
วันอังคำร	–	วันเสำร	เวลำ	08.30	–	20.30	น.	
วันอำทิตย	เวลำ	08.30	–	19.00	น.
ปดท�ำกำรวันจันทร	และวันนักขัตฤกษ
ระหวำงปดภำคกำรศึกษำ
วันอังคำร	–	วันเสำร	เวลำ	08.30	–	16.30	น.	
ปดท�ำกำรวันอำทิตย-วันจันทร	และวันนักขัตฤกษ
ก�ำหนด	:	เวลำท�ำกำรของส�ำนักหอสมุดกลำง	อำจเปลี่ยนแปลงไดตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
ขอ	2.	ผูมีสิทธิใชหองสมุด	และยืมทรัพยำกรสำรสนเทศไดแก	
	 2.1	 นกัศกึษำ	บคุลำกร	มหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย	กำรยมืทรพัยำกรสำรสนเทศออกจำกหองของนกัศึกษำบคุลำกรจะกระท�ำมไิดเวนแตจะ

มีบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ	และบัตรประจ�ำตัวบุคลำกร	จึงจะมีสิทธิยืมออกจำกหองสมุดได
	 2.2	 บคุคลภำยนอกทีป่ระสงคจะเขำมำใชบรกิำรในหองสมดุได	โดยใหตดิตอขอบตัรกอนเขำใชบรกิำรและเสยีคำบรกิำรวนัละ	20.00	บำท	

(ยี่สิบบำท)	กรณีกำรยกเวนไมเก็บคำบริกำรใหอยูในดุลยพินิจของผูอ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมุดกลำง
	 2.3	 บุคคลภำยนอก	ไมมีสิทธิ์ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศและวัสดุสำรสนเทศใด	ๆ	ออกจำกหองสมุด
ขอ	 3.	 หลักเกณฑกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศและสื่อโสตทัศนของหองสมุดมหำวิทยำลัยก�ำหนดหลักเกณฑกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ

ไวดังนี้
3.1	 กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ

3.1.1	นักศึกษำระดับปริญญำตรี	ยืมไวในครอบครองไดไมเกินครำวละ	5	เลม	ตอ	7	วัน
3.1.2	นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำยืมไวในครอบครองไดไมเกินครำวละ	7	เลม	ตอ	14	วัน
3.1.3	นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรหรืออื่นๆ	ใชสิทธิตำมขอ	3.1.1
3.1.4	บุคลำกรของมหำวิทยำลัย	ยืมไวในครอบครองไดไมเกินครำวละ	10	เลมตอภำคกำรศึกษำ
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	 กรณีบุคลำกรมหำวิทยำลัยศึกษำตอภำยในมหำวิทยำลัย	ใหใชสิทธิกำรยืมตำมขอ	3.1.4	เทำนั้น
	 	 3.2	 กำรยืมสื่อโสตทัศน
	 	 	 3.2.1	นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำยืมไวในครอบครองไดไมเกินครำวละ	3	แผน/มวนตอ	3	วัน
	 	 	 3.2.2	นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำยืมไวในครอบครองไดไมเกินครำวละ	3	แผน/มวนตอ	3	วัน
	 	 	 3.2.3	นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรหรืออื่น	ๆ	ใชสิทธิตำมขอ	3.2.1
	 	 	 3.2.4	บุคลำกรของมหำวิทยำลัย	ยืมไวในครอบครองไดไมเกินครำวละ	5	แผน/มวนตอ	7	วัน
	 	 3.3	 กำรยืมนวนิยำยและเรื่องสั้นสำมำรถยืมไดไมเกิน	7	วัน
	 	 3.4	 กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศส�ำรอง	สำมำรถยืมไดครั้งละ	1	เลม/3	วัน	
	 	 3.5	 ทรัพยำกรสำรสนเทศสงวนพิเศษไมอนุญำตใหยืมออก
	 	 3.6	 ไมอนุญำตใหยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ	ชื่อเรื่องและผูแตงเดียวกันครั้งละ	2	เลม
	 	 3.7	 ไมอนุญำตใหยืมทรัพยำกรสำรสนเทศเลมเดียวกันติดตอกันเกิน	2	ครั้ง
	 	 3.8	 ผูยมื	จะตองตรวจสภำพทรพัยำกรสำรสนเทศกอนยืมทกุครัง้	หำกเกดิกำรช�ำรดุ	เสยีหำยขึน้ภำยในระยะเวลำทีท่�ำกำรยมืผูยมืตองช�ำระ												
คำเสียหำยตำมระเบียบของหองสมุด
	 	 3.9	 หองสมดุจะงดใหบริกำรยมืทรพัยำกรสำรสนเทศทกุชนดิ	ในระหวำงกำรสอบปลำยภำคกำรศกึษำ	โดยจะแจงก�ำหนดเวลำใหนกัศกึษำ
ทรำบ	ลวงหนำทุกภำคกำรศึกษำ
	 	 3.10	ไมอนุญำตใหน�ำบัตรสมำชิกหองสมุดของผูอื่นมำยืม
	 ขอ	4.	ขอปฏิบัติในหองสมุด	ผูใชหองสมุดตองปฏิบัติดังนี้
	 	 4.1	 แตงกำยสุภำพเรียบรอย
	 	 4.2	 ใชวำจำสุภำพ	ไมสงเสียงดัง	และไมแสดงกิริยำหยำบคำยในหองสมุด
	 	 4.3	 ไมสูบบุหรี่ไมน�ำอำหำรหรือเครื่องดื่มเขำมำรับประทำนในหองสมุด
	 	 4.4	 รักษำทรัพยำกรสำรสนเทศ	และทรัพยสินตำง	ๆ	ของหองสมุดไมใหเสียหำย
	 	 4.5	 รักษำควำมสะอำดและควำมเปนระเบียบเรียบรอยของหองสมุด
	 	 4.6	 ไมน�ำเอกสำรหรือทรัพยำกรสำรสนเทศใดๆ	 ที่เปนสวนตัวเขำหองสมุด	 หำกมีใหฝำกไว	 ณ	 สถำนที่ที่บรรณำรักษก�ำหนด	
หำกมีใหเจำหนำที่หองสมุดตรวจทรัพยำกร	สำรสนเทศ	และเอกสำรทุกชนิดที่จะน�ำออกจำกหองสมุด
	 	 4.7	 ปฏิบัติตำมระเบียบขอบังคับตลอดจนค�ำแนะน�ำตักเตือนของบรรณำรักษหรือเจำหนำที่หองสมุด
	 	 4.8	 หำกมีขอขัดของเกี่ยวกับกำรใชหองสมุด	ใหหำรือบรรณำรักษหรือเจำหนำที่หองสมุด
	 	 4.9	 กำรจองที่นั่งกำรใชเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิดในหองสมุดจะกระท�ำมิได
	 	 4.10	 ไมใชกระแสไฟฟำของหองสมุด
	 ขอ	5.	กำรท�ำบัตรสมำชิกหองสมุดเพื่อยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ
	 	 5.1	บัตรสมำชิกหองสมุด	เพื่อใชยืมทรัพยำกรสำรสนเทศหองสมุดมหำวิทยำลัย	ใหเปนไปตำมแบบที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด
	 	 5.2	กำรติดตอสมำชิก
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5.2.1	อำจำรยและเจำหนำที่มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนยตองไมมีภำระผูกพันติดคำงทรัพยำกรสำรสนเทศ
	 5.2.2	นักศึกษำใหน�ำใบเสร็จรับเงินของกำรลงทะเบียนแตละภำคกำรศึกษำมำตอสิทธิกำรยืม	 และตองไมมีภำระผูกพันติดคำง

ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ขอ	6.	กำรจองทรัพยำกรสำรสนเทศ
หำกปรำกฏวำไมมีหนังสือที่ผูยืมตองกำร	ในขณะติดตอท�ำกำรยืมผูยืมมีสิทธิท�ำกำรจองหนังสื่อลวงหนำได	ภำยใตเงื่อนไขดังกลำวตอไปนี้

6.1	 ผูยืมตองแจงควำมประสงคตอเจำหนำที่หองสมุดผูรับผิดชอบ	เพื่อท�ำกำรจองไดดังนี้
	 6.1.1	หนงัสอืทัว่ไป	ผูจองตองตดิตำมก�ำหนดวนัรบัหนงัสอืดวยตนเอง	เจำหนำทีห่องสมดุมหีนำทีเ่กบ็รกัษำหนงัสอืดงักลำว	เพือ่กำร

จองไดเพียง	1	วันเทำนั้น
	 6.1.2	หนังสือรับรอง	ผูจองมีสิทธิจองไดแตละวันท�ำกำรจองเทำนั้น	หำกพนก�ำหนดแตละวันไปแลว	ตองท�ำกำรจองใหม	จนกวำจะ

มีสิทธิไดรับกำรยืม
6.1.3	หนังสือเขำหองสอบ	 จะตองเปนหนังสือที่คณำจำรยผูเกี่ยวของกำรสอน	 ไดท�ำบันทึกขออนุญำตไวตอบรรณำรักษลวงหนำ																					

เพื่อบรรณำรักษจะไดก�ำหนดวันหรือเวลำใหมำท�ำกำรยืมไดแนนอน
6.1.4	กำรจองกระท�ำไดครั้งละ	1	เลม
6.1.5	กำรจองใหเปนไปตำมล�ำดบักำรจอง	ผูจองกอนยอมมสีทิธไิดยมืหนงัสอืกอนผูจองภำยหลงั	และผูจองตองกระท�ำกำรจองดวย

ตนเองเทำนั้น
ขอ	7.	กำรสงคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ

7.1	 น�ำสงมอบทรัพยำกรสำรสนเทศตอเจำหนำที่หองสำรสนเทศ	เพื่อลงบันทึกหลักฐำนในกำรสงมอบคืน
	 7.2	 ใหคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ	ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	หำกปรำกฏวำลำชำกวำก�ำหนดจะตองช�ำระคำปรับตำมขอ	8
ขอ	8.	กำรช�ำระเงินคำปรับ

8.1	 หนังสือทั่วไป	อัตรำคำปรับกรณีสงลำชำ	วันละ	5	บำท	ตอเลม
8.2	 หนังสือส�ำรอง	อัตรำคำปรับกรณีสงลำชำ	วันละ	10	บำท
8.3	 สื่อโสตทัศน	อัตรำคำปรับกรณีสงลำชำ	วันละ	5	บำท	ตอมวนหรือตอแผน

ขอ	9.	กำรใหบริกำรพิเศษ
9.1	 อัดส�ำเนำวีดีโอเทป	(เพื่อกำรศึกษำ)	มวนละ	30	บำท	(โดยผูใชน�ำมวนวีดีโอเปลำมำเอง)
9.2	 อัดส�ำเนำเทป	(เพื่อกำรศึกษำ)	มวนละ	10	บำท	(โดยผูใชน�ำเทปเปลำมำเอง)
9.3	 อัดส�ำเนำซีด	ี(เพื่อกำรศึกษำ)	มวนละ	10	บำท	(โดยผูใชน�ำแผนซีดีเปลำมำเอง)
9.4	 คำพิมพงำนจำก	Word	แผนละ	2	บำท
9.5	 คำพิมพงำน	Internet	แผนละ	2	บำท
9.6	 คำเขำเลมรำยงำนปกแข็ง	เลมละ	10	บำท
9.7	 คำเขำเลมรำยงำนปกออน	เลมละ	30	บำท

72



ระเบยีบปฏบิตัใินการสอบ

เพือ่ใหกำรสอบด�ำเนนิไปดวยควำมเรยีบรอย	และมปีระสิทธภิำพสูงสุด	มหำวทิยำลัยเอเชยีอำคเนยจงึก�ำหนดระเบยีบปฏบิตัใินกำรสอบ	ดงันี้
1. นกัศึกษำทีม่สีทิธเิขำสอบ	ตองเปนผูลงทะเบยีนเรยีนรำยวชิำนัน้	ๆ 	ครบตำมขัน้ตอนทีก่�ำหนด	และมรีำยชือ่ปรำกฏในบญัชรีำยชือ่ผูมสีทิธิ

เขำสอบในรำยวิชำนั้น	ๆ	ตำมประกำศของคณะหรือสำขำวิชำ
2. กำรเขำหองสอบ	นักศึกษำตองปฏิบัติ	ดังนี้

2.1	 แตงกำยใหถูกตองตำมระเบียบท่ีมหำวิทยำลัยก�ำหนด
2.2		มำถึงสถำนท่ีสอบกอนก�ำหนดเวลำเร่ิมสอบ	ควรดูแผนผังท่ีน่ังสอบใหเรียบรอย	และตองแสดงบัตรประจ�ำตัวนักศึกษำในขณะเขำหองสอบ
	 ทุกคร้ัง	
2.3		หำมเขำหองสอบกอนเวลำท่ีก�ำหนด	และหลังจำกเร่ิมสอบแลว	30	นำที	เวนแตมีเหตุอันสมควรและไดรับอนุญำตจำกผูควบคุมกำรสอบ	
2.4		หำมน�ำเอกสำรวัสดุส่ิงของและเคร่ืองมือส่ือสำรตลอดจนเคร่ืองค�ำนวณเขำหองสอบโดยเด็ดขำด	เวนแตอำจำรยผูออกขอสอบ	ไดมีค�ำส่ัง

อนุญำตไวในขอสอบ
3. กำรปฏิบัติตนในระหวำงเวลำสอบ	ใหปฏิบัติดังนี้

3.1		หำมนักศึกษำออกจำกหองสอบกอน	30	นำที	นับจำกเวลำเริ่มสอบ
3.2	 นักศึกษำตองน่ังตำมท่ีจัดไวให	หำมเคล่ือนยำยหรือลุกจำกท่ีน่ังสอบ	หำกมีขอสงสัย	หรือมีควำมประสงคอ่ืนใดใหยกมือแจงผูควบคุมกำรสอบ
3.3		นักศึกษำตองลงลำยมือช่ือในบัญชีรำยช่ือ	นักศึกษำเขำสอบ	(ม.อ.อ.005)	ตำมท่ีผูควบคุมกำรสอบจัดเตรียมใหมิฉะน้ันจะถือวำขำดสอบ
3.4		หำมนักศึกษำพูดคุยกัน	ถำม	หรือสงอำณัติสัญญำณ	สงค�ำตอบใหกันหรือท�ำขอสอบแทนกัน	ตลอดจนท�ำควำมร�ำคำญตอผูน่ังขำงเคียง

เมื่อผูควบคุมกำรสอบวำกลำวตักเตือนสิ่งใด	นักศึกษำตองเชื่อฟง	หำมขัดขืนหรือโตแยงหรือแสดงกิริยำที่ไมเหมำะสมใด	ๆ	ทั้งสิ้น	
	 นักศึกษำ	ผูใดฝำฝนไมเชื่อฟง	ผูควบคุมกำรสอบมีสิทธิสั่งใหออกจำกหองสอบไดทันที	
3.5	 ผูควบคุมกำรสอบมีอ�ำนำจตรวจคนนักศึกษำผูมีเหตุอันควรสงสัยวำจะท�ำกำรทุจริตในกำรสอบได
3.6		เม่ือนักศึกษำท�ำขอสอบเสร็จกอนเวลำท่ีก�ำหนดใหสงกระดำษค�ำตอบ	และอ่ืน	ๆ	ท่ีตองสงคืน	ตำมค�ำส่ังท่ีระบุบนกระดำษค�ำถำม	มอบให

ผูควบคุมกำรสอบจึงออกจำกหองสอบได
3.7	เม่ือมีสัญญำณหมดเวลำสอบ	นักศึกษำตองหยุดเขียนค�ำตอบ	และสงกระดำษค�ำตอบและอ่ืน	ๆ	ท่ีตองสงคืนตำมค�ำส่ังท่ีระบุในขอสอบมอบ
	 ใหผูควบคุมกำรสอบทันที
3.8		เมือ่ออกจำกหองสอบแลว	นกัศกึษำตองไปใหพนบริเวณหองสอบโดยเรว็หำมสงเสียงท�ำควำมร�ำคำญใหแกผูทีก่�ำลงัสอบ	หรอืสงอำณตัิ

สัญญำณเกี่ยวกับวิชำที่ท�ำกำรสอบมำแลว	ใหผูที่อยูในหองสอบ
4. กำรทุจริตในกำรสอบ	หมำยถึงกำรกระท�ำในกรณีตอไปนี้

4.1		นักศึกษำน�ำเอกสำรอื่นเขำหองสอบ	นอกเหนือจำกที่ผูคุมสอบแจกให	ยกเวนกรณีอนุญำตใหน�ำเอกสำรเขำไป
4.2		มีขอควำมใดๆ	ที่เกี่ยวของกับรำยวิชำที่ก�ำลังสอบอยูในสิ่งของที่นักศึกษำน�ำเขำสอบหรือในตัวนักศึกษำ
4.3		มีเจตนำคัดลอกค�ำตอบของผูอื่นหรือใหค�ำตอบของตนเปนประโยชนเกื้อกูลตอค�ำตอบของผูอื่น
4.4		กำรกระท�ำใด	ๆ	เพื่อใหไดขอมูลส�ำหรับกำรตอบขอสอบ	โดยวิธีกำรที่ไมชอบดวยระเบียบ	กฎเกณฑและวิธีกำรสอบตำมปกติวิสัย
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5. บทลงโทษในกรณีทุจริต
5.1	ใหปรับตก	(F)	ในรำยวิชำน้ัน	หรือ
5.2	ใหปรับตก	(F)	ในรำยวิชำน้ัน	และใหพักกำรศึกษำ	1	ภำคกำรศึกษำปกติถัดไป	หรือ
5.3	พนสภำพจำกกำรเปนนักศึกษำ

6. ข้ันตอนกำรพิจำรณำลงโทษนักศึกษำ	มีดังน้ี
6.1	 ผูควบคุมกำรสอบรวบรวมหลักฐำนกำรทุจริต	บันทึกลงในแบบพิมพ	ทุจริตกำรสอบพรอมแยกกระดำษหรือสมุดค�ำตอบ	เสนอประธำนศูนย
	 อ�ำนวยกำรสอบ
6.2	 ใหผูควบคุมกำรสอบแจงนักศึกษำท่ีถูกช้ีประเด็นวำมีมูลควำมผิดในกำรทุจริตออกจำกหองสอบ	และพบประธำนศูนยอ�ำนวยกำรสอบ
	 เพ่ือใหปำกค�ำ
6.3	 ใหประธำนศูนยอ�ำนวยกำรสอบ	น�ำเสนอหลักฐำนและขอมูลกำรทุจริตตอคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรสอบ
6.4	 คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรสอบ	ประชุมพิจำรณำโทษตำมลักษณะกำรทุจริต	ขอ	5	แลวเสนออธิกำรบดีเพ่ืออนุมัติ
6.5	 เม่ือไดรับอนุมัติกำรลงโทษแลว	ใหหัวหนำแผนกวินัยนักศึกษำเชิญนักศึกษำ	และ	/	หรือผูปกครองมำรับทรำบผลกำรตัดสินลงโทษพรอมลงช่ือ

รับทรำบเปนลำยลักษณอักษร	แลวแจงช่ือผูทุจริตกำรสอบตอผูอ�ำนวยกำรส�ำนักทะเบียนและประมวลผล	และคณบดีท่ีเก่ียวของเพ่ือด�ำเนิน
กำรตอไป

การขอยา้ยคณะหรอืสาขาวชิา

กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขอยำยคณะหรือสำขำวิชำของนักศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยใหด�ำเนินกำรดังนี้
1. นกัศกึษำทีป่ระสงคจะขอยำยคณะหรอืสำขำวชิำ	จะตองมเีวลำศกึษำอยูในคณะหรอืสำขำวชิำเดมิ	ไมนอยกวำ	1	ภำคกำรศกึษำปกติ
2. กำรขอยำยคณะหรือสำขำวิชำจะกระท�ำไดเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำปกติแตจะตองใหเสร็จสิ้น

กอนวันสุดทำยของกำรเพิ่มวิชำเรียนภำคกำรศึกษำปกติ
3. กำรขอยำยคณะ		ยำยสำขำวิชำ		หรือยำยรอบเวลำเรียนจะกระท�ำไดเพียงครั้งเดียวในระหวำงกำรเปนนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
4. นักศึกษำที่ขอยำยคณะหรือสำขำวิชำจะกระท�ำไดตอเมื่อไดรับควำมเห็นชอบจำกอำจำรยที่ปรึกษำ	หัวหนำสำขำวิชำและคณบดีของ

คณะเดิมที่นักศึกษำสังกัดและตองไดรับควำมเห็นชอบจำกคณบดีของคณะที่ขอยำยเขำในกรณีที่ยำยคณะ
5. กำรขอยำยคณะ	 หรือสำขำวิชำจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดปฏิบัติตำมขั้นตอน	 และนักศึกษำไดช�ำระคำธรรมเนียมตำมอัตรำที่

มหำวิทยำลัยก�ำหนด
6. กำรเทียบรำยวิชำตองเปนรำยวิชำที่ไดสัญลักษณหรือคำระดับเปนไปตำมเกณฑของคณะหรือสำขำวิชำที่ขอยำยเขำ
7. กำรค�ำนวณคำระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม		ใหค�ำนวณทัง้รำยวชิำทีย่ำยโอนมำจำกสำขำวชิำเดมิและรำยวชิำทีไ่ดศกึษำในสำขำวชิำใหม
8. กรณกีำรขอยำยคณะ	หรอืสำขำวชิำไมเปนไปตำมแนวปฏบิตัขิำงตนใหอยูในดุลยพนิจิของอธกิำรบด	ีโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำร

วิชำกำร
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เกณฑก์ารใหท้นุการศึกษา

ก�ำหนดหลักเกณฑ	กำร	ใหทุน	กำร	ศึกษำ	ดังนี้
1. ลักษณะของทุนแบงออกเปน	4	ประเภท	คือ

1.1	 ทุนสนับสนุนคำหนวยกิต	และคำบ�ำรุงกำรศึกษำ	100%
1.2	 ทุนสนับสนุนคำหนวยกิต	และคำบ�ำรุงกำรศึกษำ		50%
1.3		ทุนสนับสนุนคำหนวยกิต	100%
1.4		ทุนสนับสนุนคำหนวยกิต		50%

2. ผูมสีทิธิท์ีจ่ะไดรบัทนุกำรศกึษำ	จะตองเปนผูทีม่คีวำมประสงคทีจ่ะเขำศกึษำในมหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนยหรอืเปนนกัศกึษำมหำวทิยำลยั
เอเชียอำคเนย	และตองมีคุณสมบัติอยำงใด	อยำงหนึ่ง		ดังตอไปนี้

2.1	 ผูมีฐำนะยำกจน		หรือ
2.2	 ผูที่สรำงหรือสำมำรถสรำงชื่อเสียงใหกับมหำวิทยำลัย		หรือ
2.3	 ผูที่มีผลกำรเรียนดี	หรือดีเดน		หรือ
2.4	 ทุนสนับสนุนกำรศึกษำ

2.4.1		ผูเปนบุตรหลำนคุณยำแปลก		เหมือนปว		หรือ
2.4.2		ผูเปนบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย		หรือ
2.4.3		ผูเปนบุตรธิดำของบุคลำกรมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย

2.5	 ผูที่มีหนวยงำนรำชกำรไดขอใหมหำวิทยำลัยสนับสนุนทุน		หรือ
2.6	 ผูเปนพนักงำนในหนวยงำนภำครัฐ,	พนักงำนรัฐวิสำหกิจ,	สมำชิกสภำทองถิ่น		

3. กำรด�ำเนินกำร
3.1	 ใหคณะกรรมกำร	ตำมค�ำสั่งมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนยที่	106/2559	ลงวันที่	12	พฤษภำคม	2559	เรื่อง	แตงตั้งคณะกรรมกำร

พิจำรณำกำรใหทุนกำรศึกษำในปกำรศึกษำ	2559	เปนผูพิจำรณำผูเหมำะสมที่จะเปนผูรับทุนกำรศึกษำ
	 3.2	 กำรด�ำเนนิกำรตำมขอ	3.1	ใหด�ำเนนิกำรตำมหลกัเกณฑขอ	1	ขอ	2	และหลกัเกณฑตำมระเบยีบ	ขอบงัคบั	ประกำศ	ค�ำสัง่	มหำวทิยำลยั

เอเชียอำคเนย		วำดวยทุนกำรศึกษำตำง	ๆ	มำใชบังคับโดยอนุโลม		โดยไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีก�ำหนดตำมบันทึกน้ี		ส�ำหรับทุนสนับสนุนกำร
ศึกษำตำมขอ	2.4	เมื่อมีกำรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมเปนกรณี	ๆ 	ไป	กรณีที่มีผูไดรับทุนสนับสนุนกำรศึกษำใหใชงบประมำณจำกทุนมูลนิธิหรืองบ
ประมำณกลำงของมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย	

3.3	 เมือ่มกีำรด�ำเนนิกำรตำมขอ	3.1	และขอ	3.2		เปนยตุแิลวใหคณะกรรมกำรน�ำขอพจิำรณำเสนออธกิำรบดพีจิำรณำใหควำมเห็นชอบ
	 3.4	 กำรด�ำเนินกำรตำมขอ	3.1	และขอ	3.2	มีปญหำอุปสรรคเกี่ยวกับกำรบังคับใชระเบียบขอบังคับ	ค�ำสั่ง	มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย	

ประกำรใด		ใหคณะกรรมกำรน�ำเสนออธิกำรบดีพิจำรณำชี้ขำด		อธิกำรบดีพิจำรณำชี้ขำดเปนประกำรใดใหถือเปนสิ้นสุด
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การลงทะเบยีนรายวชิาขา้มสถาบนั

มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนยจึงก�ำหนดรำยละเอียดวำดวยกำรลงทะเบียนรำยวิชำขำมสถำบันดังตอไปนี้
1. เกณฑกำรรับนักศึกษำอยูในสถำบันอื่นศึกษำขำมสถำบัน

1.1	เปนผูก�ำลังศึกษำอยูในสถำบันอุดมศึกษำอื่นทั้งภำยในและนอกประเทศ
	 1.2	นักศึกษำตองยื่นค�ำรองพรอมเอกสำรขอลงทะเบียนขำมสถำบันจำกสถำบันตนสังกัดตอส�ำนักทะเบียนและประมวลผล	กอนเปด

ภำคกำรศึกษำนั้น	ๆ	ไมนอยกวำ	2	สัปดำห	เพื่อขออนุมัติจำกอธิกำรบดี
1.3	นักศึกษำท่ีไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนรำยวิชำแลว	ตองช�ำระคำหนวยกิตและคำธรรมเนียม	ตำมที่มหำวิทยำลัยก�ำหนดและตอง

ปฏิบัติตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยในสวนที่เกี่ยวของอื่น	ๆ	
2. เกณฑกำรใหนักศึกษำมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนยศึกษำขำมสถำบัน
	 2.1	เปนนักศึกษำท่ีลงทะเบียนในภำคกำรศึกษำนั้นเปนภำคสุดทำยที่จะส�ำเร็จกำรศึกษำ	และมหำวิทยำลัยมิไดเปดสอนรำยวิชำ

ดังกลำวในภำคกำรศึกษำนั้น	ทั้งภำคปกติและและภำคค�่ำ
	 2.2	สถำบนักำรศกึษำทีจ่ะอนมุติัใหศกึษำขำมสถำบนัไดนัน้		ตองเปนสถำบนัอดุมศกึษำทีม่หำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนยใหควำมเห็นชอบ	

และทบวงมหำวิทยำลัยรับรองมำตรฐำนแลว
	 2.3	รำยวิชำท่ีนักศึกษำจะขอศึกษำขำมสถำบัน	ตองเปนรำยวิชำที่คณะเห็นสมควร	และตองไมขัดตอขอบังคับในหลักสูตรตลอดจน

นโยบำย	กำรจัดกำรศึกษำของคณะนั้น	ๆ
	 2.4	นกัศกึษำตองยืน่ค�ำรองขอศกึษำขำมสถำบนั	พรอมเอกสำรรบัรองสถำนภำพกำรเปนนกัศกึษำตอส�ำนกังำนคณะตนสงักดักอนเปด

ภำคกำรศึกษำ	ไมนอยกวำ	2	สัปดำห	เพื่อขออนุมัติจำกอธิกำรบดี
2.5	นักศึกษำที่ไดรับอนุมัติใหศึกษำขำมสถำบันได	จะตองปฏิบัติตำมระเบียบวำดวยกำรลงทะเบียนของสถำบันนั้น	ๆ	

3. รำยวิชำที่สำมำรถศึกษำขำมสถำบันไดตองเปนรำยวิชำที่มีเนื้อหำเทียบเคียงกันได	หรือมีเนื้อหำสำระครอบคลุมไมนอยกวำสำมในสี่ของ
รำยวิชำ

4. มหำวิทยำลัยจะด�ำเนินกำรเรื่องผลกำรศึกษำกับสถำบันที่ศึกษำขำมสถำบันโดยตรง	และใหมีกำรบันทึกผลกำรศึกษำในทุกกรณี

การขอจบการศึกษาของนกัศึกษา

เพื่อใหกำรขอจบกำรศึกษำของนักศึกษำทุกคณะ	และสำขำวิชำที่คำดวำจะจบ	ในแตละภำคกำรศึกษำเปนไปดวยควำมเรียบรอย	
มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย	จึงไดก�ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขอจบกำรศึกษำของนักศึกษำ	ดังตอไปนี้

1. นักศึกษำที่คำดวำจะจบในแตละภำคกำรศึกษำ	ใหยื่นค�ำรองขอจบกำรศึกษำ	(ตำมแบบ	ท.มออ.	06)	ที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดไวตำมปฏิทินกำรศึกษำ

2. นักศึกษำที่ไมยื่นค�ำรองขอจบกำรศึกษำ	ตำมขอ	1	ใหถือวำไมประสงคที่ขอจบกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้น	ๆ	และมหำวิทยำลัยขอ
สงวนสิทธิ์	ไมเสนอรำยชื่อเพื่อขออนุมัติตอสภำมหำวิทยำลัย
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การลาพกัการศึกษาของนกัศึกษา

เพ่ือใหกำรลำพกักำรศกึษำของนกัศกึษำทกุระดับ	คณะ	และสำขำวชิำ	เปนไปดวยควำมเรยีบรอยมหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนย	จงึไดก�ำหนด

รำยละเอยีด		เกี่ยวกับกำรลำพักกำรศึกษำดังตอไปนี้

1. นักศึกษำที่มีควำมประสงคขอลำพักกำรศึกษำ	จะตองมีเหตุจ�ำเปนอันสมควรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้

1.1	 เจ็บปวยจนตองพักรักษำเปนเวลำนำน	ตำมค�ำสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทยจำกสถำนพยำบำลของรัฐหรือเอกชน

1.2	 ถูกเกณฑทหำร	หรือระดมพล	เขำรับรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำร

1.3	 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษำระหวำงประเทศหรือทุนอื่นๆ	ที่มหำวิทยำลัย	ใหกำรสนับสนุน

1.4	 มีเหตุจ�ำเปนสุดวิสัยอื่นๆ	ซึ่งมหำวิทยำลัยไดพิจำรณำแลว	เห็นสมควรให	ลำพักกำรศึกษำ

2. กำรขอลำพักกำรศึกษำครั้งหนึ่ง	ๆ	นักศึกษำจะกระท�ำไดไมเกิน	2	ภำคกำรศึกษำติดตอกัน

3. นักศึกษำที่ไดรับอนุมัติใหลำพักกำรศึกษำได	ใหนับระยะเวลำที่ลำพักอยูในระยะเวลำของกำรศึกษำของหลักสูตรนั้น	ๆ	ดวย

ยกเวน	กรณีลำพักอันเนื่องมำจำกถูกเกณฑทหำร	หรือระดมพลเขำรับรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำร	(ตำมขอ	1.2)

4. นักศึกษำที่ไมไดยื่นเรื่องขอลำพักกำรศึกษำ	และไมไดลงทะเบียน	โดยไมแจงใหมหำวิทยำลัยทรำบถึงเหตุจ�ำเปนเกินระยะเวลำ

5. กำรขอลำพักกำรศึกษำ	เพื่อรักษำสถำนภำพกำรเปนนักศึกษำจะมีผลสมบูรณ	ก็ตอเมื่อไดปฏิบัติตำมขั้นตอนที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด

บทลงโทษนกัศึกษา

ดวยมหำวทิยำลยัเอเชยีอำคเนยมนีโยบำยปองกนักำรกระท�ำผดิวนิยัของนกัศกึษำ	และสอดคลองกบัมำตรกำรของรฐับำล	และกระทรวง

ศึกษำธิกำร	โดยใหสถำนศึกษำก�ำกับดูแลควำมประพฤติของนักศึกษำ	เพื่อใหแนวปฏิบัติของมหำวิทยำลัยเปนไปในทิศทำงเดียว	ดังนี้
1. ควำมผิดตอไปนี้		ตัดคะแนนควำมประพฤติ	5-10	คะแนน

1.1	แตงกำยผิดขอก�ำหนดที่มหำวิทยำลัยก�ำหนดไว
1.2	ไวหนวดเครำและผมยำวเกินสมควร
1.3	สูบบุหรี่ในบริเวณมหำวิทยำลัย
1.4	ใชหรือหยิบหรือเคลื่อนยำยอุปกรณกำรสอนกำรฝกงำนที่จัดไวโดยไมไดรับอนุญำต
1.5	น�ำเอำวตัถปุระดษิฐ	เครือ่งใชอปุกรณกำรสอนกำรฝกงำน	หรอืสิง่ทีต่นประดษิฐขึน้ออกจำกหองปฏบิตักิำรโดยไมไดรบัอนุญำต

2. ควำมผิดตอไปนี้		ตัดคะแนนควำมประพฤติ	10-20	คะแนน
2.1	กลำววำจำ	หรือแสดงกิริยำไมสุภำพตอบุคคลทั่วไปในบริเวณมหำวิทยำลัย	หรือผูผำนไปมำ
2.2	แตงเครื่องแบบนักศึกษำเขำไปในสถำนที่ไมสมควร	เชน	บอนกำรพนัน	โรงสุรำ	หรือ	บำร	โรงหญิงโสเภณี
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	 3.	ควำมผิดตอไปนี้		ตัดคะแนนควำมประพฤติ	20-40	คะแนน

	 	 3.1	แสดงกิริยำวำจำอันลบหลูหรือไมเคำรพครู	อำจำรย

	 	 3.2	ชักชวนหรือพยำยำมกอกวนใหเพื่อนักศึกษำแตกควำมสำมัคคี

	 	 3.3	กอกำรวิวำททั้งภำยในและภำยนอกหำวิทยำลัย

	 	 3.4	ท�ำลำยทรัพยสินของมหำวิทยำลัย	หรือของผูอื่นโดยเจตนำ

	 	 3.5	กำรเลนพนันในบริเวณมหำวิทยำลัย

	 	 3.6	น�ำหรือเสพเครื่องดองของเมำ	หรือสิ่งเสพติดเขำมำภำยในมหำวิทยำลัย

	 	 3.7	กอควำมเสียหำยใดๆ	ตอมหำวิทยำลัย

	 4.	ควำมผิดตอไปนี้ถือวำเปนกำรกระท�ำผิดตอวินัยนักศึกษำอยำงรำยแรง	ใหพักกำรศึกษำ	หรือตัดสิทธิเขำสอบ	หรือรอรับกำรอนุมัติ

ปริญญำมีก�ำหนดไมเกินสองปกำรศึกษำ	เชน

	 	 4.1		กำรวิวำททั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยโดยมีหรือไมมีอำวุธพกพำ

	 	 4.2	 กำรวิวำททั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย	กรณีผูไดรับบำดเจ็บมีค�ำสั่งแพทยใหพักรักษำตัว	ตั้งแต	1	วันขึ้นไป

	 	 4.3	 กำรวิวำทโดยมีกำรรุมท�ำรำยที่มีบุคคลรวม	ตั้งแต	3	คนขึ้นไป

	 	 4.4	 กำรวิวำทเนื่องจำกกำรเสพสุรำ

	 	 4.5	 เลนกำรพนัน	หรือกำรเลนที่สอไปในทำงเลนกำรพนัน

	 	 4.6	 กำรกระท�ำกำรอื่นใด	หรือมีควำมประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียงตอกำรเปนนักศึกษำหรือตอมหำวิทยำลัย

	 	 4.7	 ถูกตัดคะแนนครั้งเดียว	หรือหลำยครั้งรวมกันเกินกวำ	40	คะแนน	แตไมเกิน	60	คะแนน	ตองถูกลงโทษใหพักกำรศึกษำมี

ก�ำหนด	1	ภำคกำรศึกษำ

	 	 4.8	 ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลำยครั้งรวมกันเกิน	60	คะแนน	แตไมเกิน	80	คะแนน	ตองถูกลงโทษใหพักกำรศึกษำมีก�ำหนด	

2	ภำคกำรศึกษำ

	 	 4.9	 ถูกตัดคะแนนครั้งเดียว	หรือหลำยครั้งรวมกันเกินกวำ	80	คะแนน	แตไมถึง	100	คะแนน	ตองถูกลงโทษใหพักกำรศึกษำมี

ก�ำหนด	3	ภำคกำรศึกษำ

	 5.	ควำมผิดตอไปนี้ถือวำเปนกำรกระท�ำผิดตอวินัยนักศึกษำอยำงรำยแรง	ใหพนสภำพนักศึกษำ	

	 	 5.1		จ�ำหนำยจำยแจกยำเสพติดใหโทษรำยแรง

	 	 5.2		พกพำอำวุธ	วัตถุระเบิดตองหำม	เขำมำภำยในมหำวิทยำลัย
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	 	 5.3		ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวกันหรือหลำยครั้งรวมกันครบ	100	คะแนน

	 6.	ควำมผิดตอไปนี้ถือวำเปนกำรกระท�ำผิดตอวินัยนักศึกษำอยำงรำยแรงมำก	ใหไลออก	

	 	 6.1	 	 ตองโทษทำงอำญำ	 โดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดใหจ�ำคุก	 เวนแตเปนโทษส�ำหรับควำมผิดที่ไดกระท�ำโดยประมำทหรือควำมผิด

ลหุโทษ

	 	 6.2		กระท�ำกำรทุจริตอยำงรำยแรงมำก	หรือมีควำมประพฤติผิดเสื่อมเสียอยำงรำยแรง

หมำยเหตุ	:	ขอมูล	ดัง	กลำว	เปน	ขอมูล	เบื้องตน	ทั้งนี้	หำก	ทำน	สนใจ		ขอขอมูล	โดยละเอียดไดจำกหนวย	งำน	ที่รับผิดชอบ	ของ	มหำวิทยำลัย	
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ดร.พุฒิธร  จิรายุส
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

และผูอำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University 
(London Campus)

ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา)

ปริญญาโท
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  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 
ชื่อย่อภาษาไทย  ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  Ph.D. (Electrical Engineering)

3. วิชาเอก
วิศวกรรมไฟฟ้า

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

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

 หลักสูตรปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่ต�่ากว่า 3 ปี และ
ไม่เกิน 6 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและ

หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
5.3 การรับเข้าศึกษา 

 รบัทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาตทิีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ระดบัอุดมศกึษาในสถาบนัการศกึษาท้ังในภาครัฐและ

เอกชน
2. นักวิจัยและพัฒนาทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
3. วิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
4. วิศวกรและผู้บริหาร

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา

 ผลิตบุคลากรนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีองค์ความรู้ท้ัง
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติขั้นสูง สามารถด�าเนินงานวิจัยในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง และวิศวกรรมระบบควบคุม ได้อย่างลึกซ้ึงและมี
คุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์เทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า ผ่านการท�าวิจัยระดับสูง อันส่งผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ

2. ความส�าคัญ
การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยบุคลากรท่ีมี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในการศึกษาค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีที่ได้รับพัฒนาขึ้นภายในประเทศไทย เพ่ือลดการน�าเข้า
เทคโนโลยจีากต่างประเทศ และสร้างศกัยภาพให้ประเทศสามารถพ่ึงพา
ตนเองทางเทคโนโลยไีด้ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์ ได้
ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการสร้างบุคลากรระดับสูง
ของประเทศให้มคีวามรูค้วามสามารถในการศกึษาวจัิยในข้ันสงู สามารถ
บกุเบกิงานวจัิยอย่างลึกซึง้และอิสระ หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขา
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วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการ
ศกึษา และผลติบคุลากรนกัวจิยัทีม่คีวามรูข้ัน้สงูทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า 
ที่สามารถด�าเนินงานวิจัยได้อย่างลึกซึ้งและมีคุณภาพ เพื่อเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับประเทศต่อไป

3. วัตถุประสงค์
 3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการวิจัย
ท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
เพื่อสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เองภายใน
ประเทศ
 3.2 เพือ่พฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชีพทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
ระดบัสงูทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า ท่ีสามารถน�าไปประยุกต์และถ่ายทอด
ให้กับสังคมได้ โดยผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกและ
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ
 3.3 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ และมีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ 

 ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 ภาคการศกึษาปกต ิซึง่ 1 ภาคการศกึษาปกติมรีะยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สปัดาห์ โดยให้เป็นไปตามข้อบงัคบั มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี
1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
มี โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

2. การด�าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
วันอังคาร - วันอาทิตย์  เวลา 08.30 น. - 21.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 (1.1)
ต้องส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 

ในสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า โดยมรีะดับคะแนนเฉล่ียไม่ต�า่กว่า 3.25 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก�าหนด

2.2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 (2.1)
 ต้องส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (คอ.ม.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ก�าหนด

2.3 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน
2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน

ข้ามสถาบันอุดมศึกษา
 นกัศึกษาทีเ่คยหรอืก�าลงัศกึษาในหลักสตูรทีเ่ทยีบเท่า จากสถาบนั
อดุมศกึษาทีส่�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) รบัรอง หรอื
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษา
ในหลักสูตรนี้ได้ การเทียบโอนผลการเรียนหมายถึงการขอเทียบโอน
หน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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3. หลักสูตร
 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
 3.1 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1) รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร
 แบบ 1 (1.1) การวิจัยเพื่อท�าวิทยานิพนธ์ 
 ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 ส�าหรับนักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเลือก
ศึกษาตามแบบ 1 (1.1) ท�าวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องลง
ทะเบียนวิทยานิพนธ์จ�านวน 48 หน่วยกิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ให้ค�าแนะน�านักศึกษาในการท�าวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะที่มี
ความแตกต่างไม่ซ�้าใคร หลักสูตรการศึกษาน้ีเปิดให้เฉพาะผู้ที่มีความรู้
พืน้ฐานเป็นอย่างดใีนสาขาทีต้่องการศกึษา นกัศกึษาจะต้องมคีณุสมบติั
ตามหัวข้อ 2.2.1 โดยหลักสูตรน้ีใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่ต�่ากว่า 3 ปี 
และไม่เกิน 6 ปี ซึ่งสรุปได้ดังนี้
 แบบ 1 (1.1) 48 หน่วยกิต
 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต
 แบบ 2 (2.1) การเรียนรายวิชาและท�าวิทยานิพนธ์ 
 ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 ส�าหรับนักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเลือก
ศึกษาตามแบบ 2 (2.1) ท�าวจัิยวทิยานพินธ์ทีม่คีณุภาพสงู และก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.2.1 โดย
หลักสตูรนีใ้ช้ระยะเวลาการศกึษาไม่ต�า่กว่า 3 ปี และไม่เกนิ 6 ปี นกัศกึษา
จะต้องลงทะเบียนศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตร 12 หน่วยกิต และ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต 
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
 แบบ 2 (2.1) 48 หน่วยกิต
 หมวดวิชาบังคับ   3 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาสัมมนา   3 หน่วยกิต 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวม 6(6-0-12)

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

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

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

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

 4.6 กระบวนการประเมินผล 
 - ประเมินผลจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
 - การสอบโครงรา่งวทิยานพินธ ์การสอบวดัคณุสมบติั และการสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
 การวัดผลและการส�าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อก�าหนด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ส�าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 - การวัดผลรายวิชาในหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ให้มีการ
ประเมินผลของรายวิชาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต โดยใช้สัญลักษณ์
S (Satisfactory)  หมายถึง พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 4.00
U (Unsatisfactory)  หมายถึง ไม่พอใจ เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0
 - การวัดผลการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ให้มีการ
ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ 
O (Outstanding) หมายถึง ดีเยี่ยม  เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 4.00
G (Good) หมายถึง ดี        เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.50
P (Pass) หมายถึง ผ่าน     เทียบได้ระดับคะแนนเป็น 3.00
U (Unsatisfactory) หมายถึง ไม่พอใจเทียบได้ระดับคะแนนเป็น 0.00

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษา
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่
ส�าเร็จการศึกษา
   (1) การทวนสอบในระดับรายวิชาทุกรายวิชา 
   (2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
   (3) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษา
ส�าเร็จการศึกษา
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   (1) ประเมินจากภาวะการได้งานของบณัฑติและระยะ
เวลาในการได้งาน
   (2) การประเมินความพงึพอใจในบัณฑติทีจ่บการศกึษา
และเข้าท�างานในสถานประกอบการ
   (3) การประเมนิจากบณัฑติท่ีไปประกอบอาชพีในส่วน
ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร

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

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

(peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และมีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์
ในลักษณะของบทความส้ัน (short paper หรือ letter) ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับ
นานาชาติ ที่อยู ่ในฐานข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review)
ไม่น้อยกว่า 2 บทความ หรือ
         (4.3) มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในลักษณะของบทความ
ยาว (full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ (วิจัย) ระดับนานาชาต ิที่อยู่ในฐานข้อมูลขององค์กร
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีคณะกรรมการกล่ันกรอง 
(peer review) ไม่น้อยกว่า 1 บทความ และ มีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์
ทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์  หรอืได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง 
(peer review) ที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 2 บทความ 
        (5) มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปกป้อง
วทิยานพินธ์ขัน้สดุท้ายจากคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ ท้ังน้ี เงือ่นไข
การขอขึ้นสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย จะต้องผ่านเกณฑ์ข้างต้น
ก่อน
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หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2563)
1. ช่�อหลัักสููตร
 ช่�อภาษาไทย: 	 หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต

สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ
 ช่�อภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Business  

Administration 

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
 ช่�อเต็ม (ภาษาไทย):	 ปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	(บัริหารธุุรกิจ)
 ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of  Philosophy

	 (Business	Administration)
 ช่�อย่อ (ภาษาไทย): 	 ปร.ดุ.	(บัริหารธุุรกิจ)
 ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D.	(Business	Administration)

3. วิิชาเอก (ไม่่มี่)

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

จำานวินหน่วิยกิตรวิม่ตลัอดุหลัักสููตร	48	หน่วิยกิต

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
5.1 รูปแบับั

	 หลัักสููตรปริญญาเอก	ใช้ระยะเวิลัาการศึึกษาไม่่ตำ�ากว่ิา	3	ปี	แลัะไม่่
เกิน	6	ปี	

5.2 ภาษาที�ใช้
หลัักสููตรจัดุการศึึกษาเป็นภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษโดุยใช้หนังสืูอ

แลัะเอกสูารประกอบัการสูอนภาษาอังกฤษแลัะภาษาไทย
5.3 การรับัเข้าศึกษา 

	 รับัทั�งนักศึึกษาไทยแลัะนักศึึกษาต่างชาติที�มี่ควิาม่สูาม่ารถในการ
ใช้ภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษไดุ้เป็นอย่างดีุ

5.4 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น 
เป็นหลัักสููตรของสูถาบัันที�จัดุการเรียนการสูอนโดุยตรง

6. การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพีียงสูาขาวิิชาเดีุยวิ

7. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบั
หลัักสููตร 

หลัักสููตรปรับัปรุง	พี.ศึ.2563
7.1	หลัักสููตรกำาหนดุเปิดุสูอน	ในภาคการศึึกษาที�	1	ปีการศึึกษา	

2563

8. ควิามพร้อมในการเผู้ยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะมาตรฐาน
	 หลัักสููตรมี่ควิาม่พีร้อม่เผยแพีร่คุณภาพีแลัะม่าตรฐานตาม่กรอบั
ม่าตรฐานคุณวุิฒิิระดัุบัปริญญาเอก	สูาขาวิิชาบัรหิารธุุรกิจ	ในปี	พี.ศึ.	2565

9. อาชีพที�สูามารถประกอบัไดุ้หลัังสูำาเร็จการศึกษา
(1)	นักวิิชาการหรือนักวิิชาชีพีขั�นสููง	ที�ให้ควิาม่รู้เกี�ยวิกับัการจัดุการ

ธุุรกิจ
	 (2)	ผู้บัริหารระดัุบัสููง	ระดัุบักลัางในหน่วิยงาน	ทั�งภาครัฐหรือภาค
เอกชน

(3)	ผู้ประกอบัการหรือผู้จัดุการในธุุรกิจขนาดุใหญ่แลัะขนาดุย่อม่	
	 (4)	นักพีัฒินา	วิิทยากร	แลัะบัุคลัากรดุ้านบัริหารธุุรกิจทั�งภาครัฐ
แลัะเอกชน

(5)	เจ้าของธุุรกิจ	นักลังทุน	นักวิิจัยดุ้านบัริหารธุุรกิจ
(6)	นักวิิชาชีพีอิสูระดุ้านบัริหารธุุรกิจแลัะการบัริหารงานสูมั่ยใหม่่

10. สูถานที�จัดุการเรียนการสูอน
	 ในสูถานที�ตั�ง	ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	19/1	ถนนเพีชรเกษม่	
แขวิงหนองค้างพีลูั		 เขตหนองแขม่	กรุงเทพีฯ	10160

11.ควิามสัูมพันธ์ุกับัหลัักสููตรอ่�นที�เปิดุสูอนในคณะ/ภาควิิชาอ่�น
ของสูถาบััน 
	 11.1	กลุ่ัม่วิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี�ที�เปิดุสูอนโดุยคณะ/ภาควิิชา
/หลัักสููตรอื�น	

ไม่่มี่
	 11.2	กลุ่ัม่วิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที�เปิดุสูอนใหภ้าควิิชา/หลัักสููตร
อื�นต้องม่าเรียน	

ไม่่มี่ 92



	 11.3	การบัริหารจัดุการ	
	 ไม่่มี่

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
	 	 มุ่่งผลิัตแลัะพีฒัินา	นกัวิิชาการระดุบััสููง	นกับัริหารมื่ออาชีพี	นัก
วิิจัยแลัะที�ปรึกษาดุ้านบัริหารธุุรกิจ	ที�มี่ควิาม่รอบัรู้	ควิาม่เชี�ยวิชาญ	ดุ้าน
วิิชาการ	การบัริหารแลัะงานวิิจัยระดัุบัสููง	รวิม่ทั�งมี่คุณธุรรม่	จริยธุรรม่
แลัะจรรยาบัรรณในวิิชาชีพี	กอรปกับัการเสูริม่สูร้างควิาม่เข้าใจในปรัชญา
แลัะเครื�องมื่อทางการบัริหารธุุรกิจ	เพืี�อสูร้างองค์ควิาม่รู้แลัะนวัิตกรรม่
ใหม่่ที�มี่คุณค่าทางวิิชาการแลัะนำาไปประยกุต์ใช้เพืี�อประโยชน์แก่สัูงคม่ทั�ง
ระดัุบัชาติแลัะสูากลั
 1.2 ควิามสูำาคัญ
	 ในยุคเศึรษฐกิจปัจจุบัันที�มี่การเปลีั�ยนแปลังอย่างรวิดุเร็วิแลัะเกิดุ
นวัิตกรรม่ใหม่่	(Disruptive	Economy)	สู่งผลัต่อการดุำาเนินธุุรกิจเป็น
อย่างม่าก	เพืี�อควิาม่อยู่รอดุ	ควิาม่ไดุ้เปรียบัทางการแข่งขัน	แลัะก้าวิทัน
ควิาม่เจริญก้าวิหน้าระดัุบัโลัก	จึงจำาเป็นต้อบัปรับัเปลีั�ยนแนวิคิดุทางการ
บัริหารจดัุการแบับัไทยใหสู้อดุคลัอ้งกบััแนวิคดิุการจดัุการที�ทันสูม่ยัแบับั
สูากลั	เพืี�อเพิี�ม่ขีดุควิาม่สูาม่ารถในการพีฒัินาประเทศึที�มุ่่งเน้นการพีฒัินา
ทรัพียากรม่นุษย์เพืี�อให้เกิดุประสิูทธิุภาพีแลัะประสิูทธิุผลัดุ้วิยการศึึกษา
ค้นคว้ิา	แลัะวิิจัยเพืี�อพัีฒินาองค์ควิาม่รู้ใหม่่ในการค้นพีบันวัิตกรรม่	ซึึ่�งเป็น
ปัจจัยสูำาคัญอย่างยิ�งต่อผลัสัูม่ฤทธิุ�ทั�งระดัุบัท้องถิ�น	ระดัุบัประเทศึ	แลัะ
ระดัุบัโลัก	ดัุงนั�นการศึึกษา	ค้นคว้ิาวิิจัย	แลัะการประยุกต์ศึาสูตร์ดุ้านการ
บัริหารธุุรกิจจึงสูำาคัญอย่างยิ�งในการขับัเคลืั�อนแลัะนำาไปสูู่การพีัฒินา
ประเทศึต่อไป
 1.3 วัิตถุประสูงค์
	 	 (1)	เพืี�อผลัติดุุษฎีีบััณฑิิตทางการบัรหิารธุุรกจิใหมี้่ควิาม่รู้ควิาม่
เชี�ยวิชาญ	เข้าใจในปรัชญญาทางการบัริหารธุุรกิจ	ดุ้วิยการศึึกษาเชิงลึัก
ในรายลัะเอียดุของธุุรกิจ	ดุ้วิยวิิธีุการวิิเคราะห์	สัูงเคราะห์เพืี�อเกิดุองค์
ควิาม่รู้แลัะนวัิตกรรม่ใหม่่	ในการคิดุ	วิิเคราะห์	แลัะตัดุสิูนใจในการแก้ไข
ปัญหาต่าง	ๆ	ดุ้านการบัริหารธุุรกิจ	โดุยการวิิจัยที�ก่อให้เกิดุองค์ควิาม่รู้
ใหม่่แลัะควิาม่ก้าวิหน้าทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพีให้สูอดุคลั้องกับัสูภาพี
แวิดุล้ัอม่ที�เปลีั�ยนแปลังไปอย่างรวิดุเร็วิของโลักปัจจุบััน
 

	 (2)	เพืี�อผลิัตบุัคลัากรที�มี่ควิาม่พีร้อม่ต่อการเป็นนักวิิชาการแลัะนัก
บัริหารวิิชาชพีีชั�นสููงให้มี่ควิาม่รู้ควิาม่สูาม่ารถ	ม่วิีิสัูยทัศึน์ที�ก้าวิไกลั	ตลัอดุ
จนเป็นผู้ที�มี่คุณธุรรม่แลัะจริยธุรรม่ทางการบัริหาร
	 	 (3)	เพืี�อพัีฒินานักวิิชาการ	นักบัริหาร	นักวิิจัยระดัุบัสููง	ให้มี่
ทักษะแลัะแนวิคิดุในการพัีฒินาธุุรกิจแลัะสูร้างธุุรกิจใหม่่	ดุ้วิยกระบัวินการ
เรียนรู้แลัะค้นคว้ิาวิิจัย
	 	 (4)	เพืี�อสูร้างควิาม่ร่วิม่มื่อ	แลัะเครือข่ายทางวิิชาการแลัะ
วิิชาชีพี	ดุ้วิยการเผยแพีร่ผลังานวิิจัยในระดัุบัชาติแลัะนานาชาติแลัะเป็น
ที�ยอม่รับัตาม่ม่าตราฐานสูากลั
	 	 (5)	เพืี�อผลิัตบุัคลัากรที�มี่ควิาม่พีร้อม่ในการศึึกษาค้นคว้ิาแลัะ
สูร้างนวิตักรรม่ที�มี่ควิาม่หลัากหลัายในการพีฒัินาประเทศึ	เพืี�อควิาม่ยั�งยนื
แลัะควิาม่มั่�นคงในระยะยาวิให้เกิดุกับัสัูงคม่ไทยในแง่วิิชาการ	การศึึกษา
ของประเทศึแลัะอื�น	ๆ

ระบับัการจัดุการศึกษา การดุำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของ
หลัักสููตร
1. ระบับัการจัดุการศึกษา
 1.1 ระบับั 
	 	 ระบับัการศึึกษาแบับัทวิิภาค	โดุยใน	1	ปีการศึึกษาแบ่ังออก
เป็น	2	ภาคการศึึกษาปกติ	ซึึ่�ง	1	ภาคการศึึกษาปกติมี่ระยะเวิลัาศึึกษาไม่่
น้อยกว่ิา	15	สัูปดุาห์	โดุยให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับั	ม่หาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์ว่ิาดุ้วิย	การจัดุการศึึกษาระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	(ฉบัับัที�	3)	พี.ศึ.	2562
      1.2 การจัดุการศึกษาภาคฤดูุร้อน 
	 ไม่่มี่
     1.3 การเทียบัเคียงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค
	 มี่	โดุยให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับั	ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ว่ิาดุ้วิย	
การจัดุการศึึกษาระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	(ฉบัับัที�	3)	พี.ศึ.	2562
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2.  การดุำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 วัิน-เวิลัาในการดุำาเนินการเรียนการสูอน 
	 ภาคการศึึกษาที�	1	 สิูงหาคม่	–	ธัุนวิาคม่
	 ภาคการศึึกษาที�	2		 ม่กราคม่	–	พีฤษภาคม่	
	 วัินอังคาร	–	วัินอาทิตย์		เวิลัา	8.30	–	21.00	น.
 2.2 คุณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษา 
  2.2.1 หลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต แบับั 1 (1.1) 
	 	 ผู้ที�สูำาเร็จการศึึกษาระดัุบัปริญญาโท	แผน	ก.	หรือเทียบัเท่าทุก
สูาขาทั�งในแลัะต่างประเทศึที�คณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาหรือ	ก.พี.	
รับัรอง	ม่คีวิาม่สูาม่ารถในการใช้ภาษาไทยแลัะภาษาองักฤษไดุอ้ยา่งดุ	ีแลัะ
ต้องเป็นผู้มี่คุณสูม่บััติตาม่ที�บััณฑิิตวิิทยาลััย	ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์
กำาหนดุ
  2.2.2 หลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต แบับั 2 (2.1)
	 	 ผู้ที�สูำาเร็จการศึึกษาระดัุบัปริญญาโทหรือเทียบัเท่าทุกสูาขาทั�ง
ในแลัะต่างประเทศึที�คณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาหรือ	ก.พี.	รับัรอง	ม่ี
ควิาม่สูาม่ารถในการใช้ภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษไดุ้อย่างดีุ	แลัะต้องเป็น
ผู้มี่คุณสูม่บััติตาม่ที�บััณฑิิตวิิทยาลััย	ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์กำาหนดุ
										 ทั�งนี�	วิิธีุการคัดุเลืัอกผู้เข้าศึึกษาในหลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต	
แบับั	1	(1.1)	แลัะแบับั	2	(2.1)	ให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับัประกาศึการคัดุ
เลืัอกเพืี�อเข้าศึึกษาต่อในระดุับับััณฑิิตศึึกษา	ของม่หาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์
	 (1)	นักศึึกษาที�มี่ผลัการสูอบัผ่านควิาม่รู้ภาษาอังกฤษ	ซึึ่�งมี่อายุไม่่
เกิน	3	ปี	นับัตั�งแต่วัินที�สูอบัผ่านภาษาองักฤษ	จนถึงวัินที�เข้าเป็นนักศึึกษา
	จะต้องมี่คะแนนตาม่เกณฑ์ิดัุงต่อไปนี�	
1.	คะแนน	TOEFL	Paper	Based			 ไม่่ตำ�ากว่ิา		525				คะแนน
				หรือ
2.	คะแนน	TOEFL-Computer	Based			 	ไม่่ตำ�ากว่ิา		197				คะแนน
				หรือ
3.	คะแนน	TOEFL-Internet	Based			 ไม่่ตำ�ากว่ิา			71					คะแนน
				หรือ
4.	คะแนน	IELTS																					 ไม่่ตำ�ากว่ิา		5.5					คะแนน
				หรือ
5.	คะแนน	CU-TEP												 ไม่่ตำ�ากว่ิา			67					คะแนน
				หรือ

	 (2)	กรณีที�นักศึึกษายงัไม่่มี่ระดัุบัคะแนน	(1)	ให้ทำาการวัิดุม่าตรฐาน
ควิาม่รู้ภาษาอังกฤษที�จัดุสูอบัโดุยหลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	(ปร.ดุ.)		
สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ	บััณฑิิตวิิทยาลััย	ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	แลัะ
ต้องสูอบัผ่านตาม่เกณฑ์ิก่อนเข้าศึึกษา	
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึึกษาอาจจะม่คีวิาม่รู้ควิาม่เข้าใจในดุ้านต่าง	ๆ 	ไม่่เพีียงพีอ	ไดุ้แก่	ภาษา
อังกฤษที�เป็นเงื�อนไขในการสูำาเร็จการศึึกษาแลัะสูถิติในการวิิจัยเพืี�อใช้ใน
การทำาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ
 2.4 กลัยุทธุ์ในการดุำาเนินการเพ่�อแก้ไขปัญหา / ข้อจำากัดุของ
นักศึกษาในข้อ 2.3
	 	 จัดุรายวิิชาเสูริม่ทักษะดุ้านภาษาอังกฤษแบับัเข้ม่ข้น	เพืี�อพัีฒินา
ทักษะทางดุ้านภาษาต่างประเทศึแลัะสูถิติขั�นสููงเพืี�อการวิิจัย
 2.5 ระบับัการศึกษา 
	 	แบับัชั�นเรียน
 2.6 การเทียบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบีัยนเรียน
ข้ามสูถาบัันอุดุมศึกษา
	 	 นักศึึกษาที�เคยหรือกำาลัังศึึกษาในหลัักสููตรที�เทียบัเท่า	จาก
สูถาบัันอุดุม่ศึึกษาที�สูำานักงานคณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษา	(สูกอ.)	รับัรอง
	หรือสูถาบัันการศึึกษาที�	ก.พี.	รับัรอง	สูาม่ารถเทียบัโอนหน่วิยกิตเข้า
ศึึกษาในหลัักสููตรนี�ไดุ้	การเทียบัโอนผลัการเรียนหม่ายถึงการขอเทียบัโอน
หน่วิยกิตของรายวิิชาในระดุับัเดีุยวิกัน	เพืี�อใช้นับัเป็นสู่วินหนึ�งของการ
ศึึกษา	ทั�งนี�ให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับั	ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนยว่์ิาดุ้วิย	การ
จัดุการศึึกษาระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	(ฉบัับัที�	3)	พี.ศึ.	2562

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

แบับั 1 (1.1) แบับั 2 (2.1)

1.	หม่วิดุวิิชาเสูริม่พืี�นฐาน ไม่่นับัหน่วิยกิต ไม่่นับัหน่วิยกิต

2.	หม่วิดุวิิชาพืี�นฐาน ไม่่นับัหน่วิยกิต ไม่่นับัหน่วิยกิต

3.	หม่วิดุวิิชาบัังคับั - 9

4.	หม่วิดุวิิชาเลืัอก - 3

5.หม่วิดุการสูอบัวัิดุ
คุณสูม่บััติ

ไม่่นับัหน่วิยกิต ไม่่นับัหน่วิยกิต

6.	หม่วิดุดุุษฎีีนิพีนธ์ุ 48 36

รวิม ตลัอดุหลัักสููตร 48 ตลัอดุหลัักสููตร 48 

 3.1.3 รายวิิชา
  (1) ควิามหมายของรหัสูวิิชา
	 	 -	รหัสูรายวิิชาใช้ตัวิอักษรนำา	3	ตัวิ	ตาม่ดุ้วิยตัวิเลัข	4	หลััก

-	ตัวิอักษรนำา	3	ตัวิ	PHDxxxx	หม่ายถึง	หลัักสููตรบัริหารธุุรกิจ
ดุุษฎีีบััณฑิิต

	 	 -	เลัขหลัักพัีนแลัะหลัักร้อย	หม่ายถึง	หม่วิดุวิิชา	ดัุงนี�
	 	 PHD01xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาเสูริม่พืี�นฐาน
	 	 PHD02xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาพืี�นฐาน
	 	 PHD03xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาบัังคับั
	 	 PHD04xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาเลืัอก
	 	 PHD05xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาการสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ
	 	 PHD06xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(1.1)
	 	 PHD07xx	 หม่ายถึง	 หม่วิดุวิิชาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(2.1)	
	 	 -	เลัขหลัักสิูบัแลัะหลัักหน่วิย	หม่ายถึง	ลัำาดัุบัวิิชา
  (2) วิิชาบัังคับัก่อน
	 	 หม่ายถึง	วิิชาที�นักศึึกษาจะลังทะเบีัยนวิิชานั�นต้องผ่านการ
ศึึกษาในรายวิิชาที�ระบุัไว้ิก่อน	เพืี�อให้เกิดุผลัสัูม่ฤทธิุ�ทางการศึึกษารายวิิชา
ดัุงกล่ัาวิ

 (3) รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร
      (3.1) หมวิดุวิิชาเสูริมพ่�นฐาน             ไม่นับัหน่วิยกิต สูำาหรับั
 แบับั 1 (1.1) แลัะแบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา	 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ											 จำานวินหน่วิยกิต
	 	 	 	 (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0101	 ภาษาอังกฤษขั�นสููงระดัุบับััณฑิิตศึึกษา	 0(0-0-0)	
										(Advanced	English	for	Graduate	Studies)(ไม่่นับัหน่วิยกิต)                   
PHD0102	 ปรัชญาทางสัูงคม่ศึาสูตร์แลัะสูถิติขั�นสููงเพืี�อ		 0(0-0-0)
    การวิิจัยทางธุุรกิจ		 																									
	 	 	 (Philosophy	of	Social	Science	and		(ไม่่นับัหน่วิยกิต)
   Advanced	Statistic		for	Business	Research)   
PHD0103	 ปฏิิบััติการงานวิิจัยชั�นสููง		 																		0(0-0-0)	
																(Advanced	Business	Research	 		(ไม่่นับัหน่วิยกิต)
	 	 				Workshop)		 	
     (3.2) หมวิดุวิิชาพ่�นฐาน   ไม่นับัหน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 1 (1.1) 
แลัะแบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา	 	ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ	 จำานวินหน่วิยกิต	
	 	 	 	 (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0201ควิาม่รู้พืี�นฐานทางธุุรกิจ								 (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
	 	 	(Foundations	of	Business	Knowledge)																																
 (3.3) หมวิดุวิิชาบัังคับั     9 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา	 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ																				จำานวิน
หน่วิยกิต	 	 	 	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0301	ปรัชญาแลัะทฤษฎีีทางการจัดุการขั�นสููง	 										3(3-0-6)
	 	 (Philosophy	and	Advanced	Management	Theories)	
PHD0302	วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง	1	 										3(3-0-6)
	 	 (Advanced	Research	Methodology	1)
PHD0303	วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง	2	 										3(3-0-6)
	 	 (Advanced	Research	Methodology	2)
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 (3.4) หมวิดุวิิชาเล่ัอก    3 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา	 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ									 จำานวินหน่วิยกิต
	 	 	 	 	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0401	สัูม่ม่นาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการจัดุการ						3(3-0-6)
	 	 (Research	Seminar	in	Selected	Management	Topics)
PHD0402	สัูม่ม่นาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการตลัาดุ	 3(3-0-6)
	 	 (Research	Seminar	in	Selected	Marketing	Topics)
PHD0403	สัูม่ม่นาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการเงิน										3(3-0-6)
	 	 (Research	Seminar	in	Selected	Financial	Topics)
 (3.5) หมวิดุวิิชาการสูอบัวัิดุคุณสูมบััติ   ไม่นับัหน่วิยกิต สูำาหรับั
 แบับั 1 (1.1) แลัะแบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา	 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ	 จำานวินหน่วิยกิต
	 	 	 	 (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0501	การสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	 											0(0-0-0)
	 	 (Qualifying	Examination)														 	(ไม่่นับัหน่วิยกิต)
 (3.6) หมวิดุวิิชาดุุษฎีีนิพนธุ์ แบับั 1 (1.1)     48 หน่วิยกิต 
สูำาหรับั แบับั 1 (1.1)
รหัสูวิิชา	 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ																				จำานวินหน่วิยกิต
		 	 	 	 (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0601	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(1)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(1)
PHD0602	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(2)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(2)
PHD0603	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(3)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(3)
PHD0604	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(4)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(4)
PHD0605	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(5)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(5)
PHD0606	 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	1	(6)	 									8(0-0-16)
	 	 (Dissertation	Type	1)	(6)

 (3.7) หมวิดุวิิชาดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (2.1)  36 หน่วิยกิต สูำาหรับั
 แบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชา	 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ	 จำานวินหน่วิยกิต	
	 	 	 	 (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0701	ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(1)			 9(0-0-18)
	 	 (Dissertation	Type	2)	(1)
PHD0702	ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(2)	 9(0-0-18)
	 	 (Dissertation	Type	2)	(2)
PHD0703	ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(3)		 9(0-0-18)
	 	 (Dissertation	Type	2)	(3)
PHD0704	ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	แบับั	2	(4)	 	9(0-0-18)
	 	 (Dissertation	Type	2)	(4)
  
 3.1.4 แผู้นการศึกษา
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจบััณฑิิต 
แบับั 1 (1.1) (การวิิจัยเพ่�อทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ)

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

  
ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2

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

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

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

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

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

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

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

 
ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2

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

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

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

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

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

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

5. ข้อกำาหนดุเกี�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัย
	 นักศึึกษาลังทะเบีัยนดุุษฎีีนิพีนธ์ุตาม่แผนการศึึกษาของหลัักสููตร	
โดุยผ่านควิาม่เห็นชอบัจากอาจารยที์�ปรึกษาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	หรืออาจารยผู้์รับั
ผิดุชอบัหลัักสููตร
 5.1 คำาอธิุบัายโดุยย่อ 
	 	 การทำาดุุษฎีีนิพีนธุต์าม่ควิาม่ตอ้งการของหลัักสููตรบัรหิารธุุรกจิ
ดุุษฎีีบััณฑิิตนั�น		จะมุ่่งเน้นให้เกิดุการบูัรณาการองค์ควิาม่รู้ใหม่่ทั�งทาง
ดุ้านทฤษฎีีแลัะการประยกุต์ใช้ในระดัุบัสููง	หรือต่อยอดุองค์ควิาม่รู้เดิุม่ใน
สูาขาที�เกี�ยวิข้องกับัการจัดุการ	การเงินแลัะการตลัาดุที�สูาม่ารถนำาเสูนอ
ทฤษฎีีแลัะการประยุกต์เทคโนโลัยีที�มี่คุณภาพีสููงม่าใช้ให้เกิดุควิาม่
ก้าวิหน้าทางวิิชาการแลัะการบัริหารระดัุบัสููง	ตลัอดุจนมี่ขอบัเขตการทำา
ดุุษฎีีนิพีนธ์ุที�อยู่ภายใต้การควิบัคุม่อย่างใกล้ัชิดุของคณะกรรม่การที�
ปรึกษาดุุษฎีีนิพีนธ์ุแลัะสูาม่ารถทำาให้แล้ัวิเสูร็จภายในระยะเวิลัาที�
หลัักสููตรกำาหนดุไดุ้
      5.2 มาตรฐานผู้ลัการเรียนรู้ 
	 	 นักศึึกษามี่ควิาม่รู้แลัะประสูบัการณ์การทำางานวิิจัยเพืี�อให้เกิดุ
องค์ควิาม่รู้ใหม่่	ผลังานใหม่่	รวิม่ทั�งการต่อยอดุควิาม่รู้เดิุม่	การสูอบัปกป้อง
ที�มี่คณะกรรม่การควิบัคุม่การสูอบัตาม่เกณฑ์ิในประกาศึกระทรวิง
ศึึกษาธิุการ	เรื�อง	เกณฑิม์่าตรฐานหลัักสููตรระดุบัับััณฑิิตศึึกษา	พี.ศึ.	2558
 5.3 ช่วิงเวิลัา 
	 	 ทุกภาคการศึึกษาตาม่ที�ไดุ้กำาหนดุไว้ิในแผนการศึึกษา
 5.4 จำานวินหน่วิยกิต
	 	 -	หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แบับั	1	(1.1)	
	 	 จำานวิน	48	หน่วินกิต
	 	 -	หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แบับั	2	(2.1)	
	 	 จำานวิน	48	หน่วินกิต
 5.5 การเตรียมการ
	 	 -	อาจารย์ที�ปรึกษาแนะนำานักศึึกษาอย่างใกลั้ชิดุ	แลัะม่ีการ
ติดุตาม่ผลัอย่างสูม่ำ�าเสูม่อ
	 	 -	นักศึึกษาต้องดุำาเนินงานวิิจัยดุุษฎีีนิพีนธ์ุอย่างใกล้ัชิดุกับั
อาจารย์ที�ปรึกษา

	 	 -	กำาหนดุชั�วิโม่งการให้คำาปรึกษา	แลัะจัดุทำาบัันทึกการให้คำา
ปรึกษา	

6. กระบัวินการประเมินผู้ลั
	 -	ประเมิ่นจากรายวิิชาที�เรียน	(เฉพีาะแบับั	2.1)	
	 -	ประเมิ่นผลัจากผลังานวิิจัยที�ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีแลัะเผยแพีร่
	 -	การสูอบัโครงร่างดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	การสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	แลัะการสูอบั
ปกป้องดุุษฎีีนิพีนธ์ุ
 
หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผู้ลันักศึกษา
 1. กฎีระเบีัยบัหร่อหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดัุบัคะแนน (เกรดุ)
	 	 การวัิดุผลัแลัะการสูำาเร็จการศึึกษาเป็นไปตาม่ข้อกำาหนดุ
ม่หาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	สูำาหรับัหลัักสููตรบัริหารธุุรกิจดุุษฎีีบััณฑิิต	
สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ
	 -	การวัิดุผลัรายวิิชาในหม่วิดุวิิชาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	ให้มี่การประเมิ่นผลั
ของรายวิิชาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	โดุยใช้สัูญลัักษณ์
S	(Satisfactory)					หม่ายถึง	พีอใจ	เทียบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	 4.00
U	(Unsatisfactory)	หม่ายถึง	ไม่่พีอใจ	เทียบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	0.00
	 -	การวัิดุผลัการสูอบัปกป้องดุุษฎีีนิพีนธ์ุ	ให้มี่การประเมิ่นผลัโดุยใช้
สัูญลัักษณ์	
O	(Outstanding)				หม่ายถึง	ดีุเยี�ยม่	เทียบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	 4.00
G	(Good)														หม่ายถึง	ดีุ	เทียบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	 3.50
P	(Pass)															หม่ายถึง	ผ่าน	เทียบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	 3.00
U	(Unsatisfactory)	หม่ายถึง	ไม่่พีอใจ	เทียบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น	0.00

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

3. เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษาตามหลัักสููตร 
 3.1 การวัิดุผู้ลั
	 	 การวัิดุผลัการศึึกษาให้เป็นไปตาม่ข้อกำาหนดุม่หาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์	
 3.2 เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษา
	 	 การสูำาเร็จการศึึกษาเป็นไปตาม่ข้อกำาหนดุม่หาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์	นักศึึกษาที�มี่สิูทธิุ�ไดุ้รับัปริญญา	ต้องมี่คุณสูม่บััติครบัถ้วิน	ดัุงต่อ
ไปนี�
  แบับั 1 (1.1) การวิิจัยเพ่�อทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ 
	 	 สูอบัผ่านภาษาต่างประเทศึอย่างน้อย	1	ภาษา	ตาม่หลัักเกณฑ์ิ
แลัะเงื�อนไขที�ม่หาวิิทยาลััยกำาหนดุ	สูอบัผ่านการสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ	
(Qualification	examination)	เพืี�อเป็นผู้มี่สิูทธิุ�ขอทำาวิิทยานิพีนธ์ุเสูนอ
วิิทยานิพีนธ์ุ	แลัะสูอบัผ่านการสูอบัปากเปลั่าขั�นสุูดุท้าย	โดุยคณะ
กรรม่การที�ม่หาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	ซึึ่�งจะต้องประกอบัดุ้วิยผู้ทรงคุณวุิฒิิจาก
ภายในแลัะภายนอกม่หาวิิทยาลััย	แลัะต้องเป็นระบับัเปิดุให้ผู้สูนใจเข้ารับั
ฟัังไดุ้
	 	 สูำาหรบััผลังานวิิทยานพิีนธุห์รอืสูว่ินหนึ�งของวิิทยานพิีนธุจ์ะต้อง
ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในแหล่ังตีพิีม่พ์ี	
ดัุงนี�	
	 	 สูำาหรับัวิิทยานิพีนธ์ุในสูายสัูงคม่ศึาสูตร์แลัะม่นุษยศึาสูตร์	จะ
ต้องไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในวิารสูาร
วิิชาการระดุับัชาติ	ซึึ่�งอยู่ในฐานข้อมู่ลั	TCI	กลุ่ัม่ที�	1	ขึ�นไป	อย่างน้อย	2	
เรื�อง	หรือถ้าเป็นวิารสูารวิิชาการระดุับันานาชาติ	จะต้องเป็นวิารสูารที�มี่
คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาเรื�องหลัักเกณฑิ์
การพีิจารณาวิารสูารทางวิิชาการสูำาหรับัการเผยแพีร่ผลังานวิิชาการ	ซึ่ึ�ง
ต้องไม่่อยู่ใน	List	of	predatory	publishers	and	journals
	 	 สูำาหรับัวิิทยานิพีนธ์ุในสูายวิิทยาศึาสูตรแ์ลัะเทคโนโลัย	ีจะต้อง
ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในวิารสูาร
วิิชาการระดัุบันานาชาติ	ที�มี่คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการ
อุดุม่ศึึกษาเรื�องหลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสูารทางวิิชาการสูำาหรับัการ

เผยแพีร่ผลังานวิิชาการ	ซึึ่�งต้องไม่่อยู่ใน	List	of	predatory	publishers	
and	journals	อย่างน้อย	2	เรื�อง
  แบับั 2 (2.1) การเรียนรายวิิชาแลัะทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ 
									 ศึึกษารายวิิชาครบัถ้วินตาม่ที�กำาหนดุในหลัักสููตร	โดุยจะต้องไดุ้
รับัคะแนนเฉลีั�ยไม่่ตำ�ากว่ิา	3.00	จากระบับั	4	ระดัุบัคะแนนหรือเทียบัเท่า
	สูอบัผ่านภาษาต่างประเทศึอย่างน้อย	1	ภาษา	ตาม่หลัักเกณฑ์ิแลัะเงื�อนไข
ที�ม่หาวิิทยาลััยกำาหนดุ	สูอบัผ่านการสูอบัวิัดุคุณสูม่บััติ	(Qualification	
examination)	เพืี�อเป็นผู้มี่สิูทธิุ�ขอทำาวิิทยานิพีนธ์ุเสูนอวิิทยานิพีนธ์ุ	แลัะ
สูอบัผ่านการสูอบัปากเปล่ัาขั�นสุูดุท้าย	โดุยคณะกรรม่การที�ม่หาวิิทยาลััย
แต่งตั�ง	ซึึ่�งจะต้องประกอบัดุ้วิยผู้ทรงคุณวุิฒิิจากภายในแลัะภายนอก
ม่หาวิิทยาลััย	แลัะต้องเป็นระบับัเปิดุให้ผู้สูนใจเข้ารับัฟัังไดุ้
	 	 สูำาหรับัผลังานวิิทยานิพีนธ์ุหรือสู่วินหนึ�งของวิิทยานิพีนธ์ุจะต้อง
ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พี์ในแหล่ังตีพิีม่พี์	
ดัุงนี�	
	 	 สูำาหรับัวิิทยานิพีนธ์ุในสูายสัูงคม่ศึาสูตร์แลัะม่นุษยศึาสูตร์	จะ
ต้องไดุ้รับัการตีพีิม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพีิม่พี์ในวิารสูาร
วิิชาการระดัุบัชาติ	ซึึ่�งอยู่ในฐานข้อมู่ลั	TCI	กลุ่ัม่ที�	1	ขึ�นไป	อย่างน้อย	2	
เรื�อง	หรือถ้าเป็นวิารสูารวิิชาการระดัุบันานาชาติ	จะต้องเป็นวิารสูารที�มี่
คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาเรื�องหลัักเกณฑ์ิ
การพิีจารณาวิารสูารทางวิิชาการสูำาหรับัการเผยแพีร่ผลังานวิิชาการ	ซึึ่�ง
ต้องไม่่อยู่ใน	List	of	predatory	journals	and	publishers	
	 	 สูำาหรับัวิิทยานิพีนธ์ุในสูายวิิทยาศึาสูตร์แลัะเทคโนโลัยี	จะต้อง
ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีหรืออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในวิารสูาร
วิิชาการระดัุบันานาชาต	ิที�มี่คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการ
อุดุม่ศึึกษาเรื�องหลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสูารทางวิิชาการสูำาหรับัการ
เผยแพีร่ผลังานวิิชาการ	ซึึ่�งต้องไม่่อยู่ใน	List	of	predatory	journals	
and	publishers	อย่างน้อย	2	เรื�อง
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หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ
(หลัักสููตรนานาชาติ) หลัักสููตรใหม่่ พ.ศ. 2563
1. ช่ื่�อหลัักสููตร
ช่�อภาษาไทย   หลัักสููตรปรัชื่ญาดุุษฎีีบััณฑิิต
 สูาขาวิิชื่าบัริหารธุุรกิจ 

(หลัักสููตรนานาชื่าติ)
ช่�อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in 

Business Administration
(International Program) 

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา
ช่�อเต็ม่ (ภาษาไทย)        ปรัชื่ญาดุุษฎีีบััณฑิิต (บัริหารธุุรกิจ)
ช่�อเต็ม่ (ภาษาอังกฤษ) Doctor of  Philosophy  (Business 

Administration)
ช่�อย่อ (ภาษาไทย)       ปร.ดุ. (บัริหารธุุรกิจ)
ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     Ph.D. (Business Administration)

3. วิิชาเอก
(ไม่่มี่)

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

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
5.1 รูปแบับั

 หลัักสููตรปริญญาเอก ใช้ื่ระยะเวิลัาการศึึกษาไม่่ตำ�ากว่ิา 3 ปี แลัะไม่่
เกิน 6 ปี 

5.2 ภาษาที�ใช้
หลัักสููตรจัดุการศึึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับัเข้าศึกษา 

 รับัทัั้�งนักศึึกษาไทั้ยแลัะนักศึึกษาต่างชื่าติทีั้�มี่ควิาม่สูาม่ารถในการ
ใช้ื่ภาษาอังกฤษไดุ้เป็นอย่างดีุ

5.4 ควิาม่ร่วิม่ม่่อกับัสูถาบัันอ่�น 
เป็นหลัักสููตรของสูถาบัันทีั้�จัดุการเรียนการสูอนโดุยตรง

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพีียงสูาขาวิิชื่าเดีุยวิ

6. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจารณาอนุมั่ติ/เห็นชอบั
หลัักสููตร 

หลัักสููตรปรับัปรุง พี.ศึ.2563
6.1 หลัักสููตรกำาหนดุเปิดุสูอน ในภาคการศึึกษาทีั้� 1 ปีการศึึกษา 

2563

7.ควิาม่พร้อม่ในการเผู้ยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะม่าตรฐาน
 หลัักสููตรมี่ควิาม่พีร้อม่เผยแพีร่คุณภาพีแลัะม่าตรฐานตาม่กรอบั
ม่าตรฐานคุณวุิฒิิระดัุบัปริญญาเอก สูาขาวิิชื่าบัริหารธุุรกิจ ในปี พี.ศึ. 2565

8.อาชีพที�สูาม่ารถประกอบัไดุ้หลัังสูำาเร็จการศึกษา
(1) นักวิิชื่าการหร่อนักวิิชื่าชีื่พีขั�นสููง ทีั้�ให้ควิาม่รู้เกี�ยวิกับัการจัดุการ

ธุุรกิจ
 (2) ผู้บัริหารระดัุบัสููง ระดัุบักลัางในหน่วิยงาน ทัั้�งภาครัฐหร่อภาค
เอกชื่น
 (3) ผู้ประกอบัการหร่อผู้จัดุการในธุุรกิจขนาดุใหญ่แลัะขนาดุย่อม่  
 (4) นักพีัฒินา วิิทั้ยากร แลัะบัุคลัากรดุ้านบัริหารธุุรกิจทั้ั�งภาครัฐ
แลัะเอกชื่น

(5) เจ้าของธุุรกิจ นักลังทุั้น นักวิิจัยดุ้านบัริหารธุุรกิจ
(6) นักวิิชื่าชีื่พีอิสูระดุ้านบัริหารธุุรกิจแลัะการบัริหารงานสูมั่ยใหม่่

9.ควิาม่สูัม่พันธุ์กับัหลัักสููตรอ่�นที�เปิดุสูอนในคณะ/ภาควิิชาอ่�น
ของสูถาบััน 
 9.1 กลุ่ัม่วิิชื่า/รายวิิชื่าในหลัักสููตรนี�ทีั้�เปิดุสูอนโดุยคณะ/ภาควิิชื่า/
หลัักสููตรอ่�น 

ไม่่มี่
 9.2 กลุ่ัม่วิิชื่า/รายวิิชื่าในหลัักสููตรทีั้�เปิดุสูอนให้ภาควิิชื่า/หลัักสููตร
อ่�นต้องม่าเรียน 

ไม่่มี่
9.3 การบัริหารจัดุการ 
 ไม่่มี่
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ข้อมู่ลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิาม่สูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
  มุ่่งผลิัตแลัะพีฒัินา นักวิิชื่าการระดุบััสููง นักบัริหารม่่ออาชีื่พี นัก
วิิจัยแลัะทีั้�ปรึกษาดุ้านบัริหารธุุรกิจ ทีั้�มี่ควิาม่รอบัรู้ ควิาม่เชีื่�ยวิชื่าญ ดุ้าน
วิิชื่าการ การบัริหารแลัะงานวิิจัยระดัุบัสููง รวิม่ทัั้�งมี่คุณธุรรม่ จริยธุรรม่
แลัะจรรยาบัรรณในวิิชื่าชีื่พี กอรปกับัการเสูริม่สูร้างควิาม่เข้าใจในปรัชื่ญา
แลัะเคร่�องม่่อทั้างการบัริหารธุุรกิจ เพ่ี�อสูร้างองค์ควิาม่รู้แลัะนวัิตกรรม่
ใหม่่ทีั้�มี่คุณค่าทั้างวิิชื่าการแลัะนำาไปประยกุต์ใช้ื่เพ่ี�อประโยชื่น์แก่สัูงคม่ทัั้�ง
ระดัุบัชื่าติแลัะสูากลั
 1.2 ควิาม่สูำาคัญ
 ในยุคเศึรษฐกิจปัจจุบัันทีั้�มี่การเปลีั�ยนแปลังอย่างรวิดุเร็วิแลัะเกิดุ
นวัิตกรรม่ใหม่่ (Disruptive Economy) สู่งผลัต่อการดุำาเนินธุุรกิจเป็น
อย่างม่าก เพ่ี�อควิาม่อยู่รอดุ ควิาม่ไดุ้เปรียบัทั้างการแข่งขัน แลัะก้าวิทัั้น
ควิาม่เจริญก้าวิหน้าระดัุบัโลัก จึงจำาเป็นต้อบัปรับัเปลีั�ยนแนวิคิดุทั้างการ
บัริหารจดัุการแบับัไทั้ยใหสู้อดุคลัอ้งกบััแนวิคดิุการจดัุการทีั้�ทัั้นสูม่ยัแบับั
สูากลั เพี่�อเพิี�ม่ขีดุควิาม่สูาม่ารถในการพีฒัินาประเทั้ศึทีั้�มุ่่งเน้นการพีฒัินา
ทั้รัพียากรม่นุษย์เพ่ี�อให้เกิดุประสิูทั้ธิุภาพีแลัะประสิูทั้ธิุผลัดุ้วิยการศึึกษา
ค้นคว้ิา แลัะวิิจัยเพ่ี�อพัีฒินาองค์ควิาม่รู้ใหม่่ในการค้นพีบันวัิตกรรม่ ซึึ่�งเป็น
ปัจจัยสูำาคัญอย่างยิ�งต่อผลัสัูม่ฤทั้ธิุ�ทัั้�งระดัุบัท้ั้องถิ�น ระดัุบัประเทั้ศึ แลัะ
ระดัุบัโลัก ดัุงนั�นการศึึกษา ค้นคว้ิาวิิจัย แลัะการประยุกต์ศึาสูตร์ดุ้านการ
บัริหารธุุรกิจจึงสูำาคัญอย่างยิ�งในการขับัเคลั่�อนแลัะนำาไปสูู่การพีัฒินา
ประเทั้ศึต่อไป
 1.3 วัิตถุประสูงค์
  (1) เพี่�อผลัติดุุษฎีีบััณฑิิตทั้างการบัรหิารธุุรกจิใหมี้่ควิาม่รู้ควิาม่
เชีื่�ยวิชื่าญ เข้าใจในปรัชื่ญญาทั้างการบัริหารธุุรกิจ ดุ้วิยการศึึกษาเชิื่งลึัก
ในรายลัะเอียดุของธุุรกิจ ดุ้วิยวิิธีุการวิิเคราะห์ สูังเคราะห์เพี่�อเกิดุองค์
ควิาม่รู้แลัะนวัิตกรรม่ใหม่่ ในการคิดุ วิิเคราะห์ แลัะตัดุสิูนใจในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ดุ้านการบัริหารธุุรกิจ โดุยการวิิจัยทีั้�ก่อให้เกิดุองค์ควิาม่รู้
ใหม่่แลัะควิาม่ก้าวิหน้าทั้างวิิชื่าการแลัะวิิชื่าชื่ีพีให้สูอดุคลั้องกับัสูภาพี
แวิดุล้ัอม่ทีั้�เปลีั�ยนแปลังไปอย่างรวิดุเร็วิของโลักปัจจุบััน
  (2) เพ่ี�อผลิัตบุัคลัากรทีั้�มี่ควิาม่พีร้อม่ต่อการเป็นนักวิิชื่าการแลัะ
นักบัริหารวิิชื่าชีื่พีชัื่�นสููงให้มี่ควิาม่รู้ควิาม่สูาม่ารถ มี่วิิสัูยทัั้ศึน์ทีั้�ก้าวิไกลั 
ตลัอดุจนเป็นผู้ทีั้�มี่คุณธุรรม่แลัะจริยธุรรม่ทั้างการบัริหาร
  (3) เพี่�อพีัฒินานักวิิชื่าการ นักบัริหาร นักวิิจัยระดุับัสููง ให้มี่

ทัั้กษะแลัะแนวิคิดุในการพัีฒินาธุุรกิจแลัะสูร้างธุุรกิจใหม่่ ดุ้วิยกระบัวินการ
เรียนรู้แลัะค้นคว้ิาวิิจัย
  (4) เพ่ี�อสูร้างควิาม่ร่วิม่ม่่อ แลัะเคร่อข่ายทั้างวิิชื่าการแลัะ
วิิชื่าชีื่พี ดุ้วิยการเผยแพีร่ผลังานวิิจัยในระดัุบัชื่าติแลัะนานาชื่าติแลัะเป็น
ทีั้�ยอม่รับัตาม่ม่าตราฐานสูากลั
  (5) เพ่ี�อผลิัตบุัคลัากรทีั้�มี่ควิาม่พีร้อม่ในการศึึกษาค้นคว้ิาแลัะ
สูร้างนวิตักรรม่ทีั้�มี่ควิาม่หลัากหลัายในการพีฒัินาประเทั้ศึ เพี่�อควิาม่ยั�งยน่
แลัะควิาม่มั่�นคงในระยะยาวิให้เกิดุกับัสัูงคม่ไทั้ยในแง่วิิชื่าการ การศึึกษา
ของประเทั้ศึแลัะอ่�น ๆ

ระบับัการจัดุการศึกษา การดุำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของ
หลัักสููตร
1. ระบับัการจัดุการศึกษา
 1.1 ระบับั 
  ระบับัการศึึกษาแบับัทั้วิิภาค โดุยใน 1 ปีการศึึกษาแบ่ังออก
เป็น 2 ภาคการศึึกษาปกติ ซึึ่�ง 1 ภาคการศึึกษาปกติมี่ระยะเวิลัาศึึกษาไม่่
น้อยกว่ิา 15 สัูปดุาห์ โดุยให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับั ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชีื่ย
อาคเนย์ว่ิาดุ้วิย การจัดุการศึึกษาระดัุบับััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับัทีั้� 3) พี.ศึ. 2562
      1.2 การจัดุการศึกษาภาคฤดูุร้อน 
 ไม่่มี่
     1.3 การเทียบัเคียงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค
 มี่ โดุยให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับั ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชีื่ยอาคเนย์ว่ิาดุ้วิย 
การจัดุการศึึกษาระดัุบับััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับัทีั้� 3) พี.ศึ. 2562
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2.  การดุำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 วัิน-เวิลัาในการดุำาเนินการเรียนการสูอน 
 ภาคการศึึกษาทีั้� 1 สิูงหาคม่ – ธัุนวิาคม่
 ภาคการศึึกษาทีั้� 2  ม่กราคม่ – พีฤษภาคม่ 
 วัินอังคาร – วัินอาทิั้ตย์  เวิลัา 8.30 – 21.00 น.
 2.2 คุณสูม่บััติของผูู้้เข้าศึกษา 
  2.2.1 หลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต แบับั 1 (1.1) 
  ผู้ทีั้�สูำาเร็จการศึึกษาระดัุบัปริญญาโทั้ แผน ก. หร่อเทีั้ยบัเท่ั้าทุั้ก
สูาขาทั้ั�งในแลัะต่างประเทั้ศึทีั้�คณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาหร่อ ก.พี. 
รับัรอง มี่ควิาม่สูาม่ารถในการใช้ื่ภาษาไทั้ยแลัะภาษาองักฤษไดุอ้ยา่งดุ ีแลัะ
ต้องเป็นผู้มี่คุณสูม่บััติตาม่ทีั้�บััณฑิิตวิิทั้ยาลััย ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชีื่ยอาคเนย์
กำาหนดุ
  2.2.2 หลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต แบับั 2 (2.1)
  ผู้ทีั้�สูำาเร็จการศึึกษาระดัุบัปริญญาโทั้หร่อเทีั้ยบัเท่ั้าทุั้กสูาขาทัั้�ง
ในแลัะต่างประเทั้ศึทีั้�คณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาหร่อ ก.พี. รับัรอง ม่ี
ควิาม่สูาม่ารถในการใช้ื่ภาษาไทั้ยแลัะภาษาอังกฤษไดุ้อย่างดีุ แลัะต้องเป็น
ผู้มี่คุณสูม่บััติตาม่ทีั้�บััณฑิิตวิิทั้ยาลััย ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชีื่ยอาคเนย์กำาหนดุ
          ทัั้�งนี� วิิธีุการคัดุเล่ัอกผู้เข้าศึึกษาในหลัักสููตรระดัุบัดุุษฎีีบััณฑิิต 
แบับั 1 (1.1) แลัะแบับั 2 (2.1) ให้เป็นไปตาม่ข้อบัังคับัประกาศึการคัดุ
เล่ัอกเพี่�อเข้าศึึกษาต่อในระดุับับััณฑิิตศึึกษา ของม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชีื่ย
อาคเนย์
 (1) นักศึึกษาทีั้�มี่ผลัการสูอบัผ่านควิาม่รู้ภาษาอังกฤษ ซึึ่�งมี่อายุไม่่
เกิน 3 ปี นับัตั�งแต่วัินทีั้�สูอบัผ่านภาษาองักฤษ จนถงึวัินทีั้�เข้าเป็นนักศึึกษา
 จะต้องมี่คะแนนตาม่เกณฑ์ิดัุงต่อไปนี� 
1. คะแนน TOEFL Paper Based   ไม่่ตำ�ากว่ิา  525    คะแนน
    หร่อ
2. คะแนน TOEFL-Computer Based    ไม่่ตำ�ากว่ิา  197    คะแนน
    หร่อ
3. คะแนน TOEFL-Internet Based   ไม่่ตำ�ากว่ิา   71     คะแนน
    หร่อ
4. คะแนน IELTS                     ไม่่ตำ�ากว่ิา  5.5     คะแนน
    หร่อ
5. คะแนน CU-TEP            ไม่่ตำ�ากว่ิา   67     คะแนน
    หร่อ

 (2) กรณทีีั้�นักศึึกษายงัไม่่มี่ระดัุบัคะแนน (1) ใหท้ั้ำาการวิดัุม่าตรฐาน
ควิาม่รู้ภาษาอังกฤษทีั้�จัดุสูอบัโดุยหลัักสููตรปรัชื่ญาดุุษฎีีบััณฑิิต (ปร.ดุ.)  
สูาขาวิิชื่าบัริหารธุุรกิจ บััณฑิิตวิิทั้ยาลััย ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชีื่ยอาคเนย์ แลัะ
ต้องสูอบัผ่านตาม่เกณฑ์ิก่อนเข้าศึึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึึกษาอาจจะมี่ควิาม่รู้ควิาม่เข้าใจในดุ้านต่าง ๆ  ไม่่เพีียงพีอ ไดุ้แก่ ภาษา
อังกฤษทีั้�เป็นเง่�อนไขในการสูำาเร็จการศึึกษาแลัะสูถิติในการวิิจัยเพ่ี�อใช้ื่ใน
การทั้ำาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ
 2.4 กลัยุทธ์ุในการดุำาเนินการเพ่�อแก้ไขปัญหา / ข้อจำากัดุของ
นักศึกษาในข้อ 2.3
  จัดุรายวิิชื่าเสูรมิ่ทัั้กษะดุา้นภาษาองักฤษแบับัเข้ม่ข้น เพี่�อพีฒัินา
ทัั้กษะทั้างดุ้านภาษาต่างประเทั้ศึแลัะสูถิติขั�นสููงเพ่ี�อการวิิจัย
 2.5 ระบับัการศึกษา 
  แบับัชัื่�นเรียน
 2.6 การเทียบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบีัยนเรียนข้าม่
สูถาบัันอุดุม่ศึกษา
  นักศึึกษาทีั้�เคยหร่อกำาลัังศึึกษาในหลัักสููตรทีั้�เทีั้ยบัเท่ั้า จาก
สูถาบัันอุดุม่ศึึกษาทีั้�สูำานักงานคณะกรรม่การการอดุุม่ศึึกษา (สูกอ.) รับัรอง
 หร่อสูถาบัันการศึึกษาทีั้� ก.พี. รับัรอง สูาม่ารถเทั้ียบัโอนหน่วิยกิตเข้า
ศึึกษาในหลัักสููตรนี�ไดุ ้การเทั้ยีบัโอนผลัการเรียนหม่ายถึงการขอเทั้ยีบัโอน
หน่วิยกิตของรายวิิชื่าในระดัุบัเดีุยวิกัน เพ่ี�อใช้ื่นับัเป็นสู่วินหนึ�งของการ
ศึึกษา ทั้ั�งนี�ใหเ้ปน็ไปตาม่ขอ้บัังคบัั ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชีื่ยอาคเนยว่์ิาดุว้ิย การ
จัดุการศึึกษาระดัุบับััณฑิิตศึึกษา (ฉบัับัทีั้� 3) พี.ศึ. 2562

3.  หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร ให้ระบุัรายลัะเอียดุดัุงต่อไปนี�
  3.1.1 จำานวินหน่วิยกิตรวิม่ตลัอดุหลัักสููตร 
  แบับั 1 (1.1) แลัะ แบับั 2 (2.1)  รวิม่ตลัอดุหลัักสููตร 48 
หน่วิยกิต
  3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
  โครงสูร้างหลัักสููตร แบ่ังเป็นหม่วิดุวิิชื่าทีั้�สูอดุคล้ัองกับัทีั้�กำาหนดุ
ไว้ิในเกณฑ์ิม่าตรฐานหลัักสููตรกระทั้รวิงศึึกษาธิุการ องค์ประกอบัของการ
จัดุการศึึกษา หลัักสููตรแบับั 1 (1.1) เป็นแผนการศึึกษาทีั้�มุ่่งการวิิจัยเฉพีาะ
 แลัะ แบับั 2 (2.1) เป็นแผนการศึึกษาทีั้�ทั้ำาวิิจัยแลัะศึึกษาเพิี�ม่เติม่ โดุย
ต้องทั้ำาดุุษฎีีนิพีนธ์ุไม่่น้อยกว่ิา 36 หน่วิยกิต นอกจากนี�ควิรเป็นผู้ประกอบั
การหร่อผู้มี่ประสูบัการณ์ในการทั้ำางาน โดุยมี่โครงสูร้างหลัักสููตร ดัุงนี�

103



หม่วิดุวิิชา จำานวินหน่วิยกิต

แบับั 1 (1.1) แบับั 2 (2.1)

1. หม่วิดุวิิชื่าเสูริม่พ่ี�นฐาน ไม่่นับัหน่วิยกิต ไม่่นับัหน่วิยกิต

2. หม่วิดุวิิชื่าพ่ี�นฐาน ไม่่นับัหน่วิยกิต ไม่่นับัหน่วิยกิต

3. หม่วิดุวิิชื่าบัังคับั - 9

4.หม่วิดุวิิชื่าเล่ัอก - 3

5.หม่วิดุการสูอบัวัิดุ
คุณสูม่บััติ

- ไม่่นับัหน่วิยกิต

6. หม่วิดุดุุษฎีีนิพีนธ์ุ 48 36

รวิม่ ตลัอดุหลัักสููตร 
48 หน่วิยกิต

ตลัอดุหลัักสููตร 
48 หน่วิยกิต

 3.1.3 รายวิิชา
  (1) ควิาม่หม่ายของรหัสูวิิชา
  - รหัสูรายวิิชื่าใช้ื่ตัวิอักษรนำา 3 ตัวิ ตาม่ดุ้วิยตัวิเลัข 4 หลััก

- ตัวิอักษรนำา 3 ตัวิ PHDxxxx หม่ายถึง หลัักสููตรบัริหารธุุรกิจ
ดุุษฎีีบััณฑิิต

  - เลัขหลัักพัีนแลัะหลัักร้อย หม่ายถึง หม่วิดุวิิชื่า ดัุงนี�
  PHD01xx หม่ายถึง หม่วิดุวิิชื่าเสูริม่พ่ี�นฐาน
  PHD02xx หม่ายถึง หม่วิดุวิิชื่าพ่ี�นฐาน
  PHD03xx หม่ายถึง หม่วิดุวิิชื่าบัังคับั
  PHD04xx หม่ายถึง หม่วิดุวิิชื่าเล่ัอก
  PHD05xx หม่ายถึง หม่วิดุวิิชื่าการสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ
  PHD06xx หม่ายถึง หม่วิดุวิิชื่าดุุษฎีีนิพีนธ์ุ แบับั 1 (1.1)
  PHD07xx หม่ายถึง หม่วิดุวิิชื่าดุุษฎีีนิพีนธ์ุ แบับั 2 (2.1) 
  - เลัขหลัักสิูบัแลัะหลัักหน่วิย หม่ายถึง ลัำาดัุบัวิิชื่า
  (2) วิิชาบัังคับัก่อน
  หม่ายถึง วิิชื่าทีั้�นักศึึกษาจะลังทั้ะเบีัยนวิิชื่านั�นต้องผ่านการ
ศึึกษาในรายวิิชื่าทีั้�ระบุัไว้ิก่อน เพี่�อให้เกิดุผลัสัูม่ฤทั้ธิุ�ทั้างการศึึกษารายวิิชื่า
ดัุงกล่ัาวิ

 (3) รายวิิชาตาม่โครงสูร้างหลัักสููตร
      (3.1) หม่วิดุวิิชาเสูริม่พ่�นฐาน             ไม่่นับัหน่วิยกิต สูำาหรับั
 แบับั 1 (1.1) แลัะแบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชื่า ช่ื่�อวิิชื่า/ช่ื่�อวิิชื่าภาษาอังกฤษ           จำานวินหน่วิยกิต
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0101 ภาษาอังกฤษขั�นสููงระดัุบับััณฑิิตศึึกษา 0(0-0-0) 
           (Advanced English for Graduate Studies)
     (ไม่่นับัหน่วิยกิต)                   
PHD0102 ปรัชื่ญาทั้างสัูงคม่ศึาสูตร์แลัะสูถิติขั�นสููงเพ่ี�อ  0(0-0-0)
    การวิิจัยทั้างธุุรกิจ                           
   (Philosophy of Social Science and  (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
   Advanced Statistic  for Business Research)   
PHD0103 ปฏิิบััติการงานวิิจัยชัื่�นสููง                    0(0-0-0) 
                (Advanced Business Research   (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
      Workshop)   
     (3.2) หม่วิดุวิิชาพ่�นฐาน   ไม่่นับัหน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 1 (1.1) 
แลัะแบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชื่า  ช่ื่�อวิิชื่า/ช่ื่�อวิิชื่าภาษาอังกฤษ จำานวินหน่วิยกิต 
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0201ควิาม่รู้พ่ี�นฐานทั้างธุุรกิจ        (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
   (Foundations of Business Knowledge)                                
 (3.3) หม่วิดุวิิชื่าบัังคับั     9 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชื่า ช่ื่�อวิิชื่า/ช่ื่�อวิิชื่าภาษาอังกฤษ                    จำานวินหน่วิยกิต
 (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0301 ปรัชื่ญาแลัะทั้ฤษฎีีทั้างการจัดุการขั�นสููง           3(3-0-6)
  (Philosophy and Advanced Management Theories) 
PHD0302 วิิธีุวิิทั้ยาการวิิจัยขั�นสููง 1           3(3-0-6)
  (Advanced Research Methodology 1)
PHD0303 วิิธีุวิิทั้ยาการวิิจัยขั�นสููง 2           3(3-0-6)
  (Advanced Research Methodology 2)
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 (3.4) หม่วิดุวิิชาเล่ัอก    3 หน่วิยกิต สูำาหรับั แบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชื่า ช่ื่�อวิิชื่า/ช่ื่�อวิิชื่าภาษาอังกฤษ         จำานวินหน่วิยกิต
     (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0401 สัูม่ม่นาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทั้างการจัดุการ      3(3-0-6)
  (Research Seminar in Selected Management Topics)
PHD0402 สัูม่ม่นาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทั้างการตลัาดุ 3(3-0-6)
  (Research Seminar in Selected Marketing Topics)
PHD0403 สัูม่ม่นาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทั้างการเงิน          3(3-0-6)
  (Research Seminar in Selected Financial Topics)
 (3.5) หม่วิดุวิิชาการสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ   ไม่่นับัหน่วิยกิต สูำาหรับั
 แบับั 1 (1.1) แลัะแบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชื่า ช่ื่�อวิิชื่า/ช่ื่�อวิิชื่าภาษาอังกฤษ จำานวินหน่วิยกิต
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0501 การสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ            0(0-0-0)
  (Qualifying Examination)               (ไม่่นับัหน่วิยกิต)
 (3.6) หม่วิดุวิิชาดุุษฎีีนิพนธุ์ แบับั 1 (1.1)     48 หน่วิยกิต 
สูำาหรับั แบับั 1 (1.1)
รหัสูวิิชื่า ช่ื่�อวิิชื่า/ช่ื่�อวิิชื่าภาษาอังกฤษ                    จำานวินหน่วิยกิต
 (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0601 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ แบับั 1 (1)          8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (1)
PHD0602 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ แบับั 1 (2)          8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (2)
PHD0603 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ แบับั 1 (3)          8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (3)
PHD0604 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ แบับั 1 (4)          8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (4)
PHD0605 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ แบับั 1 (5)          8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (5)
PHD0606 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ แบับั 1 (6)          8(0-0-16)
  (Dissertation Type 1) (6)

 (3.7) หม่วิดุวิิชาดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (2.1)  36 หน่วิยกิต สูำาหรับั
 แบับั 2 (2.1)
รหัสูวิิชื่า ช่ื่�อวิิชื่า/ช่ื่�อวิิชื่าภาษาอังกฤษ จำานวินหน่วิยกิต 
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาดุ้วิยตนเอง)
PHD0701 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ แบับั 2 (1)   9(0-0-18)
  (Dissertation Type 2) (1)
PHD0702 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ แบับั 2 (2) 9(0-0-18)
  (Dissertation Type 2) (2)
PHD0703 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ แบับั 2 (3)  9(0-0-18)
  (Dissertation Type 2) (3)
PHD0704 ดุุษฎีีนิพีนธ์ุ แบับั 2 (4)  9(0-0-18)
  (Dissertation Type 2) (4)
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 แผู้นการศึกษา หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจบััณฑิิต (หลัักสููตรนานาชาติ) 
แบับั 1 (1.1) (การวิิจัยเพ่�อทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ)

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

  
ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2

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

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

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

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

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

รวิม่หน่วิยกิตตลัอดุหลัักสููตร 48 หน่วิยกิต
หม่ายเหตุ 
 - หม่วิดุวิิชื่าพ่ี�นฐานสูำาหรับันักศึึกษาทีั้�ไม่่ไดุ้สูำาเร็จการศึึกษาระดัุบัปริญญาโทั้ทั้างบัริหารธุุรกิจ
 - หม่วิดุวิิชื่าพ่ี�นฐานให้ดุำาเนินการให้แล้ัวิเสูร็จก่อนการเปิดุภาคการศึึกษาแรก
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4. องค์ประกอบัเกี�ยวิกับัการฝึึกภาคสูนาม่ การฝึึกงาน หร่อสูหกิจ
ศึกษา  
 ไม่่มี่

5. ข้อกำาหนดุเกี�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัย
 นักศึึกษาลังทั้ะเบีัยนดุุษฎีีนิพีนธ์ุตาม่แผนการศึึกษาของหลัักสููตร 
โดุยผ่านควิาม่เห็นชื่อบัจากอาจารยที์ั้�ปรึกษาดุุษฎีีนิพีนธ์ุ หร่ออาจารยผู้์รับั
ผิดุชื่อบัหลัักสููตร
 5.1 คำาอธิุบัายโดุยย่อ 
  การทั้ำาดุุษฎีีนิพีนธุต์าม่ควิาม่ตอ้งการของหลัักสููตรบัรหิารธุุรกจิ
ดุุษฎีีบััณฑิิตนั�น  จะมุ่่งเน้นให้เกิดุการบูัรณาการองค์ควิาม่รู้ใหม่่ทัั้�งทั้าง
ดุ้านทั้ฤษฎีีแลัะการประยกุต์ใช้ื่ในระดัุบัสููง หร่อต่อยอดุองค์ควิาม่รู้เดิุม่ใน
สูาขาทีั้�เกี�ยวิข้องกับัการจัดุการ การเงินแลัะการตลัาดุทีั้�สูาม่ารถนำาเสูนอ
ทั้ฤษฎีีแลัะการประยุกต์เทั้คโนโลัยีทีั้�มี่คุณภาพีสููงม่าใช้ื่ให้เกิดุควิาม่
ก้าวิหน้าทั้างวิิชื่าการแลัะการบัริหารระดัุบัสููง ตลัอดุจนมี่ขอบัเขตการทั้ำา
ดุุษฎีีนิพีนธ์ุทีั้�อยู่ภายใต้การควิบัคุม่อย่างใกล้ัชิื่ดุของคณะกรรม่การทีั้�
ปรึกษาดุุษฎีีนิพีนธ์ุแลัะสูาม่ารถทั้ำาให้แล้ัวิเสูร็จภายในระยะเวิลัาทีั้�
หลัักสููตรกำาหนดุไดุ้
      5.2 ม่าตรฐานผู้ลัการเรียนรู้ 
  นักศึึกษาม่คีวิาม่รู้แลัะประสูบัการณก์ารทั้ำางานวิิจัยเพี่�อให้เกิดุ
องค์ควิาม่รู้ใหม่่ ผลังานใหม่่ รวิม่ทัั้�งการต่อยอดุควิาม่รู้เดิุม่ การสูอบัปกป้อง
ทีั้�มี่คณะกรรม่การควิบัคุม่การสูอบัตาม่เกณฑิ์ในประกาศึกระทั้รวิง
ศึึกษาธิุการ เร่�อง เกณฑ์ิม่าตรฐานหลัักสููตรระดัุบับััณฑิิตศึึกษา พี.ศึ. 2558
 5.3 ช่วิงเวิลัา 
  ทุั้กภาคการศึึกษาตาม่ทีั้�ไดุ้กำาหนดุไว้ิในแผนการศึึกษา
 5.4 จำานวินหน่วิยกิต
  - หลัักสููตรปรัชื่ญาดุุษฎีีบััณฑิิต แบับั 1 (1.1) จำานวิน 48 หน่
วินกิต
  - หลัักสููตรปรัชื่ญาดุุษฎีีบััณฑิิต แบับั 2 (2.1) จำานวิน 48 หน่
วินกิต
 5.5 การเตรียม่การ
  - อาจารย์ทีั้�ปรึกษาแนะนำานักศึึกษาอย่างใกล้ัชิื่ดุ แลัะมี่การ
ติดุตาม่ผลัอย่างสูม่ำ�าเสูม่อ
  - นักศึึกษาต้องดุำาเนินงานวิิจัยดุุษฎีีนิพีนธ์ุอย่างใกล้ัชิื่ดุกับั
อาจารย์ทีั้�ปรึกษา

  - กำาหนดุชัื่�วิโม่งการให้คำาปรึกษา แลัะจัดุทั้ำาบัันทึั้กการให้คำา
ปรึกษา 

6. กระบัวินการประเมิ่นผู้ลั
 - ประเมิ่นจากรายวิิชื่าทีั้�เรียน (เฉพีาะแบับั 2.1) 
 - ประเมิ่นผลัจากผลังานวิิจัยทีั้�ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีแลัะเผยแพีร่
 - การสูอบัโครงร่างดุุษฎีีนิพีนธ์ุ การสูอบัวัิดุคุณสูม่บััติ แลัะการสูอบั
ปกป้องดุุษฎีีนิพีนธ์ุ
 
หลัักเกณฑ์ิในการประเมิ่นผู้ลันักศึกษา
 1. กฎีระเบีัยบัหร่อหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดัุบัคะแนน (เกรดุ)
  การวัิดุผลัแลัะการสูำาเร็จการศึึกษาเป็นไปตาม่ข้อกำาหนดุ
ม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชีื่ยอาคเนย์ สูำาหรับัหลัักสููตรบัริหารธุุรกิจดุุษฎีีบััณฑิิต 
สูาขาวิิชื่าบัริหารธุุรกิจ
 - การวัิดุผลัรายวิิชื่าในหม่วิดุวิิชื่าดุุษฎีีนิพีนธ์ุ ให้มี่การประเมิ่นผลั
ของรายวิิชื่าดุุษฎีีนิพีนธ์ุ โดุยใช้ื่สัูญลัักษณ์
S (Satisfactory)     หม่ายถึง พีอใจ เทีั้ยบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น 4.00
U (Unsatisfactory) หม่ายถึง ไม่่พีอใจ เทีั้ยบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น 0.00
 - การวัิดุผลัการสูอบัปกป้องดุุษฎีีนิพีนธ์ุ ให้มี่การประเมิ่นผลัโดุยใช้ื่
สัูญลัักษณ์ 
O (Outstanding)    หม่ายถึง ดีุเยี�ยม่ เทีั้ยบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น 4.00
G (Good)             หม่ายถึง ดีุ เทีั้ยบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น 3.50
P (Pass)               หม่ายถึง ผ่าน เทีั้ยบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น 3.00
U (Unsatisfactory) หม่ายถึง ไม่่พีอใจ เทีั้ยบัไดุ้ระดัุบัคะแนนเป็น 0.00

 2. กระบัวินการทวินสูอบัม่าตรฐานผู้ลัสัูม่ฤทธิุ�ของนักศึกษา
 2.1 การทวินสูอบัม่าตรฐานผู้ลัการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่่
สูำาเร็จการศึกษา
 (1) การทั้วินสูอบัในระดัุบัรายวิิชื่าทุั้กรายวิิชื่า 
 (2)  การทั้วินสูอบัในระดัุบัหลัักสููตร มี่ระบับัประกันคุณภาพีภายใน
เพ่ี�อใช้ื่ในการทั้วินสูอบัม่าตรฐานผลัการเรียนรู้ของนักศึึกษา
 (3) มี่การประเมิ่นการสูอนโดุยนักศึึกษา
 2.2 การทวินสูอบัม่าตรฐานผู้ลัการเรียนรู้หลัังจากนักศึกษาสูำาเร็จ
การศึกษา
 (1) ประเม่นิจากภาวิะการม่งีานทั้ำาของบััณฑิิตแลัะระยะเวิลัาในการ
มี่งานทั้ำา
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 (2) การประเมิ่นควิาม่พีึงพีอใจในบััณฑิิตทีั้�จบัการศึึกษาแลัะเข้า
ทั้ำางานในสูถานประกอบัการ
 (3) การประเมิ่นจากบััณฑิิตทีั้�ไปประกอบัอาชีื่พีในสู่วินของควิาม่
พีร้อม่แลัะควิาม่รู้จากสูาขาวิิชื่าทีั้�ศึึกษาตาม่หลัักสููตร

3. เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษาตาม่หลัักสููตร 
 3.1 การวัิดุผู้ลั
  การวัิดุผลัการศึึกษาใหเ้ป็นไปตาม่ข้อกำาหนดุม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชีื่ย
อาคเนย์ 
 3.2 เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษา
  การสูำาเร็จการศึึกษาเป็นไปตาม่ข้อกำาหนดุม่หาวิิทั้ยาลััยเอเชีื่ย
อาคเนย์ นักศึึกษาทีั้�มี่สิูทั้ธิุ�ไดุ้รับัปริญญา ต้องมี่คุณสูม่บััติครบัถ้วิน ดัุงต่อ
ไปนี�
  แบับั 1 (1.1) การวิิจัยเพ่�อทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ 
  สูอบัผา่นภาษาตา่งประเทั้ศึอยา่งนอ้ย 1 ภาษา ตาม่หลัักเกณฑิ์
แลัะเง่�อนไขทีั้�ม่หาวิิทั้ยาลััยกำาหนดุ สูอบัผ่านการสูอบัวิัดุคุณสูม่บััติ 
(Qualification examination) เพี่�อเป็นผู้มี่สิูทั้ธิุ�ขอทั้ำาวิิทั้ยานิพีนธุ์เสูนอ
วิิทั้ยานิพีนธ์ุ แลัะสูอบัผ่านการสูอบัปากเปล่ัาขั�นสุูดุท้ั้าย โดุยคณะ
กรรม่การทีั้�ม่หาวิิทั้ยาลััยแต่งตั�ง ซึึ่�งจะต้องประกอบัดุ้วิยผู้ทั้รงคุณวุิฒิิจาก
ภายในแลัะภายนอกม่หาวิิทั้ยาลััย แลัะตอ้งเป็นระบับัเปดิุให้ผู้สูนใจเข้ารับั
ฟัังไดุ้
  สูำาหรับัผลังานวิิทั้ยานิพีนธ์ุหร่อสู่วินหนึ�งของวิิทั้ยานิพีนธ์ุจะต้อง
ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีหร่ออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในแหล่ังตีพิีม่พี์ 
ดัุงนี� 
  สูำาหรับัวิิทั้ยานิพีนธ์ุในสูายสัูงคม่ศึาสูตร์แลัะม่นุษยศึาสูตร์ จะ
ต้องไดุ้รับัการตีพีิม่พ์ีหร่ออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพีิม่พี์ในวิารสูาร
วิิชื่าการระดัุบัชื่าติ ซึึ่�งอยู่ในฐานข้อมู่ลั TCI กลุ่ัม่ทีั้� 1 ขึ�นไป อย่างน้อย 2 
เร่�อง หร่อถ้าเป็นวิารสูารวิิชื่าการระดัุบันานาชื่าติ จะต้องเป็นวิารสูารทีั้�มี่
คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาเร่�องหลัักเกณฑ์ิ
การพิีจารณาวิารสูารทั้างวิิชื่าการสูำาหรับัการเผยแพีร่ผลังานวิิชื่าการ ซึึ่�ง
ต้องไม่่อยู่ใน List of predatory publishers and journals
  สูำาหรับัวิิทั้ยานิพีนธ์ุในสูายวิิทั้ยาศึาสูตร์แลัะเทั้คโนโลัยี จะต้อง
ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีหร่ออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในวิารสูาร
วิิชื่าการระดุบัันานาชื่าต ิทีั้�มี่คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการ
อุดุม่ศึึกษาเร่�องหลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสูารทั้างวิิชื่าการสูำาหรับัการ

เผยแพีร่ผลังานวิิชื่าการ ซึึ่�งต้องไม่่อยู่ใน List of predatory publishers 
and journals อย่างน้อย 2 เร่�อง
  แบับั 2 (2.1) การเรียนรายวิิชาแลัะทำาดุุษฎีีนิพนธ์ุ 
         ศึึกษารายวิิชื่าครบัถ้วินตาม่ทีั้�กำาหนดุในหลัักสููตร โดุยจะต้องไดุ้
รับัคะแนนเฉลีั�ยไม่่ตำ�ากว่ิา 3.00 จากระบับั 4 ระดัุบัคะแนนหร่อเทีั้ยบัเท่ั้า
 สูอบัผ่านภาษาต่างประเทั้ศึอย่างน้อย 1 ภาษา ตาม่หลัักเกณฑ์ิแลัะเง่�อนไข
ทีั้�ม่หาวิิทั้ยาลััยกำาหนดุ สูอบัผ่านการสูอบัวิัดุคุณสูม่บััติ (Qualification 
examination) เพ่ี�อเป็นผู้มี่สิูทั้ธิุ�ขอทั้ำาวิิทั้ยานิพีนธ์ุเสูนอวิิทั้ยานิพีนธ์ุ แลัะ
สูอบัผ่านการสูอบัปากเปล่ัาขั�นสุูดุท้ั้าย โดุยคณะกรรม่การทีั้�ม่หาวิิทั้ยาลััย
แต่งตั�ง ซึึ่�งจะต้องประกอบัดุ้วิยผู้ทั้รงคุณวุิฒิิจากภายในแลัะภายนอก
ม่หาวิิทั้ยาลััย แลัะต้องเป็นระบับัเปิดุให้ผู้สูนใจเข้ารับัฟัังไดุ้
  สูำาหรับัผลังานวิิทั้ยานิพีนธ์ุหร่อสู่วินหนึ�งของวิิทั้ยานิพีนธ์ุจะต้อง
ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีหร่ออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พี์ในแหล่ังตีพิีม่พี์ 
ดัุงนี� 
  สูำาหรับัวิิทั้ยานิพีนธ์ุในสูายสัูงคม่ศึาสูตร์แลัะม่นุษยศึาสูตร์ จะ
ต้องไดุ้รับัการตีพีิม่พ์ีหร่ออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพีิม่พี์ในวิารสูาร
วิิชื่าการระดัุบัชื่าติ ซึึ่�งอยู่ในฐานข้อมู่ลั TCI กลุ่ัม่ทีั้� 1 ขึ�นไป อย่างน้อย 2 
เร่�อง หร่อถ้าเป็นวิารสูารวิิชื่าการระดัุบันานาชื่าติ จะต้องเป็นวิารสูารทีั้�มี่
คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการอุดุม่ศึึกษาเร่�องหลัักเกณฑ์ิ
การพิีจารณาวิารสูารทั้างวิิชื่าการสูำาหรับัการเผยแพีร่ผลังานวิิชื่าการ ซึึ่�ง
ต้องไม่่อยู่ใน List of predatory journals and publishers 
  สูำาหรับัวิิทั้ยานิพีนธ์ุในสูายวิิทั้ยาศึาสูตร์แลัะเทั้คโนโลัยี จะต้อง
ไดุ้รับัการตีพิีม่พ์ีหร่ออย่างน้อยไดุ้รับัการยอม่รับัให้ตีพิีม่พ์ีในวิารสูาร
วิิชื่าการระดัุบันานาชื่าต ิทีั้�มี่คุณภาพีตาม่ประกาศึของคณะกรรม่การการ
อุดุม่ศึึกษาเร่�องหลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสูารทั้างวิิชื่าการสูำาหรับัการ
เผยแพีร่ผลังานวิิชื่าการ ซึึ่�งต้องไม่่อยู่ใน List of predatory journals 
and publishers อย่างน้อย 2 เร่�อง
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หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ 
 (หลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
1. ช่�อหลัักสููตร
ช่�อภาษาไทย	 หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	สูาขาวิิชา	

บริหารธุุรกิจ	

ช่�อภาษาอังกฤษ Master of Business Administration

Program in Business Administration

2.ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
ช่�อเต็ม (ภาษาไทย)	 บริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	(บริหารธุุรกิจ)

ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration

(Business	Administration)

ช่�อย่อ (ภาษาไทย) 	 บธุ.ม.	(บริหารธุุรกิจ)

ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ)		 M.B.A.	(Business	Administration)

3. วิิชาเอก
ไม่มี

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

แผน	ข		 จํานวิน	36	หน่วิยกิต

5. รูปแบบของหลัักสููตร
5.1	รูปแบบ

	 หลัักสููตรปริญญาโท	แผน	ก	แบบ	ก2	แลัะ	แผน	ข	ใช้ระยะ

เวิลัาการศึึกษาไม่น้อยกว่ิา	3	ภาค	การศึึกษา	แลัะไม่เกิน	5	ปีการศึึกษา

5.2	ภาษาที�ใช้

	 หลัักสููตรจัดการศึึกษาเป็นภาษาไทย	 โดยเอกสูารประกอบ

แลัะหนังสืูอที�ใช้ประกอบการสูอนอาจ	 เป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิิชา	

การรับเข้าศึกษา 

	 รับทั�งนักศึึกษาไทยแลัะนักศึึกษาต่างชาติที�สูามารถใช้ภาษา

ไทยแลัะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5.3 ควิามร่วิมม่อกับสูถาบันอ่�น 

เป็นหลัักสููตรของสูถาบันที�จัดการเรียนการสูอนโดยตรง

  การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพีียงสูาขาวิิชาเดียวิ

6. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลัักสููตร 
	 	 หลัักสููตรปรับปรุง	 พี.ศึ.	 2563	 ซึึ่�งปรับปรุงจากหลัักสููตร

บริหารธุุรกิจ	มหาบัณฑิิตสูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ	 (หลัักสููตรปรับปรุง	พี.ศึ.	

2560)

6.1	หลัักสููตรกําหนดเปิดสูอน	ภาคการศึึกษาที�	1	ปีการศึึกษา	2563

6.2	ผ่านการพิีจารณาจากคณะกรรมการพัีฒนาหลัักสููตรเมื�อวัินที�		

15	พีฤศึจิกายน	พี.ศึ.	2562

6.3	ผ่านการพิีจารณาจากคณะกรรมการวิิชาการในการประชุม	 		

ครั�งที�	4/2562	เมื�อวัินที�	19	ธัุนวิาคม	พี.ศึ.	2562

6.4		 สูภามหาวิิทยาลััยอนุมัติเห็นชอบหลัักสููตรในการประชุมครั�ง		

ที�	1/2563	เมื�อวัินที�	23	มกราคม	พี.ศึ.	2563

7. ควิามพร้อมในการเผู้ยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะมาตรฐาน
	 หลัักสููตรมีควิามพีร้อมเผยแพีร่คุณภาพีแลัะมาตรฐาน	 ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุิฒิระดับอุดมศึึกษาแห่งชาติ	 พี.ศึ.	 2552	 ในปีการศึึกษา	

2564

8. อาช่พท่�สูามารถประกอบได้หลัังสูำาเร็จการศึกษา
(1)	นักวิิชาการหรือนักวิิชาชีพีที�ให้ควิามรู้เกี�ยวิกับการจัดการ

ธุุรกิจ
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	 (2)	ผู้บริหารของหน่วิยงาน	ทั�งภาครัฐแลัะเอกชน

	 (3)	ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการในธุุรกิจขนาดกลัางแลัะขนาด	 		

	 ย่อม	

	 (4)	เจ้าของธุุรกิจ	นักลังทุน	นักวิิจัยด้านบริหารธุุรกิจ

9. สูถานท่�จัดการเร่ยนการสูอน 
	 	ในสูถานที�ตั�ง	มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	19/1	ถนนเพีชรเกษม	

แขวิงหนองค้างพีลูั	เขตหนองแขม	กรุงเทพีฯ	10160

10.ควิามสัูมพันธ์ุกับหลัักสููตรอ่�นท่�เปิดสูอนในคณะ/ภาควิิชาอ่�น
ของสูถาบัน 
	 10.1	กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรนี�ที�เปิดสูอนโดย

	 คณะ/ภาควิิชา/หลัักสููตรอื�น	

	 	ไม่มี

	 10.2	กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที�เปิดสูอนให้

	 ภาควิิชา/หลัักสููตรอื�นต้องมาเรียน	

	 	ไม่มี

	 10.3	การบริหารจัดการ	

	 	ไม่มี

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา

	 	 มุ่งสูร้างสูรรค์แลัะพัีฒนานักวิิชาการ/นักวิิชาชีพีทางการ

บริหารให้มีทักษะ	ควิามรู้	ควิามสูามารถ	คุณธุรรมแลัะจริยธุรรมที�เชื�อม

โยงแลัะประยุกต์ใช้ศึาสูตร์ทางการบริหารธุุรกิจให้เกิดเป็นองค์ควิามรู้ใหม่

อย่างต่อเนื�อง	 ตลัอดจนบูรณาการองค์ควิามรู้ทางด้านการบริหารให้เกิด

เป็นกระบวินพัีฒนาทั�งในระดับท้องถิ�นแลัะระดับสูากลัได้อยา่งมีคุณภาพี

 1.2 ควิามสูำาคัญ

	 	 ในยุคโลักาภิวัิฒน์การบริหารจัดการธุุรกิจถือเป็นศึาสูตร์ที�

สํูาคัญของการดําเนินธุุรกิจ	 การจะยืนอยู่บนเวิทีโลักที�มีการแข่งขันทาง

ธุุรกิจอย่างรุนแรง	จําเป็นต้องอาศัึยการปรับเปลีั�ยนการบริหารทางธุุรกิจ

ตามแนวิคิดที�ทันสูมัยให้สูอดคล้ัองกับสูากลั	 เพืี�อให้ทันกับควิามเจริญ

ก้าวิหน้าระดับโลัก	อีกทั�งการเพิี�มขีดควิามสูามารถในการพัีฒนาประเทศึ

ที�มุ่งเน้นการพัีฒนาทรัพียากรมนุษยใ์ห้เกิดทักษะแลัะกระบวินการบริหาร

จัดการทั�งด้านการผลิัต	การตลัาด	การบริหารแลัะอื�น	ๆ 	ให้เกิดเป็นแนวิคิด

ทางนวัิตกรรมทางการบริหารที�สูามารถเพิี�มศัึกยภาพีทางการแข่งขัน	แลัะ

สูามารถตอบสูนองควิามต้องการกําลัังคนด้านการบริหารที�ก่อให้เกิดการ

ขับเคลืั�อนการพีัฒนาเศึรษฐกิจของประเทศึให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั�งยืน

 1.3 วัิตถุประสูงค์

	 	 (1)	เพืี�อผลิัตมหาบณัฑิิตทางการบรหิารธุุรกจิใหมี้ควิามรู้ควิาม

เชี�ยวิชาญในการคิดวิิเคราะห์แลัะตัดสิูนใจในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ด้าน

การบริหาร	โดยการวิิจัยที�ก่อให้เกิดองคค์วิามรู้ใหม่แลัะควิามกา้วิหนา้ทาง

วิิชาการแลัะวิิชาชีพีให้สูอดคล้ัองกับสูภาพีแวิดล้ัอมที�เปลีั�ยนแปลังไปอยา่ง

รวิดเร็วิตามกระแสูโลักาภิวัิตน์

	 	 (2)	 เพืี�อพัีฒนานักวิิชาการแลัะนักวิิชาชีพีทางด้านการ

บริหารธุุรกิจให้มีควิามรู้ที�สูามารถบูรณาการองค์ควิามรู้ทางด้าน

บริหารธุุรกิจไปประยุกต์ใช้แลัะถ่ายทอดให้กับสัูงคมได้	 โดยผ่าน

กระบวินการเรียนรู้แลัะการวิิจัยค้นคว้ิาที�สูามารถบุกเบิกแลัะแสูวิงหา

ควิามรู้ใหม่เพืี�อนํามาเพิี�มขีดควิามสูามารถในการแข่งขันขององคก์รธุุรกจิ

ในประเทศึไทย	

	 	 (3)	 เพืี�อผลิัตบุคลัากรที�มีควิามพีร้อมต่อการเป็นนักวิิชาการ

แลัะนักบริหารวิิชาชีพีให้มีควิามรู้ควิามสูามารถ	 มีวิิสัูยทัศึน์ที�ก้าวิไกลั	

ตลัอดจนเป็นผู้ที�มีคุณธุรรมแลัะจริยธุรรมทางการบริหาร	

	 	 (4)	สูร้างเครือข่ายควิามร่วิมมือทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพีในการ

พัีฒนาที�มุ่งเน้นรักษาสิู�งแวิดล้ัอมแลัะวัิฒนธุรรมที�ดีของประเทศึ
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	 	 (5)	 เพืี�อผลัิตบุคลัากรที�มีควิามพีร้อมในการสูร้างนวิัตกรรม

ควิามหลัากหลัายที�พัีฒนาแก่ประเทศึ	เพืี�อควิามยั�งยนืของสูภาพีเศึรษฐกิจ

	ควิามมั�นคงในระยะยาวิใหเ้กิดกับสัูงคมไทยในแงวิ่ิชาการ	การศึึกษาของ

ประเทศึแลัะอื�น	ๆ

ระบบการจัดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของ
หลัักสููตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
 1.1. ระบบ 

	 	 ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค	โดยใน	1	ปีการศึึกษาแบ่งออก

เป็น	2	ภาคการศึึกษาปกติ	ซึึ่�ง	1	ภาคการศึึกษาปกติมีระยะเวิลัาศึึกษาไม่

น้อยกว่ิา	15	สัูปดาห์	แลัะมีการเปิดสูอนภาคการศึึกษาฤดูร้อน	ซึึ่�งมีระยะ

เวิลัาการศึึกษาไม่น้อยกว่ิา	 6	 สัูปดาห์	 มีจํานวินชั�วิโมงการเรียนแต่ลัะ

รายวิิชาเท่ากับภาคการศึึกษาปกติ	 โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุิฒิระดับอุดมศึึกษาแห่งชาติ	 พี.ศึ.2552	 เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตร

ระดับบัณฑิิตศึึกษา	พี.ศึ.2558	แลัะข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	

ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562

 1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

	 	 มี	การจัดการศึึกษาภาคฤดูร้อน	โดยกําหนดระยะเวิลัาศึึกษา

ไม่น้อยกว่ิา	6	สัูปดาห์

 1.3. การเท่ยบเค่ยงหน่วิยกิตในระบบทวิิภาค 

	 			 ไม่มี

2. การดำาเนินการหลัักสููตร

 2.1. วัิน-เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน 

	 ภาคการศึึกษาที�	1		 สิูงหาคม	–	ธัุนวิาคม

	 ภาคการศึึกษาที�	2		 มกราคม	–	พีฤษภาคม

	 ภาคการศึึกษาฤดูร้อน		มิถุนายน	–	กรกฎาคม

	 วัินเสูาร์	–	วัินอาทิตย์		เวิลัา	8.30	–	21.00น.

 2.2. คุณสูมบัติของผูู้้เข้าศึกษา 

	 	 ผู้ที�สํูาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาตรี	หรือเทียบเท่าทุกสูาขา

ทั�งในแลัะต่างประเทศึที�คณะกรรมการการอุดมศึึกษา	(สูกอ.)	หรือ	ก.พี.	

รับรอง	 แลัะต้องเป็นผู้มีคุณสูมบัติตามที�บัณฑิิตวิิทยาลััย	 มหาวิิทยาลััย

เอเชียอาคเนย์กําหนด	

										 ทั�งนี�	วิิธีุการคดัเลัอืกผู้เข้าศึึกษาในหลัักสููตรระดบับรหิารธุุรกจิ

มหาบัณฑิิต	แผน	ก	แบบ	ก	2	แลัะ	แผน	ข	ให้เป็นไปตามประกาศึการคัด

เลืัอกเพืี�อเข้าศึึกษาต่อในระดับบัณฑิิตศึึกษา	 ของมหาวิิทยาลััยเอเชีย

อาคเนย์

 2.3. ระบบการศึกษา 

	 	 	แบบชั�นเรียน

 2.4. การเท่ยบโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ยนเร่ยน

ข้ามสูถาบันอุดมศึกษา

	 	 นักศึึกษาที�เคยหรือกําลัังศึึกษาในหลัักสููตรที�เทียบเท่า	 จาก

สูถาบันอุดมศึึกษาที�สํูานกังานคณะกรรมการการอุดมศึึกษา	(สูกอ.)	รับรอง

	 หรือสูถาบันการศึึกษาที�	 ก.พี.	 รับรอง	 สูามารถเทียบโอนหน่วิยกิตเข้า

ศึึกษาในหลัักสููตรนี�ได้	โดยการเทียบโอนผลัการเรียน	หมายควิามว่ิา	การ

ขอเทียบโอนหน่วิยกิตของรายวิิชาในระดับเดียวิกัน	 เพืี�อใช้นับเป็นสู่วิน

หนึ�งของการศึึกษา	 ทั�งนี�ให้เป็นไปตามเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับ

บัณฑิิตศึึกษา	พี.ศึ.	 2558	 แลัะข้อบังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	 ว่ิา

ด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562

3. หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร ให้ระบุรายลัะเอ่ยดดังต่อไปน่�

  3.1.1 จำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 

	 	 แผน	ก	แบบ	ก	2		 36	หน่วิยกิต

	 	 แผน	ข		 36	หน่วิยกิต
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  3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร

	 	 โครงสูร้างหลัักสููตร	 แบ่งเป็นหมวิดวิิชาที�สูอดคล้ัองกับที�

กําหนดไว้ิในเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรกระทรวิงศึึกษาธิุการ	โดยแบ่งเป็น	

2	แผน	คือ	องค์ประกอบของการจัดการศึึกษา	หลัักสููตรแผน	ก	แบบ	ก	

2	 เป็นแผนการศึึกษาที�มุ่งการทําวิิทยานิพีนธ์ุที�ก่อให้เกิดควิามก้าวิหน้า

ทางวิิชาการ	แลัะศึึกษารายวิิชาเพิี�มเติม	แลัะหลัักสููตรแผน	ข	เป็นแผนการ

ศึึกษาที�มุ่งการศึึกษารายวิิชาแลัะการค้นคว้ิาอิสูระ	โดยต้องทําการค้นคว้ิา

อิสูระไม่น้อยกว่ิา	6	หน่วิยกิต	โดยมีโครงสูร้างหลัักสููตรดังนี�

หมวิดวิิชา จำานวินหน่วิยกิต

แผู้น ก แบบ ก 2 แผู้น ข

1.	หมวิดวิิชาเสูริมพืี�นฐาน ไม่นับหน่วิยกิต ไม่นับหน่วิยกิต

2.	หมวิดวิิชาบังคับ 21 21

3.	หมวิดวิิชาเลืัอก 3 9

4.	หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ 12 -

5.	หมวิดการค้นคว้ิาอิสูระ - 6

6.	หมวิดการสูอบประมวิลั
ควิามรู้

- ไม่นับหน่วิยกิต

รวิม ตลัอดหลัักสููตร 
36 หน่วิยกิต

ตลัอดหลัักสููตร 
36 หน่วิยกิต

 

  3.1.3 รายวิิชา

  (1) ควิามหมายของรหัสูวิิชา

	 	 รหัสูรายวิิชาใช้ตัวิอักษรนํา	3	ตัวิ	ตามด้วิยตัวิเลัข	4	หลััก

	 	 ตัวิอักษรนํา	3	ตัวิ	MBAxxxx	หมายถึง	หลัักสููตรบริหารธุุรกิจ

มหาบัณฑิิต

 

 สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ

	 -เลัขหลัักพัีนแลัะหลัักร้อย	หมายถึง	หมวิดวิิชา	ดังนี�

	 MBA01xx	หมายถึงหมวิดวิิชาเสูริมพืี�นฐาน

	 	 	 (Foundation	Course)

	 MBA02xx	หมายถึงหมวิดวิิชาบังคับ	

	 	 	 (Professional	Core	Courses)	

	 MBA03xx	หมายถึงหมวิดกลุ่ัมวิิชาการจัดการธุุรกิจระหว่ิาง	

	 	 	 ประเทศึ	(International	Business

	 	 	 	Management	Concentration)

	 MBA04xxหมายถึงหมวิดกลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์	

	 	 	 (Creative	Marketing	Concentration)

	 MBA05xxหมายถึง	หมวิดกลุ่ัมวิิชาผู้ประกอบการเชิงนวัิตกรรม	

	 	 	 (Innovative	Entrepreneur

	 	 	 	Concentration)

	 MBA10xxหมายถึง	หมวิดวิิชาเลืัอกเสูรี	

	 MBA11xxหมายถึง	หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ	

	 MBA12xxหมายถึง	หมวิดการค้นคว้ิาอิสูระ

	 MBA13xxหมายถึงหมวิดการสูอบประมวิลัควิามรู้

	 -	เลัขหลัักสิูบแลัะหลัักหน่วิย	หมายถึง	ลํัาดับวิิชา

   

  (2) วิิชาบังคับก่อน

	 	 หมายถึงวิิชาที�นักศึึกษาจะลังทะเบียนวิิชานั�นต้องผ่านการ

ศึึกษาในรายวิิชาที�ระบุไว้ิก่อน	 เพืี�อให้เกิดผลัสัูมฤทธิุ�ทางการศึึกษาใน

รายวิิชาดังกล่ัาวิ
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  (3) รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร

	 	 (3.1)	หมวิดวิิชาเสูริมพ่�นฐาน (Foundation Course) ไม่

นับหน่วิยกิต 

รหัสูวิิชา	 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ				 จํานวินหน่วิยกิต

	 	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

MBA0101	ภาษาอังกฤษสํูาหรับผู้บริหาร	 0(0-0-0)

	 	 (English	for	Executives)																		(ไม่นับหน่วิยกิต)

  (3.2) หมวิดวิิชาบังคับ (Professional Core Courses)  

21 หน่วิยกิต

	 	 นักศึึกษาแผน	ก	แบบ	ก	2	แลัะแผน	ข	ศึึกษารายวิิชาบังคับ	

7	วิิชา	จํานวินรวิม	21	หน่วิยกิต	จากรายวิิชาดังต่อไปนี�

รหัสูวิิชา	 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ																				จํานวินหน่วิยกิต

		 	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

MBA0201		การจัดการแลัะพืี�นฐานทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 (Management	and	Business	Essentials)

MBA0202		กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด	 3(3-0-6)

	 	 (Marketing	Strategy	and	Execution)

MBA0203	การจัดการทางการเงินเพืี�อการตัดสิูนใจ	 3(3-0-6)

	 	 (Financial	Management	for	Decision	Making)

MBA0204	การนําการเปลีั�ยนแปลังทางดิจิทัลั	 3(3-0-6)

	 	 (Leading	Digital	Transformation)	

MBA0205		การคิดเชิงออกแบบ	 3(3-0-6)	

	 	 (Design	Thinking)

MBA0206	การสูร้างโมเดลัธุุรกิจในยุคการเปลีั�ยนแปลัง	 3(3-0-6)

	 	 (Disruptive	Business	Model)	

MBA0207	การวิิจัยทางธุุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 (Business	Research)	

 

  (3.3) หมวิดวิิชาเล่ัอก (Elective Courses) 

  3 หน่วิยกิต สูำาหรับ แผู้น ก 2

  9 หน่วิยกิต สูำาหรับ แผู้น ข

	 	 นักศึึกษาแผน	ก	แบบ	ก	2	เลืัอกศึึกษารายวิิชาใด	ๆ	ในกลุ่ัม

รายวิิชาที�สูนใจ	1	วิิชา	จํานวิน	3	หน่วิยกิต	แลัะนักศึึกษาแผน	ข	เลืัอก

ศึึกษา	3	รายวิิชาในกลุ่ัมรายวิิชาที�สูนใจ	หรือ	เลืัอกศึึกษา	3	รายวิิชาจาก

กลุ่ัมวิิชาใดๆ	ในกลุ่ัมวิิชาทั�งหมด	จํานวินรวิม	9	หน่วิยกิต	จากรายวิิชาดัง

ต่อไปนี�

 (ก) กลุ่ัมวิิชาการจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศ    

(International Business Management Concentration)

รหัสูวิิชา	 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ																				จํานวินหน่วิยกิต

		 	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

MBA0301	การจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศึ	 3(3-0-6)

	 (International	Business	Management)

MBA0302	การสูร้างเครือข่ายแลัะควิามร่วิมมือระดับโลัก	 3(3-0-6)

	 	 (Global	Networking	and	Co-creation)

MBA0303	การพัีฒนาแผนธุุรกิจสํูาหรับผู้บริหาร	 3(3-0-6)

	 	 (Business	Plan	Development	for	Executives)

 (ข) กลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์ (Creative Marketing   

Concentration)

รหัสูวิิชา	 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ		 	จํานวินหน่วิยกิต			

	 	(บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

MBA0401	การตลัาดดิจิทัลั	 3(3-0-6)

	 	 (Digital	Marketing)

MBA0402	การสืู�อสูารการตลัาดแบบบูรณาการ	 3(3-0-6)

	 	 (Integrated	Marketing	Communications)

MBA0403	การพัีฒนาแผนธุุรกิจสํูาหรับนักการตลัาด	 3(3-0-6)

	 	 (Business	Plan	Development	for	Marketers)
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 (ค) กลุ่ัมวิิชาผูู้้ประกอบการเชิง

นวัิตกรรม    (Innova-

tive Entrepreneur Concentration)

รหัสูวิิชา	 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ	 จํานวินหน่วิยกิต	 	

	 	 	(บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

MBA0501	การพัีฒนาผลิัตภัณฑ์ิแลัะการสูร้างตราสิูนค้า	 3(3-0-6)

	 	 (Product	Development	and	Branding)

MBA0502	นวัิตกรรมทางธุุรกิจสํูาหรับผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)

	 	 (Business	Innovation	for	Entrepreneurs)

MBA0503	การพัีฒนาแผนธุุรกิจสํูาหรับผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)

	 	 (Business	Plan	Development	for	Entrepreneurs)

  (3.4) หมวิดวิิชาวิิทยานิพนธ์ุ (Thesis) 

  12 หน่วิยกิต สูำาหรับ แผู้น ก แบบ ก 2 

รหัสูวิิชา				 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ	 จํานวินหน่วิยกิต			

	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

MBA1101	 วิิทยานิพีนธ์ุ	1	 6(0-0-12)

	 	 (Thesis	1)

MBA1102	 วิิทยานิพีนธ์ุ	2	 6(0-0-12)

	 	 (Thesis	2)

  (3.5) หมวิดการค้นคว้ิาอิสูระ (Independent Study)  

        6 หน่วิยกิต สูำาหรับ แผู้น ข

รหัสูวิิชา	 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ	 จํานวินหน่วิยกิต			

	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

MBA1201	การค้นคว้ิาอิสูระ	 6(0-0-12)

	 	 (Independent	Study)

 

  (3.6) หมวิดการสูอบประมวิลัควิามรู้ (Comprehensive 

Examination)

 ไม่นับหน่วิยกิต สูำาหรับ แผู้น ข

รหัสูวิิชา	 ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ	 จํานวินหน่วิยกิต

	 	 	 	(บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาดว้ิยตนเอง)

MBA1301	การสูอบประมวิลัควิามรู้	 0(0-0-0)

	 	 (Comprehensive	Examination)								(ไม่นับหน่วิยกิต)
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ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ (แผู้น ก แบบ ก 2)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 0

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0101	ภาษาอังกฤษสํูาหรับผู้บริหาร	 ไม่นับหน่วิยกิต 
 

รวิมหน่วิยกิตตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ (แผู้น ข)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 0

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0101	ภาษาอังกฤษสํูาหรับผู้บริหาร	 ไม่นับหน่วิยกิต

รวิมหน่วิยกิตตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBAXXXX	วิิชาเลืัอก	2	 3(3-0-6)  
  รวิม 3(3-0-6)
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4. องค์ประกอบเก่�ยวิกับการฝึึกภาคสูนาม การฝึึกงาน หร่อสูหกิจ

ศึกษา

	 ไม่มี

5. ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับการทำาโครงงานหร่องานวิิจัย

	 นักศึึกษาลังทะเบียนวิิทยานิพีนธ์ุหรือการค้นคว้ิาอิสูระตาม

โปรแกรมของหลัักสููตร	 โดยผ่านควิามเห็นชอบจากอาจารย์ที�ปรึกษา

วิิทยานิพีนธ์ุหรืออาจารยที�ปรึกษาการค้นคว้ิาอิสูระ	หรืออาจารย์ผู้รับผิด

ชอบหลัักสููตร

 5.1 คำาอธิุบายโดยย่อ 

	 	 การทําวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นคว้ิาอิสูระตามควิามต้องการ

ของหลัักสููตรบรหิารธุุรกจิมหาบณัฑิิตนั�น	จะมุ่งเน้นให้เกิดการบรูณาการ

องค์ควิามรู้	หรือตอ่ยอดองคค์วิามรู้เดิมในสูาขาที�เกี�ยวิข้องกบัการจดัการ

ธุุรกิจระหว่ิางประเทศึ	การตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์	แลัะ	ผู้ประกอบการเชิง

นวัิตกรรม	 ที�สูามารถนําเสูนอทฤษฎีแลัะการประยุกต์เทคโนโลัยีที�มี

คุณภาพีสููงมาใช้ให้เกิดควิามกา้วิหนา้ทางวิิชาการแลัะการบรหิาร	ตลัอด

จนมีขอบเขตการทําวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นคว้ิาอิสูระที�อยู่ภายใต้การ

ควิบคุมอย่างใกล้ัชิดของคณะกรรมการที�ปรึกษา	แลัะสูามารถทําให้แล้ัวิ

เสูร็จภายในระยะเวิลัาที�หลัักสููตรกําหนดได้

 5.2 มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ 

	 	 นักศึึกษามีควิามรู้แลัะประสูบการณ์การทํางานวิิจัยเพืี�อให้

เกิดองค์ควิามรู้	 การต่อยอดองค์ควิามรู้เดิม	 การสูอบป้องกันที�มีคณะ

กรรมการควิบคุมการสูอบตามกรอบมาตรฐานคุณวิุฒิระดับอุดมศึึกษา

แห่งชาติ	พี.ศึ.2552	กรอบมาตรฐานคุณวุิฒิระดับอุดมศึึกษาแห่งชาติ	(

ปรับปรุง)	พี.ศึ.2554	เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับบัณฑิิตศึึกษา	พี.ศึ

.2558	แลัะขอ้บงัคบัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย	์ว่ิาดว้ิยการจดัการศึึกษา

ระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562

 5.3 ช่วิงเวิลัา 

	 	 ทุกภาคการศึึกษาตามที�ได้กําหนดไว้ิในแผนการศึึกษา

 

 5.4 จำานวินหน่วิยกิตในหลัักสููตร

	 	 -	แผน	ก	แบบ	ก	2	จํานวิน	36	หน่วิยกิต	

	 	 -	แผน	ข	จํานวิน	36	หน่วิยกิต

 5.5 การเตร่ยมการ

	 	 -	 อาจารย์ที�ปรึกษาแนะนํานักศึึกษาอย่างใกล้ัชิด	 แลัะมีการ

ติดตามผลัอย่างสูมํ�าเสูมอ

	 	 -	 นักศึึกษาต้องดําเนินงานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์ุหรือการค้นคว้ิา

อิสูระอย่างใกล้ัชิดกับอาจารย์ที�ปรึกษา

	 	 -	กําหนดชั�วิโมงการให้คําปรึกษา	แลัะจัดทําบันทึกการให้คํา

ปรึกษา	

 5.6 กระบวินการประเมินผู้ลั 

	 	 -	ประเมินจากรายวิิชาที�เรียน	(เฉพีาะแบบ	ข)

	 	 -	ประเมินผลัจากผลังานวิิจัยที�ได้รับการตีพิีมพ์ีแลัะเผย	 		

	 แพีร่1

	 	 -	การสูอบโครงร่างวิิทยานิพีนธ์ุ	การสูอบประมวิลัควิามรู้	 		

	 การสูอบป้องกันวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นคว้ิาอิสูระ

หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผู้ลันักศึกษา
1. กฎระเบ่ยบหร่อหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

	 	 การวัิดผลัแลัะการสํูาเร็จการศึึกษาเป็นไปตามข้อกําหนด

มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	 สํูาหรับหลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	

สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ	

	 	 -	การวัิดผลัรายวิิชาในหมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ	แผน	ก	แบบ			

ก	2	แลัะหมวิดการค้นคว้ิาอิสูระ	แผน	ข	ให้มีการประเมินผลัของรายวิิชา

วิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นคว้ิาอิสูระ	โดยใช้สัูญลัักษณ์

S	(Satisfactory)หมายถึง	พีอใจ	เทียบได้ระดับคะแนนเป็น	 4.00

U	(Unsatisfactory)หมายถึง	ไม่พีอใจ	เทียบได้ระดับคะแนนเป็น	 0.00
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2. กระบวินการทวินสูอบมาตรฐานผู้ลัสัูมฤทธิุ�ของนักศึกษา

	 2.1	การทวินสูอบมาตรฐานผลัการเรียนรู้ขณะนักศึึกษายงัไม่สํูาเร็จ

การศึึกษา

	 (1)	 การทวินสูอบในระดับรายวิิชาทุกรายวิิชา	

	 (2)		 การทวินสูอบในระดับหลัักสููตร	มีระบบประกันคุณภาพีภายใน

เพืี�อใช้ในการทวินสูอบมาตรฐานผลัการเรียนรู้ของนักศึึกษา

	 (3)	 มีการประเมินการสูอนโดยนักศึึกษา

	 2.2	 การทวินสูอบมาตรฐานผลัการเรียนรู้หลัังจากนักศึึกษาสํูาเร็จ

การศึึกษา

	 (1)	 ประเมินจากภาวิะการมีงานทําของบัณฑิิตแลัะระยะเวิลัาใน

การมีงานทํา

	 (2)	 การประเมินควิามพีึงพีอใจในบัณฑิิตที�จบการศึึกษาแลัะเข้า

ทํางานในสูถานประกอบการ

	 (3)	 การประเมนิจากบณัฑิิตที�ไปประกอบอาชพีีในสูว่ินของควิาม

พีร้อมแลัะควิามรู้จากสูาขาวิิชาที�ศึึกษาตามหลัักสููตร

3. เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษาตามหลัักสููตร 

 3.1 การวัิดผู้ลั

	 	 การวัิดผลัการศึึกษาให้เป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิิทยาลััย

เอเชียอาคเนย์	

 3.2 เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษา

	 	 การสํูาเร็จการศึึกษาเป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย

อาคเนย์	นักศึึกษาที�มีสิูทธิุ�ได้รับปริญญา	ต้องมีคุณสูมบัติครบถ้วิน	ดังต่อ

ไปนี�

 แผู้น ก แบบ ก 2 

	 (1)	 ศึึกษารายวิิชาครบถ้วินตามที�กําหนดในหลัักสููตร	แลัะได้ระดับ

แต้มคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม	ไม่ตํ�ากว่ิา	3.00	(จากระบบ	4	ระดับคะแนนหรือ

เทียบเท่า)

								(2)	 ต้องสูอบผ่านภาษาต่างประเทศึอย่างน้อย	1	ภาษา	ตามข้อ

บังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	 ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิต

ศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562

	 (3)	 ผลังานวิิทยานิพีนธุ์หรือสู่วินหนึ�งของวิิทยานิพีนธุ์ต้องได้รับ

การตีพิีมพ์ี	หรืออยา่งน้อยได้รับการยอมรบัให้ตีพิีมพ์ีในวิารสูารระดบัชาติ

หรือระดับนานาชาติที� มีคุณภาพีตามประกาศึคณะกรรมการการ

อุดมศึึกษา	เรื�อง	หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสูารทางวิิชาการสํูาหรับการ

เผยแพีรผ่ลังานทางวิิชาการ	หรือนําเสูนอตอ่ที�ประชมุวิิชาการโดยบทควิาม

ที�นําเสูนอฉบับสูมบูรณ์	 (Full	 Paper)	 ได้รับการตีพิีมพ์ีในรายงานสืูบ

เนื�องจากการประชุมวิิชาการ	(Proceedings)	ดังกล่ัาวิ

								(4)	 เสูนอวิิทยานิพีนธ์ุแลัะสูอบผ่านการสูอบปากเปล่ัา	 ประกอบ

ด้วิย

	 	 4.1	การสูอบเค้าโครงวิิทยานิพีนธ์ุ

	 	 4.2	การสูอบป้องกันวิิทยานิพีนธ์ุขั�นสุูดท้าย

	 	 โดยคณะกรรมการสูอบเค้าโครงวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการสูอบ

ป้องกันวิิทยานิพีนธ์ุขั�นสุูดท้ายจะต้องประกอบด้วิย	 ผู้ทรงคุณวุิฒิจาก

ภายในแลัะภายนอกที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	 แลัะต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้

สูนใจเข้ารับฟัังได้	

  

 แผู้น ข 

	 (1)	 ศึึกษารายวิิชาครบถ้วินตามที�กําหนดในหลัักสููตร	แลัะได้ระดับ

แต้มคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม		ไม่ตํ�ากว่ิา	3.00	(จากระบบ	4	ระดับคะแนนหรือ

เทียบเท่า)

	 (2)	 ต้องสูอบผ่านภาษาต่างประเทศึอย่างน้อย	 1	ภาษา	ตามข้อ

บังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	 ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิต

ศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562

	 (3)	 สูอบผ่านการสูอบประมวิลัควิามรู้	 (Comprehensive	 Ex-

amination)	 ด้วิยข้อเขียนแลัะ/	 หรือปากเปล่ัาในสูาขาวิิชานั�น	 โดยการ

สูอบประมวิลัควิามรู้สูามารถสูอบได้ไม่เกิน	2	ครั�ง		

	 (4)		รายงานการค้นคว้ิาอิสูระหรือสู่วินหนึ�งของรายงานการค้นคว้ิา
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อิสูระจะต้องได้รับการเผยแพีร่ในลัักษณะหนึ�งที�สืูบค้นได้

	 (5)		เสูนอรายงานการค้นคว้ิาอิสูระแลัะสูอบผ่านการสูอบปากเปล่ัา

	ประกอบด้วิย

	 	 5.1	การสูอบป้องกันการค้นคว้ิาอิสูระ

	 	 โดยคณะกรรมการสูอบป้องกันการค้นควิ้าอิสูระขั�นสุูดท้าย	

จะต้องประกอบด้วิยผู้ทรงคุณวุิฒิจากภายในที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	 แลัะ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สูนใจเข้ารับฟัังได้	
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หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ
(หลัักสููตรนานาชาติ) หลัักสููตรใหม่ พ.ศ.2563
1.ช่�อหลัักสููตร 
ช่�อภาษาไทย 	 หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ	

									(หลัักสููตรนานาชาติ)	
ช่�อภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program in 

	Business	Administration		(International	Program)

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา
ช่�อเต็ม (ภาษาไทย)					บริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	(บริหารธุุรกิจ)
ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration  

(Business	Administration)
ช่�อย่อ (ภาษาไทย)   			บธุ.ม.	(บริหารธุุรกิจ)
ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ)		M.B.A.	(Business	Administration)

3. วิิชาเอก
ไม่มี

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

5. รูปแบบของหลัักสููตร
5.1 รูปแบบ

	 หลัักสููตรปริญญาโท	แผน	ก	แบบ	ก2	แลัะ	แผน	ข	ใช้ระยะเวิลัา
การศึึกษาไม่น้อยกว่ิา	3	ภาค

การศึึกษา	แลัะไม่เกิน	5	ปีการศึึกษา
5.2 ภาษาท่�ใช้
หลัักสููตรจัดการศึึกษาเป็นภาษาต่างประเทศึ	(ระบุภาษา)	ภาษา

อังกฤษแลัะภาษาจีน
5.3 การรับเข้าศึกษา 

	 	รับทั�งนักศึึกษาไทยแลัะนักศึึกษาต่างชาติที�สูามารถใช้ภาษาอังกฤษ
แลัะภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

5.4  ควิามร่วิมม่อกับสูถาบันอ่�น 
เป็นหลัักสููตรของสูถาบันที�จัดการเรียนการสูอนโดยตรง

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพีียงสูาขาวิิชาเดียวิ

6. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจารณาอนุมัติ/เห็น
ชอบหลัักสููตร 

หลัักสููตรใหม่	พี.ศึ.	2563	
6.1	หลัักสููตรกําหนดเปดิสูอน	ภาคการศึึกษาที�	1	ปีการศึึกษา	2563
6.2	ผ่านการพิีจารณาจากคณะกรรมการพัีฒนาหลัักสููตรเม่�อวัินที�	

15	พีฤศึจิกายน	พี.ศึ.	2562
	 6.3	ผ่านการพิีจารณาจากคณะกรรมการวิิชาการในการประชุมครั�ง
ที�	4/2562	เม่�อวัินที�	19	ธัุนวิาคม	พี.ศึ.	2562
	 6.4		 สูภามหาวิิทยาลััยอนุมัติเห็นชอบหลัักสููตรในการประชุมครั�ง
ที�	2/2563	เม่�อวัินที�	21	พีฤษภาคม	พี.ศึ.	2563

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

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

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

10. ควิามสูัมพันธุ์กับหลัักสููตรอ่�นท่�เปิดสูอนในคณะ/ภาควิิชา
อ่�นของสูถาบัน 

10.1 กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรน่�ท่�เปิดสูอนโดยคณะ/ภาค
วิิชา/หลัักสููตรอ่�น 

ไม่มี
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 10.2 กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรท่�เปิดสูอนให้ภาควิิชา/
หลัักสููตรอ่�นต้องมาเร่ยน 
	 ไม่มี
 10.3 การบริหารจัดการ 
	 ไม่มี

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
	 	มุ่งสูร้างสูรรค์แลัะพัีฒนานักวิิชาการ/นักวิิชาชีพีทางการบริหารให้
มีทักษะ	ควิามรู้	ควิามสูามารถ	คุณธุรรมแลัะจริยธุรรมที�เช่�อมโยงแลัะ
ประยุกต์ใช้ศึาสูตร์ทางการบริหารธุุรกิจให้เกิดเป็นองค์ควิามรู้ใหม่อยา่งต่อ
เน่�อง	ตลัอดจนบูรณาการองค์ควิามรู้ทางด้านการบริหารให้เกิดเป็นกระ
บวินพัีฒนาทั�งในระดับท้องถิ�นแลัะระดับสูากลัได้อย่างมีคุณภาพี
 1.2 ควิามสูำาคัญ
	 	 ในยุคโลักาภิวัิฒน์การบริหารจัดการธุุรกิจถ่อเป็นศึาสูตร์ที�สํูาคัญ
ของการดําเนินธุุรกิจ	การจะย่นอยู่บนเวิทีโลักที�มีการแข่งขันทางธุุรกิจ
อย่างรุนแรง	จําเป็นต้องอาศึัยการปรับเปลีั�ยนการบริหารทางธุุรกิจตาม
แนวิคิดที�ทันสูมยัใหสู้อดคลัอ้งกบัสูากลั	เพ่ี�อใหทั้นกับควิามเจรญิก้าวิหนา้
ระดับโลัก	อีกทั�งการเพิี�มขีดควิามสูามารถในการพัีฒนาประเทศึที�มุ่งเน้น
การพัีฒนาทรัพียากรมนุษย์ให้เกิดทักษะแลัะกระบวินการบริหารจัดการ
ทั�งด้านการผลัิต	การตลัาด	การบริหารแลัะอ่�น	ๆ	ให้เกิดเป็นแนวิคิดทาง
นวัิตกรรมทางการบริหารที�สูามารถเพิี�มศัึกยภาพีทางการแข่งขัน	แลัะ
สูามารถตอบสูนองควิามตอ้งการกําลัังคนดา้นการบรหิารที�ก่อให้เกิดการ
ขับเคล่ั�อนการพัีฒนาเศึรษฐกิจของประเทศึให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั�งย่น		
 1.3 วัิตถุประสูงค์
	 	 (1)	เพ่ี�อผลิัตมหาบัณฑิิตทางการบริหารธุุรกิจให้มีควิามรู้ควิาม
เชี�ยวิชาญในการคิดวิิเคราะห์แลัะตัดสิูนใจในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ด้าน
การบริหาร	โดยการวิิจัยที�ก่อให้เกิดองค์ควิามรู้ใหม่แลัะควิามก้าวิหน้าทาง
วิิชาการแลัะวิิชาชีพีให้สูอดคล้ัองกับสูภาพีแวิดล้ัอมที�เปลีั�ยนแปลังไปอยา่ง
รวิดเร็วิตามกระแสูโลักาภิวัิตน์
	 (2)	เพ่ี�อพัีฒนานักวิิชาการแลัะนักวิิชาชีพีทางด้านการบริหารธุุรกิจ
ให้มีควิามรู้ที�สูามารถบูรณาการองค์ควิามรู้ทางด้านบริหารธุุรกิจไป
ประยุกต์ใช้แลัะถ่ายทอดให้กับสัูงคมได้	โดยผ่านกระบวินการเรียนรู้แลัะ
การวิิจัยค้นคว้ิาที�สูามารถบุกเบิกแลัะแสูวิงหาควิามรู้ใหม่เพ่ี�อนํามาเพิี�ม

ขีดควิามสูามารถในการแข่งขันขององค์กรธุุรกิจในประเทศึไทย	
	 (3)	เพ่ี�อผลิัตบุคลัากรที�มีควิามพีร้อมต่อการเป็นนักวิิชาการแลัะนัก
บริหารวิิชาชีพีให้มีควิามรู้ควิามสูามารถ	มีวิิสัูยทัศึน์ที�ก้าวิไกลั	ตลัอดจน
เป็นผู้ที�มีคุณธุรรมแลัะจริยธุรรมทางการบริหาร	
	 (4)	สูร้างเคร่อข่ายควิามร่วิมม่อทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพีในการ
พัีฒนาที�มุ่งเน้นรักษาสิู�งแวิดล้ัอมแลัะวัิฒนธุรรมที�ดีของประเทศึ
	 (5)	เพ่ี�อผลิัตบุคลัากรที�มีควิามพีร้อมในการสูร้างนวัิตกรรมควิาม
หลัากหลัายที�พัีฒนาแก่ประเทศึ	เพ่ี�อควิามยั�งยน่ของสูภาพีเศึรษฐกิจ	ควิาม
มั�นคงในระยะยาวิให้เกิดกับสัูงคมไทยในแง่วิิชาการ	การศึึกษาของ
ประเทศึแลัะอ่�น	ๆ

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

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

3. หลัักสููตร
 3.1  ลัักสููตร ให้ระบุรายลัะเอ่ยดดังต่อไปน่�
 3.1.1 จำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 
	 	 แผน	ก	แบบ	ก	2		 36	หน่วิยกิต
	 	 แผน	ข		 36	หน่วิยกิต
 3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
	 โครงสูร้างหลัักสููตร	แบ่งเป็นหมวิดวิิชาที�สูอดคลั้องกับที�กําหนดไว้ิ
ในเกณฑิม์าตรฐานหลัักสููตรกระทรวิงศึึกษาธุกิาร	โดยแบง่เปน็	2	แผน	ค่อ

	องค์ประกอบของการจัดการศึึกษา	หลัักสููตรแผน	ก	แบบ	ก	2	เป็น
แผนการศึึกษาที�มุ่งการทําวิิทยานิพีนธ์ุที�ก่อให้เกิดควิามก้าวิหน้าทาง
วิิชาการ	แลัะศึึกษารายวิิชาเพิี�มเติม	แลัะหลัักสููตรแผน	ข	เป็นแผนการ
ศึึกษาที�มุ่งการศึึกษารายวิิชาแลัะการค้นคว้ิาอิสูระ	โดยตอ้งทําการค้นคว้ิา
อิสูระไม่น้อยกว่ิา	6	หน่วิยกิต	โดยมีโครงสูร้างหลัักสููตรดังนี�

หมวิดวิิชา จำานวินหน่วิยกิต

แผู้น ก แบบ ก2 แผู้น ข

1.	หมวิดวิิชาเสูริมพ่ี�นฐาน ไม่นับหน่วิยกิต ไม่นับหน่วิยกิต

2.	หมวิดวิิชาบังคับ 21 21

3.	หมวิดวิิชาเล่ัอก 3 9

4.	หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ 12 -

5.	หมวิดการค้นคว้ิาอิสูร - 6

6.	หมวิดการสูอบประมวิลั
ควิามรู้

- ไม่นับหน่วิยกิต

รวิม ตลัอดหลัักสููตร 
36 หน่วิยกิต

ตลัอดหลัักสููตร 36 
หน่วิยกิต

  3.1.3 รายวิิชา
 (1) ควิามหมายของรหัสูวิิชา
	 -		 รหัสูรายวิิชาใช้ตัวิอักษรนํา	3	ตัวิ	ตามด้วิยตัวิเลัข	4	หลััก
	 -	 ตัวิอักษรนํา	3	ตัวิ	MBAxxxx	หมายถึง	หลัักสููตรบริหารธุุรกิจ
มหาบัณฑิิต
 สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ
	 -	 เลัขหลัักพัีนแลัะหลัักร้อย	หมายถึง	หมวิดวิิชา	ดังนี�
	 MBA01xx	หมายถึง		หมวิดวิิชาเสูริมพ่ี�นฐาน	(Foundation		 	
	 	 	 Course)
	 MBA02xx	หมายถึง		หมวิดวิิชาบังคับ	(Professional	Core		 	
	 	 Courses)	
	 MBA03xx	หมายถึง		หมวิดกลุ่ัมวิิชาการจัดการธุุรกิจระหว่ิาง	
	 	 ประเทศึ	
    (International BusinessManagement   
	 	 	 Concentration) 123



	 MBA04xx	หมายถึง	 หมวิดกลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์	
	 	 	 (Creative	Marketing	Concentration)
	 MBA05xx	หมายถึง	 หมวิดกลุ่ัมวิิชาผู้ประกอบการเชิงนวัิตกรรม	
  (Innovative Entrepreneur 
	 	 Concentration)
	 MBA10xx	หมายถึง		 หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูรี	
	 MBA11xx	หมายถึง		 หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ	 	
	 MBA12xx	หมายถึง			หมวิดการค้นคว้ิาอิสูระ
	 MBA13xx	หมายถึง				หมวิดการสูอบประมวิลัควิามรู้
	 -	เลัขหลัักสิูบแลัะหลัักหน่วิย	หมายถึง	ลํัาดับวิิชา
 
 (2) วิิชาบังคับก่อน
	 หมายถึงวิิชาที�นักศึึกษาจะลังทะเบียนวิิชานั�นต้องผ่านการศึึกษา
ในรายวิิชาที�ระบุไว้ิก่อน		 เพ่ี�อให้เกิดผลัสัูมฤทธิุ�ทางการศึึกษาในรายวิิชา
ดังกล่ัาวิ
 (3) รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร
 (3.1) หมวิดวิิชาเสูริมพ่�นฐาน (Foundation Cours)  ไม่นับ
หน่วิยกิต  
	รหัสูวิิชา								ช่�อวิิชา/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ													จํานวินหน่วิยกิต		
	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
	MBA0101	ภาษาอังกฤษสํูาหรับผู้บริหาร		 			0(0-0-0)
	 	 (English	for	Executives)																			(ไม่นับหน่วิยกิต)
 (3.2) หมวิดวิิชาบังคับ (Professional Core Courses)   
 21 หน่วิยกิต
	 	 นักศึึกษาแผน	ก	แบบ	ก	2	แลัะแผน	ข	ศึึกษารายวิิชาบังคับ	7	
วิิชา	จํานวินรวิม	21	หน่วิยกิต	จากรายวิิชาดังต่อไปนี�
รหัสูวิิชา	 					ช่�อวิิชา/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ													จํานวินหน่วิยกิต
	 	 	 	(บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
MBA0201	การจัดการแลัะพ่ี�นฐานทางธุุรกิจ												 	3(3-0-6)
	 	 (Management	and	Business	Essentials)
MBA0202		กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด			 				3(3-0-6)
	 (Marketing	Strategy	and	Execution)
MBA0203	การจัดการทางการเงินเพ่ี�อการตัดสิูนใจ			 			3(3-0-6)
	 	 (Financial	Management	for	Decision	Making)
MBA0204	การนําการเปลีั�ยนแปลังทางดิจิทัลั	 												3(3-0-6)
	 	 (Leading	Digital	Transformation)	

MBA0205		การคิดเชิงออกแบบ	 												3(3-0-6)	
	 	 (Design	Thinking)
MBA0206	การสูร้างโมเดลัธุุรกิจในยุคการเปลีั�ยนแปลัง	 			3(3-0-6)
	 (Disruptive	Business	Model)	
MBA0207	การวิิจัยทางธุุรกิจ	 												3(3-0-6)
	 	 (Business	Research)	

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

 (ก) กลุ่ัมวิิชาการจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศ (International 
Business Management Concentration)
รหัสูวิิชา				ช่�อวิิชา/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ		 		จํานวินหน่วิยกิต	
	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
MBA0301การจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศึ	 												3(3-0-6)
	 	 (International	Business	Management)
MBA0302	การสูร้างเคร่อข่ายแลัะควิามร่วิมม่อระดับโลัก	 3(3-0-6)
	 (Global	Networking	and	Co-creation)
MBA0303	การพัีฒนาแผนธุุรกิจสํูาหรับผู้บริหาร	 												3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Executives)
 (ข) กลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์ (Creative Marketing 
Concentration)
รหัสูวิิชา	 ช่�อวิิชา/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ					 	จํานวินหน่วิยกิต	
	 	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
MBA0401	การตลัาดดิจิทัลั	 												3(3-0-6)
	 	 (Digital	Marketing)
MBA0402	การสู่�อสูารการตลัาดแบบบูรณาการ	 												3(3-0-6)
	 	 (Integrated	Marketing	Communications)
MBA0403	การพัีฒนาแผนธุุรกิจสํูาหรับนักการตลัาด													3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Marketers)
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 (ค) กลุ่ัมวิิชาผูู้้ประกอบการเชิงนวัิตกรรม (Innovative 
Entrepreneur Concentration)
รหัสูวิิชา	 ช่�อวิิชา/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ																				จํานวินหน่วิยกิต
		 	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
MBA0501	การพัีฒนาผลิัตภัณฑ์ิแลัะการสูร้างตราสิูนค้า	 3(3-0-6)
	 	 (Product	Development	and	Branding)
MBA0502	นวัิตกรรมทางธุุรกิจสํูาหรับผู้ประกอบการ													3(3-0-6)
	 	 (Business	Innovation	for	Entrepreneurs)
MBA0503	การพัีฒนาแผนธุุรกิจสํูาหรับผู้ประกอบการ													3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Entrepreneurs)
 
3.4) หมวิดวิิชาวิิทยานิพนธ์ุ (Thesis)  12 หน่วิยกิต สูำาหรับ แผู้น ก 
แบบ ก 2 
รหัสูวิิชา		ช่�อวิิชา/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ					 		จํานวินหน่วิยกิต
	 	 	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
MBA1101	 วิิทยานิพีนธ์ุ	1	 										6(0-0-12)
	 	 	 (Thesis	1)
MBA1102	 วิิทยานิพีนธ์ุ	2	 										6(0-0-12)
	 	 	 (Thesis	2)

 (3.5) หมวิดการค้นคว้ิาอิสูระ (Independent Study)  
             6 หน่วิยกิต สูำาหรับ แผู้น ข
รหัสูวิิชา	 ช่�อวิิชา/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ																				จํานวินหน่วิยกิต		
	 	 	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
MBA1201	การค้นคว้ิาอิสูระ	 										6(0-0-12)
	 	 	 (Independent	Study)
 (3.6) หมวิดการสูอบประมวิลัควิามรู้ (Comprehensive 
Examination)                ไม่นับหน่วิยกิต สูำาหรับ แผู้น ข
รหัสูวิิชา	 					ช่�อวิิชา/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ			 	จํานวินหน่วิยกิต	
	 	 	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
MBA1301	การสูอบประมวิลัควิามรู้							 											0(0-0-0)
	 	 	 (Comprehensive	Examination)	 				(ไม่นับหน่วิยกิต)

4. องค์ประกอบเก่�ยวิกบัการฝึึกภาคสูนาม การฝึึกงาน หร่อสูหกจิ
ศึกษา 
	 ไม่มี

5. ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับการทำาโครงงานหร่องานวิิจัย
	 นักศึึกษาลังทะเบียนวิิทยานิพีนธ์ุหร่อการค้นคว้ิาอิสูระตาม
โปรแกรมของหลัักสููตร	โดยผ่านควิามเห็นชอบจากอาจารย์ที�ปรึกษา
วิิทยานิพีนธ์ุหร่ออาจารยที�ปรึกษาการค้นคว้ิาอิสูระ	หร่ออาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลัักสููตร
 5.1 คำาอธิุบายโดยย่อ 
	 	 การทําวิิทยานพิีนธุแ์ลัะการคน้ควิา้อสิูระตามควิามตอ้งการของ
หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิตนั�น	จะมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการองค์
ควิามรู้	หร่อต่อยอดองค์ควิามรู้เดิมในสูาขาที�เกี�ยวิข้องกับการจัดการธุุรกิจ
ระหว่ิางประเทศึ	การตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์	แลัะ	ผู้ประกอบการเชิง
นวัิตกรรม	ที�สูามารถนําเสูนอทฤษฎีแลัะการประยุกต์เทคโนโลัยีที�มี
คุณภาพีสููงมาใช้ให้เกิดควิามก้าวิหน้าทางวิิชาการแลัะการบริหาร	ตลัอด
จนมีขอบเขตการทําวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นคว้ิาอิสูระที�อยู่ภายใต้การ
ควิบคุมอย่างใกล้ัชิดของคณะกรรมการที�ปรึกษา	แลัะสูามารถทําให้แล้ัวิ
เสูร็จภายในระยะเวิลัาที�หลัักสููตรกําหนดได้
 5.2 มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ 
	 	 นักศึึกษามคีวิามรู้แลัะประสูบการณก์ารทํางานวิิจัยเพี่�อใหเ้กิด
องค์ควิามรู้	การต่อยอดองค์ควิามรู้เดิม	การสูอบป้องกันที�มีคณะกรรมการ
ควิบคุมการสูอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุิฒิระดับอุดมศึึกษาแห่งชาติ	พี.ศึ
.2552	กรอบมาตรฐานคุณวุิฒิระดับอุดมศึึกษาแห่งชาติ	(ปรับปรุง)	พี.ศึ
.2554	เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับบัณฑิิตศึึกษา	พี.ศึ.2558	แลัะข้อ
บังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562
 5.3 ช่วิงเวิลัา 
	 	 ทุกภาคการศึึกษาตามที�ได้กําหนดไว้ิในแผนการศึึกษา
 5.4 จำานวินหน่วิยกิตในหลัักสููตร
	 	 -	แผน	ก	แบบ	ก	2	จํานวิน	36	หน่วิยกิต	
	 	 -	แผน	ข	จํานวิน	36	หน่วิยกิต
 5.5 การเตร่ยมการ
	 	 -	อาจารย์ที�ปรึกษาแนะนํานักศึึกษาอย่างใกล้ัชิด	แลัะมีการ
ติดตามผลัอย่างสูมํ�าเสูมอ
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ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ (แผู้น ก แบบ ก 2)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 0

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0101	ภาษาอังกฤษสํูาหรับผู้บริหาร	 ไม่นับหน่วิยกิต 
 

รวิมหน่วิยกิตตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ (แผู้น ข)

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

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

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 0

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBA0101	ภาษาอังกฤษสํูาหรับผู้บริหาร	 ไม่นับหน่วิยกิต

รวิมหน่วิยกิตตลัอดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

MBAXXXX	วิิชาเล่ัอก	2	 3(3-0-6)  
  รวิม 3(3-0-6)
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	 	 -	นักศึึกษาต้องดําเนินงานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์ุหร่อการค้นคว้ิาอิสูระ
อย่างใกล้ัชิดกับอาจารย์ที�ปรึกษา
	 	 -	กําหนดชั�วิโมงการให้คําปรึกษา	แลัะจัดทําบันทึกการให้คํา
ปรึกษา	 
 5.6 กระบวินการประเมินผู้ลั 
	 	 -	ประเมินจากรายวิิชาที�เรียน	(เฉพีาะแบบ	ข)
	 	 -	ประเมินผลัจากผลังานวิิจัยที�ได้รับการตีพิีมพ์ีแลัะเผยแพีร่
	 	 -	การสูอบโครงร่างวิิทยานิพีนธุ์	การสูอบประมวิลัควิามรู้	การ
สูอบป้องกันวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นคว้ิาอิสูระ
 
หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผู้ลันักศึกษา
1. กฎระเบ่ยบหร่อหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
	 การวัิดผลัแลัะการสํูาเร็จการศึึกษาเป็นไปตามข้อกําหนด
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	สํูาหรับหลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	
สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ	
	 -	การวัิดผลัรายวิิชาในหมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ	แผน	ก	แบบ	ก	2	แลัะ
หมวิดการค้นควิ้าอิสูระ	แผน	ข	ให้มีการประเมินผลัของรายวิิชา
วิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้นคว้ิาอิสูระ	โดยใช้สัูญลัักษณ์
S(Satisfactory)				หมายถึง	พีอใจ					เทียบได้ระดับคะแนนเป็น			4.00
U(Unsatisfactory)หมายถึง	ไม่พีอใจ		เทียบได้ระดับคะแนนเป็น			0.00

2. กระบวินการทวินสูอบมาตรฐานผู้ลัสัูมฤทธิุ�ของนักศึกษา
 2.1 การทวินสูอบมาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้ขณะนักศึกษายังไม่
สูำาเร็จการศึกษา
	 (1)	การทวินสูอบในระดับรายวิิชาทุกรายวิิชา	
	 (2)		การทวินสูอบในระดับหลัักสููตร	มีระบบประกันคุณภาพีภายใน
เพ่ี�อใช้ในการทวินสูอบมาตรฐานผลัการเรียนรู้ของนักศึึกษา
	 (3)	 มีการประเมินการสูอนโดยนักศึึกษา
 2.2 การทวินสูอบมาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้หลัังจากนักศึกษาสูำาเร็จ
การศึกษา
	 (1)	ประเมินจากภาวิะการมงีานทําของบณัฑิิตแลัะระยะเวิลัาในการ
มีงานทํา
	 (2)	การประเมินควิามพึีงพีอใจในบัณฑิิตที�จบการศึึกษาแลัะเข้า
ทํางานในสูถานประกอบการ
	 (3)	การประเมินจากบัณฑิิตที�ไปประกอบอาชีพีในสู่วินของควิาม

พีร้อมแลัะควิามรู้จากสูาขาวิิชาที�ศึึกษาตามหลัักสููตร
3. เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษาตามหลัักสููตร 
 3.1 การวัิดผู้ลั
	 	 การวัิดผลัการศึึกษาใหเ้ป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์	
 3.2 เกณฑ์ิการสูำาเร็จการศึกษา
	 	 การสํูาเร็จการศึึกษาเป็นไปตามข้อกําหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์	นักศึึกษาที�มีสิูทธิุ�ได้รับปริญญา	ต้องมีคุณสูมบัติครบถ้วิน	ดังต่อ
ไปนี�
 แผู้น ก แบบ ก 2 
	 (1)	 ศึึกษารายวิิชาครบถ้วินตามที�กําหนดในหลัักสููตร	แลัะได้ระดับ
แต้มคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม	ไม่ตํ�ากว่ิา	3.00	(จากระบบ	4	ระดับคะแนนหร่อ
เทียบเท่า)
								(2)	 ต้องสูอบผ่านภาษาต่างประเทศึอย่างน้อย	1	ภาษา	ตามข้อ
บังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562
	 (3)	ผลังานวิิทยานพิีนธุห์ร่อสู่วินหนึ�งของวิิทยานพิีนธุต้์องไดรั้บการ
ตีพิีมพ์ี	หร่ออยา่งน้อยได้รับการยอมรบัให้ตีพิีมพ์ีในวิารสูารระดบัชาติหร่อ
ระดับนานาชาติที�มีคุณภาพีตามประกาศึคณะกรรมการการอุดมศึึกษา	
เร่�อง	หลัักเกณฑ์ิการพิีจารณาวิารสูารทางวิิชาการสํูาหรับการเผยแพีร่ผลั
งานทางวิิชาการ	หร่อนําเสูนอต่อที�ประชุมวิิชาการโดยบทควิามที�นําเสูนอ
ฉบับสูมบูรณ์	(Full	Paper)	ได้รับการตีพิีมพี์ในรายงานสู่บเน่�องจากการ
ประชุมวิิชาการ	(Proceedings)	ดังกล่ัาวิ
								(4)	 เสูนอวิิทยานิพีนธ์ุแลัะสูอบผ่านการสูอบปากเปลั่า	ประกอบ
ด้วิย
	 	 4.1	การสูอบเค้าโครงวิิทยานิพีนธ์ุ
	 	 4.2	การสูอบป้องกันวิิทยานิพีนธ์ุขั�นสุูดท้าย
	 โดยคณะกรรมการสูอบเค้าโครงวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการสูอบ
ป้องกันวิิทยานิพีนธ์ุขั�นสุูดท้ายจะต้องประกอบด้วิย	ผู้ทรงคุณวุิฒิจาก
ภายในแลัะภายนอกที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	แลัะต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้
สูนใจเข้ารับฟัังได้	
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แผู้น ข 
(1) ศึึกษารายวิิชาครบถ้วินตามที�กําหนดในหลัักสููตร	แลัะได้

ระดับแต้มคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม		ไม่ตํ�ากว่ิา	3.00	(จากระบบ	4	ระดับ
คะแนนหร่อเทียบเท่า)

(2)		ต้องสูอบผ่านภาษาต่างประเทศึอย่างน้อย	1	ภาษา	ตามข้อ
บังคับมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์	ว่ิาด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิต
ศึึกษา	(ฉบับที�	3)	พี.ศึ.	2562

(3)	สูอบผ่านการสูอบประมวิลัควิามรู้	(Comprehensive
Examination)	ด้วิยข้อเขียนแลัะ/	หร่อปากเปล่ัาในสูาขาวิิชานั�น	โดยการ
สูอบประมวิลัควิามรู้สูามารถสูอบได้ไม่เกิน	2	ครั�ง		

(4) รายงานการค้นควิ้าอิสูระหร่อสู่วินหนึ�งของรายงานการ
ค้นคว้ิาอิสูระจะต้องได้รับการเผยแพีร่ในลัักษณะหนึ�งที�สู่บค้นได้

(5) เสูนอรายงานการค้นคว้ิาอิสูระแลัะสูอบผ่านการสูอบปาก
เปล่ัา	ประกอบด้วิย

5.1	การสูอบป้องกันการค้นคว้ิาอิสูระ
โดยคณะกรรมการสูอบป้องกันการค้นคว้ิาอิสูระขั�นสุูดท้าย	จะ

ต้องประกอบด้วิยผู้ทรงคุณวุิฒจิากภายในที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง	แลัะต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สูนใจเข้ารับฟัังได้	
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หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ 
(ระบบการศึึกษาทางไกลัทางอิินเทอิร์เนต)
 หลัักสููตรใหม่ พ.ศึ. 2563
1. ช่�อิหลัักสููตร
ช่�อิภาษาไทย	 หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	สูาขาวิิชา

บริหารธุุรกิจ	
(ระบบการศึึกษาทางไกลัทางอิินเทอิร์เนต)	

ช่�อิภาษาอัิงกฤษ Master of Business Administration Program 
in	Business	Administration	(Online	Program)

2. ช่�อิปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 
ช่�อิเต็ม (ภาษาไทย)	 บริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	(บริหารธุุรกิจ)
ช่�อิเต็ม (ภาษาอัิงกฤษ)Master of Business Administration 

(Business	Administration)
ช่�อิย่อิ (ภาษาไทย)	 บธุ.ม.	(บริหารธุุรกิจ)
ช่�อิย่อิ (ภาษาอัิงกฤษ)	M.B.A.	(Business	Administration)

3. กลุ่ัมวิิชา
	 3.1	การจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศึ	
	 	 (International	Business	Management)	

3.2	การตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์์	(Creative	Marketing)
3.3	ผูู้้ประกอิบการเชิงนวัิตกรรม	(Innovative	Entrepreneur)

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

5. รูปแบบขอิงหลัักสููตร
5.1 รูปแบบ
หลัักสููตรปริญญาโท	ใช้ระยะเวิลัาการศึึกษาไม่น้อิยกว่ิา	3	ภาค์

การศึึกษา	แลัะไม่เกิน	5	ปีการศึึกษา
5.2 ภาษาท่�ใช้
หลัักสููตรจัดการศึึกษาเป็นภาษาไทย	โดยเอิกสูารประกอิบแลัะ

หนังสืูอิท่�ใช้ประกอิบการสูอินอิาจเป็นภาษาอัิงกฤษในบางรายวิิชา

5.3 การรับเข้าศึึกษา 
รับทั�งนักศึึกษาไทยแลัะนกัศึึกษาตา่งชาตท่ิ�สูามารถใช้ภาษาไทย

แลัะภาษาอัิงกฤษได้เป็นอิย่างด่
5.4 ควิามร่วิมม่อิกับสูถาบันอ่ิ�น 
	เป็นหลัักสููตรขอิงสูถาบันท่�จัดการเร่ยนการสูอินโดยตรง

	 5.5 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จการศึึกษา
ให้ปริญญาเพ่ียงสูาขาวิิชาเด่ยวิ

6. สูถานภาพขอิงหลัักสููตรแลัะการพิจารณาอินุมัติ/เห็นชอิบ
หลัักสููตร 
 	 หลัักสููตรใหม่	พี.ศึ.	2563

6.1	หลัักสููตรกําหนดเปิดสูอิน	ภาค์การศึึกษาท่�	1	ปีการศึึกษา	
2563
6.2	ผู่้านการพิีจารณาจากค์ณะกรรมการวิิชาการในการ
ประชุมค์รั�งท่�	
6.3	สูภามหาวิิทยาลััยอินุมัติเห็นชอิบหลัักสููตรในการประชุม
ค์รั�งท่�	

7. ควิามพร้อิมในการเผู้ยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะมาตรฐาน
หลัักสููตรม่ค์วิามพีร้อิมเผู้ยแพีร่คุ์ณภาพีแลัะมาตรฐาน	ตามกรอิบ

มาตรฐานคุ์ณวุิฒิิระดับอุิดมศึึกษาแห่งชาติ	ในปีการศึึกษา	2564

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

9. สูถานท่�จัดการเร่ยนการสูอิน
ในสูถานท่�ตั�ง	มหาวิิทยาลััยเอิเช่ยอิาค์เนย	์19/1	ถนนเพีชรเกษม

	แขวิงหนอิงค้์างพีลูั	เขตหนอิงแขม	กรุงเทพีฯ	10160
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10. ควิามสัูมพันธ์ุกับหลัักสููตรอ่ิ�นท่�เปิดสูอินในคณะ/ภาควิิชาอ่ิ�น
ขอิงสูถาบัน

10.1	กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรน่�ท่�เปิดสูอินโดยค์ณะ/ภาค์
วิิชา/หลัักสููตรอืิ�น	

ไม่ม่
10.2	กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรท่�เปิดสูอินให้ภาค์วิิชา/

หลัักสููตรอืิ�นต้อิงมาเร่ยน	
ไม่ม่
10.3	การบริหารจัดการ	
ไม่ม่

ข้อิมูลัเฉพาะขอิงหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ขอิงหลัักสููตร

1.1 ปรัชญา
มุ่งสูร้างสูรรค์์แลัะพัีฒินานักวิิชาการ/นักวิิชาช่พีทางการบริหาร

ให้ม่ทักษะ	ค์วิามรู้	ค์วิามสูามารถ	คุ์ณธุรรมแลัะจริยธุรรมท่�เชื�อิมโยงแลัะ
ประยุกต์ใช้ศึาสูตร์ทางการบริหารธุุรกิจให้เกิดเป็นอิงค์์ค์วิามรู้ใหม่อิยา่งต่อิ
เนื�อิง	ตลัอิดจนบูรณาการอิงค์์ค์วิามรู้ทางด้านการบริหารให้เกิดเป็นกระ
บวินพัีฒินาทั�งในระดับท้อิงถิ�นแลัะระดับสูากลัได้อิย่างม่คุ์ณภาพี	

1.2 ควิามสูำาคัญ
ในยคุ์โลักาภวัิิฒิน์การบรหิารจดัการธุุรกจิถอืิเปน็ศึาสูตรท่์�สํูาคั์ญ

ขอิงการดําเนินธุุรกิจ	การจะยืนอิยู่บนเวิท่โลักท่�ม่การแข่งขันทางธุุรกิจ
อิย่างรุนแรง	จําเป็นต้อิงอิาศึัยการปรับเปลั่�ยนการบริหารทางธุุรกิจตาม
แนวิคิ์ดท่�ทันสูมยัใหสู้อิดค์ลัอ้ิงกับสูากลั	เพืี�อิให้ทันกับค์วิามเจรญิก้าวิหนา้
ระดับโลัก	อ่ิกทั�งการเพิี�มข่ดค์วิามสูามารถในการพัีฒินาประเทศึท่�มุ่งเน้น
การพัีฒินาทรัพียากรมนุษย์ให้เกิดทักษะแลัะกระบวินการบริหารจัดการ
ทั�งด้านการผู้ลัิต	การตลัาด	การบริหารแลัะอืิ�น	ๆ	ให้เกิดเป็นแนวิค์ิดทาง
นวัิตกรรมทางการบริหารท่�สูามารถเพิี�มศัึกยภาพีทางการแข่งขัน	แลัะ
สูามารถตอิบสูนอิงค์วิามตอ้ิงการกําลัังค์นดา้นการบรหิารท่�ก่อิให้เกิดการ
ขับเค์ลืั�อินการพัีฒินาเศึรษฐกิจขอิงประเทศึให้เติบโตต่อิไปได้อิย่างยั�งยืน  

1.3 วัิตถุประสูงค์
	(1) เพืี�อิผู้ลิัตมหาบัณฑิิตทางการบริหารธุุรกิจให้ม่ค์วิามรู้ค์วิาม

เช่�ยวิชาญในการค์ิดวิิเค์ราะห์แลัะตัดสิูนใจในการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ด้าน
การบริหาร	โดยการวิิจัยท่�ก่อิให้เกิดอิงค์์ค์วิามรู้ใหม่แลัะค์วิามก้าวิหน้าทาง
วิิชาการแลัะวิิชาช่พีให้สูอิดค์ล้ัอิงกับสูภาพีแวิดล้ัอิมท่�เปล่ั�ยนแปลังไปอิย่าง

รวิดเร็วิตามกระแสูโลักาภิวัิตน์
(2) เพืี�อิพัีฒินานักวิิชาการแลัะนักวิิชาช่พีทางด้านการ

บริหารธุุรกิจให้ม่ค์วิามรู้ท่�สูามารถบูรณาการอิงค์์ค์วิามรู้ทางด้าน
บริหารธุุรกิจไปประยุกต์ใช้แลัะถ่ายทอิดให้กับสัูงค์มได้	โดยผู่้าน
กระบวินการเร่ยนรู้แลัะการวิิจัยค้์นค์ว้ิาท่�สูามารถบุกเบิกแลัะแสูวิงหา
ค์วิามรู้ใหม่เพืี�อินํามาเพิี�มข่ดค์วิามสูามารถในการแข่งขันขอิงอิงค์์กรธุุรกิจ
ในประเทศึไทย

(3) เพืี�อิผู้ลิัตบุค์ลัากรท่�ม่ค์วิามพีร้อิมต่อิการเป็นนักวิิชาการแลัะ
นักบริหารวิิชาช่พีให้ม่ค์วิามรู้ค์วิามสูามารถ	ม่วิิสัูยทัศึน์ท่�ก้าวิไกลั	ตลัอิด
จนเป็นผูู้้ท่�ม่คุ์ณธุรรมแลัะจริยธุรรมทางการบริหาร	

(4)	สูร้างเค์รือิข่ายค์วิามร่วิมมือิทางวิิชาการแลัะวิิชาช่พีในการ
พัีฒินาท่�มุ่งเน้นรักษาสิู�งแวิดล้ัอิมแลัะวัิฒินธุรรมท่�ด่ขอิงประเทศึ

(5)	เพืี�อิผู้ลิัตบคุ์ลัากรท่�ม่ค์วิามพีรอ้ิมในการสูรา้งนวิตักรรมค์วิาม
หลัากหลัายท่�พัีฒินาแก่ประเทศึ	เพืี�อิค์วิามยั�งยนืขอิงสูภาพีเศึรษฐกิจ	ค์วิาม
มั�นค์งในระยะยาวิให้เกิดกับสัูงค์มไทยในแง่วิิชาการ	การศึึกษาขอิง
ประเทศึแลัะอืิ�น	ๆ

1. ระบบการจัดการศึึกษา
1.1 ระบบ 
	 ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค์	โดยใน	1	ปีการศึึกษาแบ่งอิอิก

เป็น	2	ภาค์การศึึกษาปกติ	ซึึ่�ง	1	ภาค์การศึึกษาปกติม่ระยะเวิลัาศึึกษาไม่
น้อิยกว่ิา	15	สัูปดาห์	แลัะม่การเปิดสูอินภาค์การศึึกษาฤดูร้อิน	ซึึ่�งม่ระยะ
เวิลัาการศึึกษาไม่น้อิยกวิ่า	6	สัูปดาห์	ม่จํานวินชั�วิโมงการเร่ยนแต่ลัะ
รายวิิชาเท่ากับภาค์การศึึกษาปกติ	โดยให้เป็นไปตามกรอิบมาตรฐาน
คุ์ณวิฒิุิระดับอิดุมศึึกษาแหง่ชาต	ิพี.ศึ.2552	กรอิบมาตรฐานค์ณุวิฒิุิระดับ
อุิดมศึึกษาแหง่ชาต	ิ(ปรบัปรงุ)	พี.ศึ.2554	เกณฑิม์าตรฐานหลัักสููตรระดบั
บัณฑิิตศึึกษา	พี.ศึ.2558	แลัะข้อิบังคั์บมหาวิิทยาลััยเอิเช่ยอิาค์เนย	์ว่ิาด้วิย
การจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับท่�	3)	พี.ศึ.	2562

1.2 การจัดการศึึกษาภาคฤดูร้อิน 
ม่
1.3 การเท่ยบเค่ยงหน่วิยกิตในระบบทวิิภาค 
ม่	โดยให้เป็นไปตามข้อิบังคั์บมหาวิิทยาลััยเอิเช่ยอิาค์เนย	์ว่ิาด้วิย

การจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับท่�	3)	พี.ศึ.	2562
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2. การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 วัิน-เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอิน 
	 ภาค์การศึึกษาท่�	1	 สิูงหาค์ม	–	ธัุนวิาค์ม
	 ภาค์การศึึกษาท่�	2		 มกราค์ม	–	พีฤษภาค์ม
	 ภาค์การศึึกษาฤดูร้อิน		 มิถุนายน	–	กรกฎาค์ม
 2.2 คุณสูมบัติขอิงผูู้้เข้าศึึกษา 
	 	 ผูู้้ท่�สํูาเร็จการศึึกษาระดับปริญญาตร่	หรือิเท่ยบเท่าทุกสูาขา
ทั�งในแลัะต่างประเทศึท่�ค์ณะกรรมการการอุิดมศึึกษา	(สูกอิ.)	หรือิ	ก.พี.	
รับรอิง	แลัะต้อิงเป็นผูู้้ม่คุ์ณสูมบัติตามท่�บัณฑิิตวิิทยาลััย	มหาวิิทยาลััย
เอิเช่ยอิาค์เนย์กําหนด	
										 ทั�งน่�	วิิธุ่การคั์ดเลืัอิกผูู้้เข้าศึึกษาในหลัักสููตรระดับบริหารธุุรกิจ
มหาบัณฑิิต	แผู้น	ก	แบบ	ก	2	แลัะ	แผู้น	ข	ให้เป็นไปตามประกาศึการคั์ด
เลืัอิกเพืี�อิเข้าศึึกษาต่อิในระดับบัณฑิิตศึึกษา	ขอิงมหาวิิทยาลััยเอิเช่ย
อิาค์เนย์
 2.3 ปัญหาขอิงนักศึึกษาแรกเข้า 
	 ไม่ม่
 2.4 ระบบการศึึกษา 
	 แบบทางไกลัทางอิิเล็ักทรอินิกส์ูเป็นสืู�อิหลััก	(E-learning)
	 แบบทางไกลัทางอิินเตอิร์เนต	(สืู�อิประกอิบเพืี�อิเพิี�มคุ์ณภาพีการ
จัดการเร่ยนการสูอิน)
 2.5 การเท่ยบโอินหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ยนเร่ยน
ข้ามสูถาบันอุิดมศึึกษา
	 นักศึึกษาท่�เค์ยหรือิกําลัังศึึกษาในหลัักสููตรท่�เท่ยบเท่า	จาก
สูถาบันอุิดมศึึกษาท่�สํูานักงานค์ณะกรรมการการอุิดมศึึกษา	(สูกอิ.)	รับรอิง
	หรือิสูถาบันการศึึกษาท่�	ก.พี.	รับรอิง	สูามารถเท่ยบโอินหน่วิยกิตเข้า
ศึึกษาในหลัักสููตรน่�ได้	โดยการเท่ยบโอินผู้ลัการเร่ยน	หมายค์วิามว่ิา	การ
ขอิเท่ยบโอินหน่วิยกิตขอิงรายวิิชาในระดับเด่ยวิกัน	เพืี�อิใช้นับเป็นสู่วิน
หนึ�งขอิงการศึึกษา	ทั�งน่�ให้เป็นไปตามเกณฑิ์มาตรฐานหลัักสููตรระดับ
บัณฑิิตศึึกษา	พี.ศึ.	2558	แลัะข้อิบังคั์บมหาวิิทยาลััยเอิเช่ยอิาค์เนย์	ว่ิา
ด้วิยการจัดการศึึกษาระดับบัณฑิิตศึึกษา	(ฉบับท่�	3)	พี.ศึ.	2562

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

 3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
	 	 โค์รงสูร้างหลัักสููตร	แบ่งเป็นหมวิดวิิชาท่�สูอิดค์ล้ัอิงกับท่�
กําหนดไว้ิในเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรกระทรวิงศึึกษาธิุการ	โดยแบ่งเป็น	
2	แผู้น	คื์อิ	อิงค์์ประกอิบขอิงการจัดการศึึกษา	หลัักสููตรแผู้น	ก	แบบ	ก	
2	เป็นแผู้นการศึึกษาท่�มุ่งการทําวิิทยานิพีนธ์ุท่�ก่อิให้เกิดค์วิามก้าวิหน้า
ทางวิิชาการ	แลัะศึึกษารายวิิชาเพิี�มเติม	แลัะหลัักสููตรแผู้น	ข	เป็นแผู้นการ
ศึึกษาท่�มุ่งการศึึกษารายวิิชาแลัะการค้์นค์วิา้อิิสูระ	โดยตอ้ิงทําการค้์นค์วิา้
อิิสูระไม่น้อิยกว่ิา	6	หน่วิยกิต	โดยม่โค์รงสูร้างหลัักสููตรดังน่�

หมวิดวิิชา จำานวินหน่วิยกิต

แผู้น ก แบบ ก2 แผู้น ข

1.	หมวิดวิิชาเสูริมพืี�นฐาน ไม่นับหน่วิยกิต ไม่นับหน่วิยกิต

2.	หมวิดวิิชาบังคั์บ 21 21

3.	หมวิดวิิชาเลืัอิก 3 9

4.	หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ 12 -

5.	หมวิดการค้์นค์ว้ิาอิิสูระ - 6

6.	หมวิดการสูอิบประมวิลั
ค์วิามรู้

- ไม่นับหน่วิยกิต

รวิม ตลัอิดหลัักสููตร 
36 หน่วิยกิต

ตลัอิดหลัักสููตร 
36 หน่วิยกิต

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

(3.2) หมวิดวิิชาบังคับ (Professional Core Courses)   
 21 หน่วิยกิต
	 	 นักศึึกษาแผู้น	ก	แบบ	ก	2	แลัะแผู้น	ข	ศึึกษารายวิิชาบังคั์บ	7	
วิิชา	จํานวินรวิม	21	หน่วิยกิต	จากรายวิิชาดังต่อิไปน่�
รหัสูวิิชา	 					ชื�อิวิิชา/ชื�อิวิิชาภาษาอัิงกฤษ													จํานวินหน่วิยกิต
	 	 	 	(บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA0201	การจัดการแลัะพืี�นฐานทางธุุรกิจ												 	3(3-0-6)
	 	 (Management	and	Business	Essentials)

MBA0202		กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด			 				3(3-0-6)
	 (Marketing	Strategy	and	Execution)
MBA0203	การจัดการทางการเงินเพืี�อิการตัดสิูนใจ			 			3(3-0-6)
	 	 (Financial	Management	for	Decision	Making)
MBA0204	การนําการเปล่ั�ยนแปลังทางดิจิทัลั	 												3(3-0-6)
	 	 (Leading	Digital	Transformation)	
MBA0205		การคิ์ดเชิงอิอิกแบบ	 												3(3-0-6)	
	 	 (Design	Thinking)
MBA0206	การสูร้างโมเดลัธุุรกิจในยุค์การเปล่ั�ยนแปลัง	 			3(3-0-6)
	 	 (Disruptive	Business	Model)	
MBA0207	การวิิจัยทางธุุรกิจ	 												3(3-0-6)
	 	 (Business	Research)	

 (3.3) หมวิดวิิชาเล่ัอิก (Elective Courses)           3 หน่วิยกิต
 สูำาหรับ แผู้น ก 2      9 หน่วิยกิต สูำาหรับ แผู้น ข
	 นักศึึกษาแผู้น	ก	แบบ	ก	2	เลืัอิกศึึกษารายวิิชาใด	ๆ 	ในกลุ่ัมรายวิิชา
ท่�สูนใจ	1	วิิชา	จํานวิน	3	หน่วิยกิต	แลัะนักศึึกษาแผู้น	ข	เลัือิกศึึกษา	3	
รายวิิชาในกลุ่ัมรายวิิชาท่�สูนใจ	หรือิ	เลืัอิกศึึกษา	3	รายวิิชาจากกลุ่ัมวิิชา
ใดๆ	ในกลุ่ัมวิิชาทั�งหมด	จํานวินรวิม	9	หน่วิยกิต	จากรายวิิชาดังต่อิไปน่�

 (ก) กลุ่ัมวิิชาการจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศึ (International 
Business Management Concentration)
รหัสูวิิชา				ชื�อิวิิชา/ชื�อิวิิชาภาษาอัิงกฤษ		 		จํานวินหน่วิยกิต	
	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA0401การจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศึ	 												3(3-0-6)
	 	 (International	Business	Management)
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MBA0402	การสูร้างเค์รือิข่ายแลัะค์วิามร่วิมมือิระดับโลัก	 3(3-0-6)
	 	 (Global	Networking	and	Co-creation)
MBA0403	การพัีฒินาแผู้นธุุรกิจสํูาหรับผูู้้บริหาร	 												3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Executives)
 (ข) กลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร้างสูรรค์ (Creative Marketing 
Concentration)
รหัสูวิิชา	 ชื�อิวิิชา/ชื�อิวิิชาภาษาอัิงกฤษ					 	จํานวินหน่วิยกิต	
	 	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA0501	การตลัาดดิจิทัลั	 												3(3-0-6)
	 	 (Digital	Marketing)
MBA0502	การสืู�อิสูารการตลัาดแบบบูรณาการ	 												3(3-0-6)
	 	 (Integrated	Marketing	Communications)
MBA0503	การพัีฒินาแผู้นธุุรกิจสํูาหรับนักการตลัาด													3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Marketers)	
 (ค) กลุ่ัมวิิชาผูู้้ประกอิบการเชิงนวัิตกรรม (Innovative 
Entrepreneur Concentration)
รหัสูวิิชา	 ชื�อิวิิชา/ชื�อิวิิชาภาษาอัิงกฤษ																				จํานวินหน่วิยกิต
		 	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA0601	การพัีฒินาผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะการสูร้างตราสิูนค้์า	 3(3-0-6)
	 	 (Product	Development	and	Branding)
MBA0602	นวัิตกรรมทางธุุรกิจสํูาหรับผูู้้ประกอิบการ													3(3-0-6)
	 	 (Business	Innovation	for	Entrepreneurs)
MBA0603	การพัีฒินาแผู้นธุุรกิจสํูาหรับผูู้้ประกอิบการ													3(3-0-6)
	 	 (Business	Plan	Development	for	Entrepreneurs)
 
 3.4) หมวิดวิิชาวิิทยานิพนธ์ุ (Thesis)  12 หน่วิยกิต สูำาหรับ 
แผู้น ก แบบ ก 2 
รหัสูวิิชา		ชื�อิวิิชา/ชื�อิวิิชาภาษาอัิงกฤษ					 		จํานวินหน่วิยกิต
	 	 	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA1101	 วิิทยานิพีนธ์ุ	1	 										6(0-0-12)
	 	 (Thesis	1)
MBA1102	 วิิทยานิพีนธ์ุ	2	 										6(0-0-12)
	 	 (Thesis	2)

 (3.5) หมวิดการค้นคว้ิาอิิสูระ (Independent Study)  
             6 หน่วิยกิต สูำาหรับ แผู้น ข
รหัสูวิิชา	 ชื�อิวิิชา/ชื�อิวิิชาภาษาอัิงกฤษ																				จํานวินหน่วิยกิต		
	 	 	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA1201	การค้์นค์ว้ิาอิิสูระ	 										6(0-0-12)
	 	 (Independent	Study)
 (3.6) หมวิดการสูอิบประมวิลัควิามรู้ (Comprehensive 
Examination)                ไม่นับหน่วิยกิต สูำาหรับ แผู้น ข
รหัสูวิิชา	 					ชื�อิวิิชา/ชื�อิวิิชาภาษาอัิงกฤษ			 	จํานวินหน่วิยกิต	
	 	 	 	 (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกษาด้วิยตนเอิง)
MBA1301	การสูอิบประมวิลัค์วิามรู้							 											0(0-0-0)
	 	 (Comprehensive	Examination)	 				(ไม่นับหน่วิยกิต)
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ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

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

ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

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

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

ปีท่� 2 ภาคการศึึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

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

ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาท่� 0

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

MBA0101	ภาษาอัิงกฤษสํูาหรับผูู้้บริหาร	 ไม่นับหน่วิยกิต 
 

รวิมหน่วิยกิตตลัอิดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาฤดูร้อิน

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

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

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

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

ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

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

แผู้นการศึึกษา หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ (ระบบการศึึกษาทางไกลัอิินเทอิร์เน็ต)
 (แผู้น ข)

ปีท่� 2 ภาคการศึึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

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

ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาท่� 0

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

MBA0101	ภาษาอัิงกฤษสํูาหรับผูู้้บริหาร	 ไม่นับหน่วิยกิต

รวิมหน่วิยกิตตลัอิดหลัักสููตร 36 หน่วิยกิต

ปีท่� 1 ภาคการศึึกษาฤดูร้อิน

รหัสูวิิชา ช่�อิวิิชา หน่วิยกิต

MBAXXXX	วิิชาเลืัอิก	2	 3(3-0-6)
MBAXXXX	วิิชาเลืัอิก	3	 3(3-0-6)
  รวิม 6(6-0-12)
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4. อิงค์ประกอิบเก่�ยวิกบัการฝึึกภาคสูนาม การฝึึกงาน หร่อิสูหกจิ
ศึึกษา 
	 ไม่ม่

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

	 -	นักศึึกษาต้อิงดําเนินงานวิิจัยวิิทยานิพีนธ์ุหรือิการค้์นค์ว้ิาอิิสูระ
อิย่างใกล้ัชิดกับอิาจารย์ท่�ปรึกษา
	 -	กําหนดชั�วิโมงการให้คํ์าปรึกษา	แลัะจัดทําบันทึกการให้คํ์าปรึกษา
  5.6 กระบวินการประเมินผู้ลั 
	 -	ประเมินจากรายวิิชาท่�เร่ยน	(เฉพีาะแบบ	ข)
	 -	ประเมินผู้ลัจากผู้ลังานวิิจัยท่�ได้รับการต่พิีมพ์ีแลัะเผู้ยแพีร่
	 -	การสูอิบโค์รงร่างวิิทยานิพีนธ์ุ	การสูอิบประมวิลัค์วิามรู้	การสูอิบ
ป้อิงกันวิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้์นค์ว้ิาอิิสูระ
 
หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผู้ลันักศึึกษา
1.  กฎระเบ่ยบหร่อิหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
	 การวัิดผู้ลัแลัะการสํูาเร็จการศึึกษาเป็นไปตามข้อิกําหนด
มหาวิิทยาลััยเอิเช่ยอิาค์เนย์	สํูาหรับหลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต	
สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ	
	 -	การวัิดผู้ลัรายวิิชาในหมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ	แผู้น	ก	แบบ	ก	2	แลัะ
หมวิดการค์้นค์วิ้าอิิสูระ	แผู้น	ข	ให้ม่การประเมินผู้ลัขอิงรายวิิชา
วิิทยานิพีนธ์ุแลัะการค้์นค์ว้ิาอิิสูระ	โดยใช้สัูญลัักษณ์
S(Satisfactory)				หมายถึง	พีอิใจเท่ยบได้ระดับค์ะแนนเป็น			4.00
U(Unsatisfactory)หมายถึงไม่พีอิใจ	เท่ยบได้ระดับค์ะแนนเป็น			0.00

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

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

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย	 :	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
ภาษาอังกฤษ	 :	 Master	of	Public	Administration	

Program	in	Public	Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย	 :	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	

(รัฐประศาสนศาสตร์)	
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ	 :	 Master	of	Public	Administration

(Public	Administration)
ชื่อย่อภาษาไทย	 :	 รป.ม.	(รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ	 :	 M.P.A.	(Public	Administration)

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

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

หน่วยกิต	
แผน	ข	จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	39	หน่วยกิต	

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูป แบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า	3	ภาค

การศึกษา	และไม่เกิน	5	ปีการศึกษา
5.2 ภาษา	
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและ

หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา	
5.3 การรับเข้าศึกษา	
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย

ได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง	
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
1. เป็นนักบริหาร	สายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สายงานการคลัง	และสายงานนโยบายและการวางแผน
2. นักวิชาการก�าหนดนโยบาย
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นักวิชาการบริหารงานบุคคล
5. เป็นที่ปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. นักการเมืองท้องถิ่น
8. นักการเมืองระดับชาติ
9. ที่ปรึกษานักการเมือง
10. ผู้ก�าหนดนโยบายการบริหาร
11. ผู้ก�าหนดนโยบายทางการเมือง
12. เป็นวิทยากร
13. เป็นผู้สอน
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเพิ่ม

ศักยภาพนกับริหารยุคใหม่ให้เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง	(Change	agent)	
ได้ตัง้แต่ระดบัชมุชน	ระดับท้องถิน่	ระดบัภูมภิาค	ระดบัประเทศชาตแิละ
ระดบัสากล	สามารถปรบัตวัรองรบัการเปลีย่นแปลงได้เป็นอย่างด	ีมคีวาม
สามารถในเชิงวเิคราะห์	สงัเคราะห์	บรูณาการทฤษฎกีารปฏบิตัแิละเช่ือม
โยงกบัเทคโนโลยีการสือ่สาร	สร้างความเข้มแขง็ให้กบัองค์การ	และสงัคม	
โดยการมุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักบริหารยุคใหม่ต้องมีองค์ประกอบ	ดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในองค์ความรู้ทางทฤษฎี
รัฐประศาสนศาสตร์	นโยบายสาธารณะ	การเมือง	การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์	เศรษฐศาสตร์	การคลงัสาธารณะ	โลกาภวิตัน์	ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ	 เพ่ือน�าความรู้กระบวนทัศน์ใหม่ๆ	 ไปประยุกต์ในการบริหาร
จัดการเชิงรุก	การแก้ไขปัญหาและการจัดบริการสาธารณะของสังคม

2. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

3. มีความสามารถในการประยุกต์เชื่อมโยงได้ดีระหว่างความรู้ที่
เป็นสากลกับความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารที่ผสมผสานกับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์

4. มคีณุธรรมจรยิธรรมเหมาะสมกับบรบิทของการบรหิารจดัการ
ภายใต ้ระบบการเมืองการปกครองแบบธรรมาภิบาล	 (Good	
Governance)

1.2 ความส�าคัญ
เพือ่สนบัสนนุให้นกับรหิารทีมุ่ง่แสวงหาความเจรญิก้าวหน้า	ภาย

ใต้การแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์	 ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง	
ภายใต้บริบทของการบริหารอย่างมืออาชีพ	ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย	จึง
ทุ่มเทความสามารถอันยาวนาน	 ในการค้นคว้าแสวงหาความรู้	 ความคิด
และเทคนิคการจัดการใหม่ๆ	 ในยุคโลกาภิวัฒน์	 ประมวลไว้ในหลักสูตร
รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ	โดยหลกัสตูรดงักล่าวมุ่งสร้างมหาบณัฑติ
ที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารด้านรัฐประศาสนศาสตร์

1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีมีความรู้รอบ

ด้าน	มคีวามสามารถรอบตวัและมวีสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกล	เป็นผู้น�าในยคุการ
แข่งขัน	 เพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรก�าลังคนให้สามารถน�า
ศักยภาพดังกล่าวไปบริหารการพัฒนาทั้งในระดับองค์การ	สังคมท้องถิ่น
และประเทศชาติ

2. เพ่ือขยายองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการ
ประยุกต์การวิจัยเพื่อการจัดการกับปรากฎการณ์ทางการบริหาร

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบแนวทวิภาค	โดยใน	1	ปีการศึกษาแบ่งออก

เป็น	2	ภาคการศึกษาปกต	ิและ	1	ภาคฤดูร้อน	ซึ่ง	1	ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 สัปดาห์	 และภาคฤดูร้อน	 ให้ก�าหนด
ระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ	ข้อก�าหนด
ต่างๆ	ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มี	 โดยข้อก�าหนดต่างๆ	 ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก�าหนด

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2. การด�าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน	
วันอังคาร	-	วันศุกร์					เวลา	17.45	-	20.45	น.
วันเสาร์			-	วันอาทิตย์		เวลา	08.30	-	20.30	น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
	 2.2.1 ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

1. ส�าเร็จปริญญาตรีทุกสาขาวิชา	จากสถาบันศึกษาของรัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศ	และต่างประเทศที	่ก.พ.	รับรองมาตรฐาน	
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	 	 2.	 พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	ตามที่	ก.พ.รับรองมาตรฐาน
	 วิธีการคัดเลือก
	 พิจารณาจากใบสมัคร	 (70	 คะแนน)	 และการสัมภาษณ์	
(30	คะแนน)
 ระบบการศึกษา
	 1.	ระบบการศกึษาใช้ระบบทวิภาค	โดยปีการศกึษาหนึง่แบ่งออก
เป็น	2	ภาคการศึกษาปกติ	และภาคการศึกษาฤดูร้อน
	 2.	ภาษาทีใ่ช้ในการเรยีนการสอน	ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	
 ระยะเวลาการศึกษา
	 นักศกึษาปริญญาโท	ต้องศกึษาให้ครบถ้วนตามหลกัสตูร	โดยสอบ
ได้คะแนนสะสม	(	GPA.	)	ไม่ต�า่กว่า	3.00	ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า	
3	ภาคการศึกษาปกต	ิแต่ไม่เกิน	5	ป	ี
	 	 2.2.2 ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแผน ข
	 	 1.	ส�าเร็จปริญญาตรีทุกสาขาวิชา	 จากสถาบันศึกษาของรัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศ	และต่างประเทศที	่ก.พ.	รับรองมาตรฐาน	
	 	 2.	พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	ตามที่	ก.พ.รับรองมาตรฐาน
	 	 วิธีการคัดเลือก
	 	 พิจารณาจากใบสมัคร	(70	คะแนน)	และการสัมภาษณ	์
(30	คะแนน)
	 	 ระบบการศึกษา
	 	 1.	ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค	 โดยปีการศึกษาหนึ่ง
แบ่งออกเป็น	2	ภาคการศึกษาปกติ	และภาคการศึกษาฤดูร้อน
	 	 2.	ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน	 ใช้ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ	
	 	 ระยะเวลาการศึกษา
	 	 นกัศกึษาปรญิญาโท	ต้องศกึษาให้ครบถ้วนตามหลักสตูร	โดย
สอบได้คะแนนสะสม	(GPA.)	ไม่ต�า่กว่า	3.00	ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า	
3	ภาคการศึกษา	แต่ไม่เกิน	5	ปีการศึกษา	

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

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

แผน	ก	แบบ	ก	2 แผน	ข

1.	หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2.	หมวดวิชาบังคับ 18 18

3.	หมวดวิชาเอก 9 15

4.	หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 -

5.	หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ - 6

6.	หมวดการสอบประมวลความรู้ ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

รวม ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
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แผนผังโครงสร้างหลักสูตรภาคปกติและภาคค�่า
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 3.1.3 รายวิชา 
	 	 3.1.3.1	หลักสูตรแผน	ก	แบบ	ก	2
		 1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต	
รศ.600	 ขอบข่ายและกระบวนทัศน์ทาง	 3(3-0-6)
	 รัฐประศาสนศาสตร์
PA.600	 Scope	and	Paradigms	of	Public	Administration	
รศ.601	 ทฤษฎีองค์การและการบริหารสมัยใหม่	 3(3-0-6)
PA.601	 Organization	Theory	and	Modern	Management
รศ.602	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)
PA.602	 Human	Resources	Management
รศ.603	 การบริหารการคลังและงบประมาณ	 3(3-0-6)
PA.603	 Fiscal	and	Budgeting	Management
รศ.604	 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์	 3(3-0-6)
PA.604	 Research	Methodology	in	Public	Administration
รศ.605	 นโยบายสาธารณะศึกษา	 3(3-0-6)
PA.605	 Public	Policy	Studies

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

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

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

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

รศ.644	 การศึกษาเฉพาะกรณ	ี:	การบริหารงานยุติธรรม	 3(3-0-6)	
PA.644	 Case	Studies	in	Judicial	Administration
รศ.645	 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม	 3(3-0-6)	
PA.645	 Seminar	in	Judicial	Administration
รศ.646	 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง	 3(3-0-6)
PA.646	 Seminar	in	Conflict	Management
รศ.647	 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์	 3(3-0-6)
PA.647	 Seminar	in	Public	Administration
 2.5 กลุ่มวิชาการบริหารงานคณะสงฆ์
รศ.651	 พัฒนาการและนโยบายของรัฐกับกิจการ	 3(3-0-6)
		 คณะสงฆ์
PA.651	 Development	and	Public	Policy	on	Sangha	
		 Administration
รศ.652		 การบริหารสมัยใหม่กับการบริหารงานคณะสงฆ์		3(3-0-6)
PA.652		 Modern	Management	and	Sangha	Administration	
รศ.653		 บทบาทของคณะสงฆ์กับการพัฒนา	 3(3-0-6)
		 ประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชน	 	
PA.653	 Roles	of	Sangha	on	Social	Development	and	
		 People	Participation
รศ.654		 การศึกษาเฉพาะกรณ	ี:	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
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3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รศ.800	 วิทยานิพนธ์	(Thesis)	 12(0-36-0)

4) หมวดวิชาเสริมพื�นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รศ.606	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	 3(3-0-6)
PA.606	 English	for	Graduate	Studies

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

2) หมวดวิชาเอก เลือกเรียน		 15 หน่วยกิต
	 	 ให้เลอืกเรียนกลุ่มวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ�านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	และ/หรือคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
	 2.1 กลุ่มวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
รศ.611	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)	
PA.611	 Human	Resources	Development	

รศ.612	 การบริหารผลการปฎิบัติงานและระบบ	 3(3-0-6)
	 ค่าตอบแทน	 	
PA.612	 Performance	Management	and	
	 Compensation	System
รศ.613	 การบริหารการเปล่ียนแปลง	 3(3-0-6)	
PA.613	 Change	Management
รศ.614	 การศึกษาเฉพาะกรณี	:	การบริหารองค์การ	 3(3-0-6)
	 และทรัพยากรมนุษย์	 		
PA.614	 Case	Studies	in	Organization	and
	 Human	Resource	Management
รศ.615	 สัมมนาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)		
PA.615	 Seminar	in	Organization	and	Human	Resource	
	 Management	
รศ.616	 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง	 3(3-0-6)
PA.616	 Seminar	in	Conflict	Management
รศ.617	 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์	 3(3-0-6)
PA.617	 Seminar	in	Public	Administration

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

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

		 Administration
รศ.643	 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี		 3(3-0-6)	
PA.643	 Cyber	and	Technology	Crime
รศ.644	 การศึกษาเฉพาะกรณี	:	การบริหารงานยุติธรรม	 3(3-0-6)	
PA.644	 Case	Studies	in	Judicial	Administration
รศ.645	 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม	 3(3-0-6)	
PA.645	 Seminar	in	Judicial	Administration
รศ.646	 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง	 3(3-0-6)
PA.646	 Seminar	in	Conflict	Management
รศ.647	 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์	 3(3-0-6)
PA.647	 Seminar	in	Public	Administration
 2.5 กลุ่มวิชาการบริหารงานคณะสงฆ์
รศ.651	 พัฒนาการและนโยบายของรัฐกับกิจการ	 3(3-0-6)
	 คณะสงฆ์
PA.651	 Development	and	Public	Policy	on	Sangha	
	 Administration
รศ.652		 การบริหารสมัยใหม่กับการบริหารงานคณะสงฆ์		 3(3-0-6)
PA.652		 Modern	Management	and	Sangha	Administration	
รศ.653		 บทบาทของคณะสงฆ์กับการพัฒนา	 3(3-0-6)
	 ประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชน	 	
PA.653	 Roles	of	Sangha	on	Social	Development	and	
	 People	Participation
รศ.654		 การศึกษาเฉพาะกรณี	:	การจัดการงานคณะสงฆ์		 3(3-0-6)
PA.654	 Case	Studies	in	Sangha	Administration	
รศ.655	 สัมมนาการจัดการงานคณะสงฆ์	 3(3-0-6)
PA.655	 Seminar	in	Sangha	Administration	
รศ.656	 สัมมนาการบริหารความขัดแย้ง	 3(3-0-6)
PA.656	 Seminar	in	Conflict	Management
รศ.657	 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์	 3(3-0-6)
PA.657	 Seminar	in	Public	Administration
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3) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
รศ.700	 การค้นคว้าอิสระ		 6(0-18-0)
	 Independent	Study
4) หมวดวิชาเสริมพื�นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รศ.606	 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา	 3(3-0-6)
PA.606	 English	for	Graduate	Studies
		 	
ค�าอธิบายรหัสวิชา
	 ค�าอธิบายอักษรย่อน�าหน้ารหัสวิชา
	 อักษรย่อ	รศ.หรือ	PA.	หมายถึง	กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
	 (วิชาบังคับ	 /	 วิชาเลือก	 /	 ประมวลความรู้	 /	 วิทยานิพนธ์	 /	
การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
	 ค�าอธิบายรหัสวิชา
	 รหัสวิชาใช้ระบบเลขอารบิคสามหลัก	 คือ	 หลักหน่วย	 หลักสิบ	
หลักร้อย	ซ่ึงมีความหมายดังต่อไปน้ี	
	 ข้ึนต้นด้วยหมายเลข	6	(เลขหลักร้อย)	และตามด้วยเลขตัวท่ี	2,3	
(เลขหลักสิบ	หลักหน่วย)	หมายถึง	หมวดวิชาบังคับ	และหมวดวิชาเอก
	 ข้ึนต้นด้วยหมายเลข	7	(เลขหลกัร้อย)	หมายถึง	การค้นคว้าอิสระ

	 ข้ึนต้นด้วยหมายเลข	8	(เลขหลักร้อย)	หมายถึง	วิทยานิพนธ์
	 ข้ึนต้นด้วยหมายเลข	9	(เลขหลักร้อย)	หมายถึง	สอบประมวล
ความรู้ข้อเขียนและสอบปากเปล่า	ดังรายละเอียดต่อไปน้ี
	 เลขตัวท่ี 2	(เลขหลักสิบ)	หมายถึง	หมวดวิชาบังคับ	และหมวด
วิชาเช่ียวชาญ	เช่น
	 เลข	0	หมายถึง	หมวดวิชาเอก
	 เลข	1	หมายถึง	หมวดวิชาเอกการบริหารองค์การและ
ทรัพยากรมนุษย์
	 เลข	2	หมายถึง	หมวดวิชาเอกการบริหารงานส่วนท้องถ่ิน
	 เลข	3	หมายถึง	หมวดวิชาเอกการบริหารงานการเมือง	
	 เลข	4	หมายถึง	หมวดวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรม	

	 เลข	5	หมายถึง	หมวดวิชาเอกการบริหารงานคณะสงฆ์
	 เลขตัวท่ี 3	(เลขหลักหน่วย)	หมายถึง	ล�าดับวิชาในหมวดน้ันๆ	
เช่น
	 611	หมายถึง	วิชาล�าดับท่ี	1	ในหมวดวิชาเอกการบริหาร
องค์การและทรัพยากรมนุษย	์(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
	 621	หมายถึง	วิชาล�าดับที่	1	 ในหมวดวิชาเอกการบริหารงาน

ส่วนท้องถ่ิน	(การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่)

	 631	 หมายถึง	 วิชาล�าดับที่	 1	 ในหมวดวิชาเอกการบริหาร

งานการเมือง	(การเมืองและการบริหารสาธารณะ)

	 641	หมายถงึ	วชิาล�าดบัที	่1	ในหมวดวชิาเอกการบริหารงาน

ยุติธรรม	(อาชญากรรมการเมือง	และเศรษฐกิจ)

	 651	หมายถงึ	วชิาล�าดบัที	่1	ในหมวดวชิาเอกการบริหารงาน

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

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

รศ.xxx	 วิชาเอก	 3(3-0-6)

   รวม 3(3-0-6)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

	 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

	 รศ.xxx	 วิชาเอก	 3(3-0-6)

	 รศ.801	 วิทยานิพนธ์	1	 6(0-18-0)

   รวม 9(3-18-6) 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

รศ.xxx	 วิชาเอก	 3(3-0-6)

รศ.xxx	 วิชาเอก	 3(3-0-6)

รศ.xxx	 วิชาเอก	 3(3-0-6)

   รวม 9(3-18-6)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

	 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

	 รศ.xxx	 วิชาเอก	 3(3-0-6)

	 รศ.700	 การค้นคว้าอิสระ	 6(0-18-0)

   รวม 9(3-18-6)

แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

รศ.900	 การสอบประมวลความรู้	 (ไม่นับหน่วยกิต)

   รวม 0(0-0-0)
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

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

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

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

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

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

3. เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
	 1.	ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�าหนดในหลักสูตร	โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่�ากว่า	 3.00	 (จากระบบ	 4	 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า)
	 2.	 ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย	 1	 ภาษา	 ตามข้อ
บังคับ	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย	การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา	พ.ศ.	2559
	 3.	 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า	 ประกอบ
ด้วย
	 3.1	การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
	 3.2	การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
	 โดยคณะกรรมการสอบเคา้โครงวทิยานพินธแ์ละการสอบปอ้งกนั
วทิยานพินธข์ัน้สุดทา้ยจะต้องประกอบด้วย	ผู้ทรงคณุวฒุจิากภายในและ
ภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	 และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้
	 4.	ผลงานวทิยานพินธห์รอืสว่นหนึง่ของวทิยานพินธต์อ้งไดร้บัการ
ตีพิมพ์	หรอือยา่งนอ้ยได้รบัการยอมรบัใหตี้พิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรอื
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
เรือ่ง	หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส�าหรบัการเผยแพรผ่ล
งานทางวชิาการหรือน�าเสนอต่อทีป่ระชมุวชิาการโดยบทความท่ีน�าเสนอ
ฉบับสมบูรณ์	(Full	Paper)	ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ	(Proceedings)	ดังกล่าว
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 หลักสูตร แผน ข
	 1.	ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีก�าหนดในหลกัสตูร	โดยจะตอ้ง
ได้รับคะแนนเฉล่ียไม่ต�่ากว่า	3.00	จากระบบ	4	ระดับคะแนนหรือเทียบ
เท่า
	 2.	ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย	1	ภาษา	ตามข้อ
บังคับ	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์วา่ด้วย	การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา	พ.ศ.	2559
	 3.	 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้	 (comprehensive										
Examination)	ด้วยข้อเขียนและปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน	โดยการสอบ
ประมวลความรู้สามารถสอบได้ไม่เกิน	2	คร้ัง
	 4.	 เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปาก
เปล่า	ประกอบด้วย
	 4.1	การสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
	 4.2	การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
	 โดยคณะกรรมการสอบเคา้โครงการคน้ควา้อิสระและการสอบ
ป้องกันการค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้ายจะต้องประกอบด้วย	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
	 5.	 รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของรายงานการ
ค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการเผยแพร่ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย	 	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ		 Master	of	Engineering	Program	in

Electrical	Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ	 Master	of	Engineering	

(Electrical	Engineering)
ชื่อย่อภาษาไทย	 วศ.ม.	(วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ	 M.Eng.	(Electrical	Engineering)

3. วิชาเอก
วิศวกรรมไฟฟ้า	

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

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท	ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน	5	ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและ

หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
5.3  การรับเข้าศึกษา 

	 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรควบคุม	หรือผู้จัดการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
(2) วิศวกรโครงการ	หรือวิศวกรที่ปรึกษาทางระบบไฟฟ้า
(3) ข้าราชการ	พนักงานของรัฐ	หรือวิศวกรในส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
(4) นักวิจัย	หรือนักวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
(5) ผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม

1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา

	 หลักสูตรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของชาต	ิปรัชญาของการอุดมศึกษา	ปรัชญาของมหาวิทยาลัย	
และมาตรฐานวิชาการที่เป็นสากล	เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง	ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	
และวิศวกรรมระบบควบคุม	โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ	รวมทั้งมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ	เชื่อมโยง	และบูรณาการ
ศาสตร์ทีต่นเชีย่วชาญกบัศาสตร์อืน่ได้อย่างต่อเนือ่ง	มคีณุธรรมและจรรยา
บรรณทางวิชาการและวิชาชีพ	มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
สร้าง	และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางาน	สังคม	และประเทศ	

1.2 ความส�าคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและ

มั่นคง	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การศกึษาค้นคว้า	วเิคราะห์วจัิย	พัฒนาและประดิษฐ์เทคโนโลยท่ีีทันสมัย
และมปีระสทิธภิาพ	โดยอาศยัองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยทีีไ่ด้รบัการพฒันา
ขึ้นภายในประเทศไทย	เทคโนโลยีต่าง	ๆ	รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรกล	
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หุน่ยนต์กลไก	กระบวนการผลติ	และระบบอัตโนมตั	ิล้วนมพีืน้ฐานมาจาก
วิทยาการวิศวกรรมไฟฟ้า	และวิศวกรรมระบบควบคุม		จากความส�าคัญ
และความจ�าเป็นในการสร้างก�าลังคนของประเทศให้มีความรู ้ความ
สามารถในการศกึษาวิจยัในขัน้สงูทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า	และวศิวกรรม
ระบบควบคุม	เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต	
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	จึงได้รับ
การปรับปรุงโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 1.3 วัตถุประสงค์
	 	 1.3.1	เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการ
วจิยั	และสามารถพฒันาเทคโนโลยทีางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรม
ระบบควบคุมได้เองภายในประเทศ
	 	 1.3.2	เพ่ือสร้างองค์ความรู ้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ
วิศวกรรมระบบควบคุม	ที่สามารถน�าไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาและ
ถ่ายทอดให้กับสังคมได้	
	 	 1.3.3		เพือ่ผลติมหาบัณฑติให้มคีณุธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ	มีจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม	สามารถท�างานร่วม
กับผู้อื่น	และสามารถเรียนรู้วิทยาการใหม่	ๆ	ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและที่
เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

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

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

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

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

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

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

157



MEE0504	 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	4	 9(9-0-18)
	 (Master	Thesis	4)

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

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก 1)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

*	เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต					
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก 2)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

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

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

	 2.2	การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาส�าเรจ็
การศึกษา
	 	 (1)	ประเมนิจากภาวะการได้งานของบณัฑติและระยะเวลาใน
การได้งาน
	 	 (2)	การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เข้าท�างานในสถานประกอบการ
	 	 (3)	การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของ
ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร

3. เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
	 3.1	การวัดผล
	 การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์	
 3.2 เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษา
	 การส�าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์	นกัศกึษาทีม่สิีทธิไ์ด้รับปริญญา	ต้องมคีณุสมบติัครบถ้วน	ดงัต่อ
ไปนี้
 แผน ก แบบ ก 1 
	 	 (1)	ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย	1	ภาษา	ตาม
ข้อบังคับ	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	ว่าด้วย	การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2559
									 (2)	ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้
รบัการตพิีมพ์	หรอือย่างน้อยได้รับการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารระดับ
ชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา	เร่ือง	หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส�าหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	
									 (3)	เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สดุท้าย	โดยคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้	และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได	้ทั้งนี้	เงื่อนไขการขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย	จะ
ต้องผ่านเกณฑ์ข้างต้นก่อน
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แผน ก แบบ ก 2 
(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก�าหนดในหลักสูตร	และได้

ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม		ไม่ต�่ากว่า	3.00	(จากระบบ	4	ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า)

(2) ต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย	1	ภาษา	ตาม
ข้อบังคับ	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	ว่าด้วย	การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา	พ.ศ.	2559

(3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้
รบัการตพิีมพ์	หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารระดบั
ชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส�าหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น�าเสนอฉบับสมบูรณ์	(Full	Paper)	ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ	(Proceedings)	ดังกล่าว

(4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สดุท้าย	โดยคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้	และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้	ทั้งนี้	เงื่อนไขการขอสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย						
จะต้องผ่านเกณฑ์ข้างต้นก่อน
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารงาน
วิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
(หลัักสููตรใหม่ พ.ศ.2563)
1. ช่�อหลัักสููตร
ช่�อภาษาไทย หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต 
    สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง 
ช่�อภาษาอังกฤษ  Master of Engineering Program in 

Construction Management
2.ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา
ช่�อเต็ม (ภาษาไทย) วิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต

(บัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง)
ช่�อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)Master of Engineering (Construction 

Management)
ช่�อย่อ (ภาษาไทย)  วิศ.ม. (บัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง)
ช่�อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Eng. (Construction Management)

3. วิิชาเอก
- ไม่มี

4. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร
แผน ก แบับั ก 2      จำำานวิน 36 หน่วิยกิต  

        แผน ข                  จำำานวิน 36 หน่วิยกิต

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
5.1 รูปแบับั
 หลัักสููตรปริญญาโท แผน ก แบับั ก 2 แลัะ แผน ข ใช้ระยะเวิลัา
การศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
 5.2 ภาษาท่�ใช้
หลัักสููตรจััดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยเอกสูารประกอบัแลัะ
หนังสืูอที�ใช้ประกอบัการสูอน อาจัเป็นภาษาอังกฤษในบัาง
รายวิิชา 
5.3  การรับัเข้าศึกษา 
 รับัทั�งนักศึกษาไทยแลัะนักศึกษาต่างชาติที�สูามารถใช้ภาษาไทย
แลัะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.4  ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น 

 เป็นหลัักสููตรของสูถาบัันที�จััดการเรียนการสูอนโดยตรง
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สูำาเร็จัการศึกษา
 ให้ปริญญาเพีียงสูาขาวิิชาเดียวิ

6. สูถานภาพของหลัักสููตรแลัะการพิจำารณาอนุมัติ/เห็น
ชอบัหลัักสููตร
หลัักสููตรใหม่ พี.ศ. 2563
6.1 หลัักสููตรกำาหนดเปิดสูอน ภาคการศกึษาที� 1 ปีการศึกษา 2563
6.2 คณะกรรมการพัีฒนาหลัักสููตร เห็นชอบัในการประชุม ครั�งที�
3/2563 เมื�อวัินที� 18 มีนาคม 2563
6.3 ผ่านพิีจัารณาจัากคณะกรรมการวิิชาการ ในการประชุม ครั�งที�
6/2562 เมื�อวัินที� 20 มีนาคม 2563
6.4 สูภามหาวิิทยาลััย อนุมัติหลัักสููตร ในการประชุม ครั�งที�

2/2563 เมื�อวัินที� 21 พีฤษภาคม 2563

7. ควิามพร้อมในการเผยแพร่หลัักสููตรคุณภาพแลัะ
มาตรฐาน
 หลัักสููตรมีควิามพีร้อมเผยแพีร่คุณภาพีแลัะมาตรฐาน ตามกรอบั
มาตรฐานคุณวุิฒิระดับัอุดมศึกษาแห่งชาติ พี.ศ.2552 ในปีการศึกษา
2564

8. อาช่พท่�สูามารถประกอบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา
(1) ผู้จััดการโครงการก่อสูร้าง / ผู้อำานวิยการโครงการก่อสูร้าง
(2) ผู้ประกอบัการวิิชาชีพีก่อสูร้าง
(3) นักวิิชาการด้านบัริหารงานก่อสูร้าง
(4) นักบัริหารในตำาแหน่งงานช่าง
(5) เป็นผู้จััดการในอุตสูาหกรรมก่อสูร้าง / ที�ปรึกษาในโครงการ
ก่อสูร้าง
(6) ธุุรกิจัในงานอสัูงหาริมทรัพีย์
(7) ประกอบัอาชีพีรับัเหมางานก่อสูร้าง
(8) ผู้บัริหารในหน่วิยงานวิิศวิกรรมภาครัฐ / รัฐวิิสูาหกิจั

9. ควิามสัูมพันธ์์กับัหลัักสููตรอ่�นท่�เปิดสูอนในคณะ/ภาค
วิิชาอ่�นของสูถาบััน

9.1 กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรน่�ท่�เปดิสูอนโดยคณะ/ภาค
วิิชา/หลัักสููตรอ่�น 
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 ไม่มี
 9.2 กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรท่�เปิดสูอนให้ภาควิิชา/
หลัักสููตรอ่�นต้องมาเร่ยน 
 ไม่มี
 9.3 การบัริหารจัำดการ 
  ไม่มี

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
  หลัักสููตรมีควิามสัูมพัีนธ์ุสูอดคล้ัองกับัแผนพัีฒนาการศึกษา
ระดับัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิิทยาลััย แลัะมาตรฐานวิิชาการที�เป็นสูากลั เน้นการพีัฒนานัก
วิิชาการแลัะนักวิิชาชีพีที�มีควิามรู้ควิามสูามารถระดับัสููง ในสูาขาวิิชา
บัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง โดยกระบัวินการศึกษาเพืี�อให้สูามารถ
บุักเบัิกแสูวิงหาควิามรู้แลัะทักษะใหม่ได้อย่างมีอิสูระ รวิมทั�งมีควิาม
สูามารถในการสูร้างสูรรค์จัรรโลังควิามก้าวิหน้าทางวิิชาการ เชื�อมโยง 
แลัะบูัรณาการศาสูตร์ที�ตนเชี�ยวิชาญกับัศาสูตร์อื�นได้อย่างต่อเนื�อง มี
คุณธุรรมแลัะจัรรยาบัรรณทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพี มุ่งให้มีควิามรู้ควิาม
เข้าใจัในกระบัวินการสูรา้ง แลัะประยกุต์ใช้ควิามรู้ใหม่เพืี�อการพีฒันางาน
 สัูงคม แลัะประเทศ 
 1.2 ควิามสูำาคัญ
  ในการพีัฒนาอุตสูาหกรรมก่อสูร้างของประเทศไทยให้มีควิาม
เข้มแข็งแลัะมั�นคง จัำาเป็นอยา่งยิ�งที�จัะต้องอาศัยบุัคลัากรที�มีควิามรู้ควิาม
สูามารถในการศกึษาคน้ควิา้ วิิเคราะหวิ์ิจััย พัีฒนาแลัะประดษิฐเ์ทคโนโลัยี
ที�ทันสูมัยแลัะมีประสิูทธิุภาพี โดยอาศัยองค์ควิามรู้แลัะเทคโนโลัยีสูมัย
ใหม่ รวิมถึงเครื�องมือเครื�องจัักรกลั แบับัจัำาลัองทางคณิตศาสูตร์ ล้ัวินมี
พืี�นฐานมาจัากงานด้านวิิศวิกรรม จัากควิามสูำาคัญแลัะควิามจัำาเป็นในการ
สูร้างกำาลัังคนของประเทศใหมี้ควิามรู้ควิามสูามารถเชิงบัรหิารงานกอ่สูรา้ง
ในขั�นสููง เพืี�อรองรับัการเจัริญเติบัโตของอุตสูาหกรรมก่อสูร้างในอนาคต 
หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการ
ก่อสูร้าง โดยมีวัิตถุประสูงค์ดังนี�
 1.3 วัิตถุประสูงค์
 1.3.1   เพืี�อผลิัตมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการ
ก่อสูร้าง  ที�มีควิามรู้ทั�งทางทฤษฎีีแลัะปฏิิบััติเหมาะสูมในการบัริหารงาน
โครงการของไทยแลัะภูมิภาค

 1.3.2 เพืี�อสู่งเสูริมการวิิจััยแลัะพัีฒนาด้านบัริหารงานวิิศวิกรรม
การก่อสูร้าง ตามสูภาพีการณ์ของประเทศไทยแลัะประเทศในภูมิภาค
 1.3.3 เพืี�อยกระดับัมาตรฐานการบัริหารงานวิิศวิกรรมก่อสูร้าง
ของประเทศ โดยประยุกต์ทฤษฎีีการบัริหารงานของแหล่ังต่าง ๆ ทั�วิโลัก
 ให้เหมาะสูมกับัวัิฒนธุรรมไทยเเลัะภูมิภาค
 1.3.4 เพืี�อพัีฒนาแนวิคิดในการบัริหารงานวิิศวิกรรมก่อสูร้าง ใน
สูภาพีการร่วิมงานของบุัคลัากรต่างวัิฒนธุรรมในโครงการก่อสูร้าง
 1.3.5 เพืี�อสูนองนโยบัายของรัฐในการสู่งเสูริมให้เอกชนมีสู่วินร่วิม
ในการจััดการศึกษา ซึึ่�งเป็นการแบั่งเบัาภาระของรัฐบัาลัในการจััดการ
ศึกษาด้านวิิศวิกรรม ซึึ่�งเป็นที�ต้องการของตลัาดแรงงานทั�งในประเทศแลัะ
ต่างประเทศ  
  
ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของ
หลัักสููตร
1. ระบับัการจัำดการศึกษา
 1.1. ระบับั 
  ระบับัการศึกษาแบับัทวิิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่ังออก
เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึึ่�ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวิลัาศึกษาไม่
น้อยกว่ิา 15 สัูปดาห์ โดยให้เป็นไปตามกรอบัมาตรฐานคุณวุิฒิระดับั
อุดมศึกษาแห่งชาติ พี.ศ.2552 เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับับััณฑิิต
ศึกษา พี.ศ.2558 แลัะข้อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ว่ิาด้วิย การ
จััดการศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา (ฉบัับัที� 3) พี.ศ.2562
 1.2. การจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี
 1.3. การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค 
 มี โดยให้เป็นไปตามข้อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ว่ิาด้วิย 
การจััดการศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา พี.ศ. 2559 แลัะ พี.ศ.2562

2.  การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1. วัิน-เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน
 ภาคการศึกษาที� 1         เดือนสิูงหาคม – เดือนธัุนวิาคม
 ภาคการศึกษาที� 2         เดือนมกราคม – เดือนพีฤษภาคม
 นอกเวิลัาราชการ  
 วัินเสูาร์            ตั�งแต่เวิลัา 17.00 – 20.00 น.
  วัินอาทิตย์         ตั�งแต่เวิลัา   9.00 – 20.00 น.
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 2.2 คุณสูมบััติของผู้สูมัครเข้าศึกษา 
 - สูำาเร็จัการศึกษาปริญญาวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต (วิศ.บั.) หรือ
อุตสูาหกรรมศาสูตรบััณฑิิต (อสู.บั.) หรือครุศาสูตร์อุตสูาหกรรมบััณฑิิต (
ค.อ.บั.) เทคโนโลัยบัีัณฑิิต (ทลั.บั.) สูาขาโยธุา หรือก่อสูร้างหรือสูำาเร็จัการ
ศึกษาคุณวุิฒิปริญญาตรี สูถาปัตยกรรมศาสูตรบััณฑิิต (สูถ.บั.) 
สูถาปัตยกรรมหลััก
  - สูำาเร็จัการศึกษาปริญญาวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต (วิศ.บั.) หรือ
อุตสูาหกรรมศาสูตรบััณฑิิต (อสู.บั.) หรือครุศาสูตร์อุตสูาหกรรมบััณฑิิต (
ค.อ.บั.) เทคโนโลัยีบััณฑิิต (ทลั.บั.) สูาขาอื�นๆ (ไม่ใช่โยธุา /ก่อสูร้าง) หรือ
สูำาเร็จัการศึกษาคุณวุิฒิปริญญาตรี สูถาปัตยกรรมศาสูตรบััณฑิิต (สูถ.บั.) 
สูถาปัตยกรรมอื�นๆ (ไม่ใช่ สูถ.บั. สูถาปัตยกรรมหลััก)
 - สูำาเร็จัการศึกษาระดับัปริญญาตรี หรือระดับัปริญญาโทในสูาขา
อื�นๆ ที�เรียนวิิชาด้านวิิศวิกรรมศาสูตร์มาแล้ัวิ ไม่น้อยกว่ิา 60 หน่วิยกิต 
จัากสูถาบัันอุดมศึกษาที�สูำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สูกอ.) 
รับัรอง หรือสูถาบัันการศึกษาที� ก.พี. รับัรอง แลัะต้องเป็นผู้มีคุณสูมบััติ
ตามที�มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์กำาหนด หรือเป็นไปตามดุลัยพิีนิจัของ
คณะกรรมการบัริหารหลัักสููตร
 ทั�งนี�วิิธีุการคัดเลืัอกผู้สูมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามระเบีัยบัการคัด
เลืัอกเพืี�อเข้าศึกษาต่อในระดับับััณฑิิตศึกษา ของคณะกรรมการบัริหาร
หลัักสููตรมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  - ไม่มี
 2.4 ระบับัการศึกษา 
 แบับัชั�นเรียน
 อื�นๆ (ระบุั) แบับัทางไกลัทางอินเตอร์เนตเป็นสืู�อเสูริมการเรียนรู้
 2.5 การเท่ยบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบีัยนเรียนข้าม
สูถาบัันอุดมศึกษา
  นักศึกษาที�เคยหรือกำาลัังศึกษาในหลัักสููตรที�เทียบัเท่า จัาก
สูถาบัันอุดมศกึษาที�สูำานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สูกอ.) รับัรอง
 หรือสูถาบัันการศึกษาที� ก.พี. รับัรอง สูามารถเทียบัโอนหน่วิยกิตเข้า
ศึกษาในหลัักสููตรนี�ได้ โดยการเทียบัโอนผลัการเรียน หมายควิามว่ิา การ
ขอเทียบัโอนหน่วิยกิตของรายวิิชาในระดับัเดียวิกัน เพืี�อใช้นับัเป็นสู่วิน
หนึ�งของการศึกษา ทั�งนี�ให้เป็นไปตามเกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับั
บััณฑิิตศึกษา พี.ศ.2558 แลัะข้อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์  ว่ิา
ด้วิยการจััดการศึกษาระดับับััณฑิิตศึกษา (ฉบัับัที� 3) พี.ศ.2562

 1. สูายตรง
สูำาเร็จัการศึกษาปริญญาวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต (วิศ.บั.) หรืออุตสูาหกรรม
ศาสูตรบััณฑิิต (อสู.บั.) หรือครุศาสูตร์อุตสูาหกรรมบััณฑิิต (ค.อ.บั.) 
เทคโนโลัยีบััณฑิิต (ทลั.บั.) สูาขาโยธุา หรือก่อสูร้าง หรือสูำาเร็จัการศึกษา
คุณวุิฒิปริญญาตรี สูถาปัตยกรรมศาสูตรบััณฑิิต (สูถ.บั.) สูถาปัตยกรรม
หลััก

 2. สูายเท่ยบัเท่า (แผน ก แบับั ก 2)
 สูำาเร็จัการศึกษาคุณวุิฒิปริญญาตรี วิศ.บั./ค.อ.บั./อสู.บั./ทลั.บั. ทุกสูาขา
วิิชา, สูถ.บั.ทุกสูาขาวิิชา
ต้องเรียนวิิชาพืี�นฐาน เพิี�มเติม 3 วิิชา คือ
 - คอนกรีตเทคโนโลัยี (S/U)      
 - การบัริหารงานก่อสูร้าง (S/U)
 - การประมาณราคางานก่อสูร้าง (S/U)
รายวิิชาที�ปรับัพืี�นฐาน สูามารถยกเว้ินได้ ตามรายวิิชา หรือทั�งหมด สูำาหรับั
ผู้มีประสูบัการณต์รงในโครงการกอ่สูร้าง ซึ่ึ�งเป็นไปตามดลุัยพิีนิจัของคณะ
กรรมการบัริหารหลัักสููตร

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

 4. คุณวุิฒิิอ่�นๆ  ขึ�นอยู่กับัการพิีจัารณาของคณะกรรมการบัริหาร
หลัักสููตร
 3.  หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร ให้ระบุัรายลัะเอ่ยดดังต่อไปน่�
  3.1.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 
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  แผน ก แบับั ก 2 36 หน่วิยกิต
  แผน ข  36 หน่วิยกิต
  3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
 (1) แผน ก  เป็นแผนการศึกษาที�เน้นการวิิจััยโดยมีการทำา
วิิทยานิพีนธ์ุที�ก่อให้เกิดควิามรู้ใหม่  หรืออาจักำาหนดให้เรียนรายวิิชาเพิี�ม
เติมหรือทำากิจักรรมทางวิิชาการอื�นเพิี�มขึ�นก็ได้โดยไม่นับัหน่วิยกิต
 แผน ก แบับั ก 2 36  หน่วิยกิต
 ก. หมวิดวิิชาพืี�นฐาน 12 หน่วิยกิต
 ข. หมวิดวิิชาบัังคับั 12  หน่วิยกิต
 ค. หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ 12  หน่วิยกิต
 (2) แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที�เน้นการเรียนรู้เทคโนโลัยีด้าน
ก่อสูร้าง แลัะพีัฒนาทักษะด้านการบัริหาร แลัะมีการทำาสูารนิพีนธ์ุ ที�มี
คุณภาพี แลัะก่อให้เกิดควิามก้าวิหน้าทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพี ด้านการ
บัริหารงานก่อสูร้าง แลัะศึกษารายวิิชาเพิี�มเติม
 แผน ข 36  หน่วิยกิต
 ก. หมวิดวิิชาพืี�นฐาน 12  หน่วิยกิต
  ข. หมวิดวิิชาบัังคับั 12      หน่วิยกิต
 ค. หมวิดวิิชาเลืัอก   6      หน่วิยกิต
 ง. หมวิดวิิชาสูารนิพีนธ์ุ   6 หน่วิยกิต
 3.1.3 รายวิิชา
 (1) ควิามหมายของรหัสูวิิชา
 -  รหัสูรายวิิชาใช้ตัวิอักษรนำา  3 ตัวิ ตามด้วิยตัวิเลัข 4 หลััก
 - ตัวิอักษรนำา 3 ตัวิ MCMxxxx หมายถึง หลัักสููตรวิิศวิกรรม
ศาสูตรมหาบััณฑิิต
  สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
  -เลัขหลัักพัีนแลัะหลัักร้อย หมายถึง หมวิดวิิชา ดังนี�
  MCM01xx       หมายถึง     หมวิดวิิชาพืี�นฐาน
  MCM02xx       หมายถึง     หมวิดวิิชาบัังคับั บัริหารงาน
วิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
  MCM03xx       หมายถึง     หมวิดวิิชาเลืัอก บัริหารงาน
วิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
    
  MCM04xx       หมายถึง     หมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ แผน ก
   MCM05xx      หมายถึง     หมวิดวิิชาสูารนิพีนธ์ุ   แผน ข  
  -เลัขหลัักสิูบัแลัะหลัักหน่วิย หมายถึง ลัำาดับัวิิชา

  (2) วิิชาบัังคับัก่อน
  หมายถึงวิิชาที�นักศึกษาจัะลังทะเบีัยนวิิชานั�นต้องผ่านการ
ศึกษาในรายวิิชาที�ระบุัไว้ิก่อน เพืี�อให้เกิดผลัสัูมฤทธิุ�ทางการศึกษาใน
รายวิิชาดังกล่ัาวิ
  (3) รายวิิชาตามโครงสูร้างหลัักสููตร (แผน ข)
  (3.1) หมวิดวิิชาเสูริมพ่�นฐาน ประกอบัด้วิย
รหัสูวิิชา           ชื�อวิิชา                     หน่วิยกิต 
   (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
xxxxxxx คอนกรีตเทคโนโลัยี (S/U)                  3(3-0-9)
xxxxxxx การประมาณราคางานก่อสูร้าง (S/U)      3(3-0-9)
xxxxxxx การบัริหารงานก่อสูร้าง (S/U)  3(3-0-9)
xxxxxxx การทดสูอบัวัิสูดุในงานก่อสูร้าง (S/U)                  3(3-0-9)
xxxxxxx วัิสูดุวิิศวิกรรมในงานก่อสูร้าง (S/U)                  3(3-0-9)
 นักศึกษาจัะต้องลังทะเบัียนเข้าศึกษาหมวิดวิิชาเสูริมควิามรู้ในระยะ
ขั�นต้นของการศึกษา ตามเกณฑ์ิที�กำาหนด ข้อ 2.8 เพืี�อให้พีร้อมที�จัะเข้าศึกษา
ในขั�นปรญิญาโท  โดยต้องเรียนในหมวิดวิิชาเสูรมิควิามรู้ของบััณฑิิตวิิทยาลััย
 ซึึ่�งหน่วิยกิตที�ได้จัากการศึกษาวิิชาในหมวิดนี� ไม่ถือเป็นสู่วินหนึ�งของ
หน่วิยกิตรวิม แต่มีเกรดเป็น S/U
 การยกเว้ินไม่ต้องเรียนรายวิิชาในหมวิดวิิชาเสูริมควิามรู้ จัะกระทำาได้
โดยการสูอบัเทียบั  ทั�งนี�ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบัริหาร
หลัักสููตร

  (3.2) หมวิดวิิชาพ่�นฐาน บัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง     
จำำานวิน 12 หน่วิยกิต  ประกอบัด้วิย
รหัสูวิิชา           ชื�อวิิชา                             หน่วิยกิต
   (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MCM0101 การจััดการการผลิัตแลัะการดำาเนินการ   3(3-0-9)
MCM0102 การวิิเคราะห์ทางเศรษฐศาสูตร์วิิศวิกรรม             3(3-0-9)
MCM0103 การจััดการโครงการด้านวิิศวิกรรม          3(3-0-9)
MCM0104 ระเบีัยบัวิิธีุวิิจััยทางการจััดการงานวิิศวิกรรม        3(3-0-9)
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  (3.3) หมวิดวิิชาบัังคับัแกน บัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
    จำำานวิน 12 หน่วิยกิต ประกอบัด้วิย
รหัสูวิิชา           ชื�อวิิชา                                          หน่วิยกิต 
   (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MCM0201 การวิางแผนแลัะควิบัคุมงานก่อสูร้างขั�นสููง          3(3-0-9)
MCM0202 การบัริหารการเงินแลัะต้นทุนในงานก่อสูร้าง        3(3-0-9)
MCM0203 คอมพิีวิเตอร์สูำาหรับัการจััดการบัริหารโครงการก่อสูร้าง  
      3(3-0-9)   
MCM0204  การบัริหารควิามเสีู�ยงแลัะควิามขัดแย้งในงานก่อสูร้าง     
      3(3-0-9) 
  (3.4) หมวิดวิิชาเล่ัอก ด้านบัรหิารงานวิิศวิกรรมการกอ่สูรา้ง
       จำำานวิน 6 หน่วิยกิต โดยเลืัอกจัากรายวิิชาดังต่อไปนี�
รหัสูวิิชา            ชื�อวิิชา                         หน่วิยกิต
    (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MCM0301 การบัริหารทรัพีย์สิูนแลัะการจััดการทรัพียากรอาคาร   
     3(3-0-9)
MCM0302 การจััดการพีลัังงานสูำาหรับัโครงการก่อสูร้าง         3(3-0-9)
MCM0303 การประเมินสิู�งแวิดล้ัอมสูำาหรับัโครงการก่อสูร้าง 3(3-0-9)     
MCM0304 การบัริหารโครงการก่อสูร้างระบับัราง        3(3-0-9)
MCM0305 การจััดการควิามปลัอดภัยในโครงการก่อสูร้าง      3(3-0-9)
MCM0306 การบัริหารจััดการโครงการอสัูงหาริมทรัพีย์          3(3-0-9)
MCM0307 กฎีหมายก่อสูร้างแลัะการตรวิจัสูอบัควิามปลัอดภัยอาคาร  
      3(3-0-9)
MCM0308 ระบับัสูารสูนเทศในการจััดการโครงการก่อสูร้าง     3(3-0-9)
  (3.5) หมวิดวิิชาวิิทยานิพนธ์์ (แผน ก แบับั ก 2)
รหัสูวิิชา           ชื�อวิิชา                                  หน่วิยกิต
    (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MCM0401 วิิทยานิพีนธ์ุ 1 (6 หน่วิยกิต)           6(0-6-18)
MCM0402 วิิทยานิพีนธ์ุ 2 (6 หน่วิยกิต)      6(0-6-18)
  (3.6) หมวิดวิิชาสูารนิพนธ์์ (แผน ข)
รหัสูวิิชา           ชื�อวิิชา                                      หน่วิยกิต 
    (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
MCM0501 สูารนิพีนธ์ุ 1 (3 หน่วิยกิต)     3(0-3-9)
MCM0502 สูารนิพีนธ์ุ 2 (3 หน่วิยกิต)         3(0-3-9)
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  3.1.4 แผนการศึกษา
หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต 

สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
แผนการศึกษา (แผน ก แบับั ก 2)

หน่วิยกิตรวิม 36 หน่วิยกิต
ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาพ่�นฐาน

MCM0101   การจััดการการผลิัตแลัะดำาเนินการ   3

MCM0102 การวิิเคราะห์ทางเศรษฐศาสูตร์
วิิศวิกรรม 

3

วิิชาแกนบัังคับั

MCM0201 การวิางแผนแลัะควิบัคมุงานกอ่สูรา้ง
ขั�นสููง  

3           

MCM0202 การบัริหารการเงินแลัะต้นทุนในงาน
ก่อสูร้าง 

3          

รวิม 12

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาแกนบัังคับั

MCM0401 วิิทยานิพีนธ์ุ 1 6

รวิม 6

หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง

แผนการศึกษา (แผน ก แบับั ก 2)
หน่วิยกิตรวิม 36 หน่วิยกิต
ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาพ่�นฐาน

MCM0103 การจััดการโครงการด้านวิิศวิกรรม 3

MCM0104 ระเบีัยบัวิิธีุวิิจััยทางการจััดการงาน
วิิศวิกรรม

3

วิิชาแกนบัังคับั

MCM0203 คอมพิีวิเตอร์สูำาหรับัการจััดการบัริหาร 
โครงการก่อสูร้าง

3

MCM0204 การบัริหารควิามเสีู�ยงแลัะควิามขัดแยง้
 ในงานก่อสูร้าง

3

รวิม 12

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาแกนบัังคับั

MCM0402 วิิทยานิพีนธ์ุ 2 6

รวิม 6
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง

แผนการศึกษา (แผน ข)
หน่วิยกิตรวิม 36 หน่วิยกิต
ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาพ่�นฐาน

MCM0101 การจััดการการผลิัตแลัะดำาเนินการ 3

MCM0102 การวิิเคราะห์ทางเศรษฐศาสูตร์วิิศวิกรร 3

วิิชาแกนบัังคับั

MCM0201 การวิางแผนแลัะควิบัคมุงานกอ่สูรา้งขั�นสููง 3           

MCM0202 การบัริหารการเงินแลัะต้นทุนในงาน
ก่อสูร้าง

3 

รวิม 12

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาเล่ัอก

MCM03xx เลืัอกตามแขนงวิิชา 3  

MCM03xx เลืัอกตามแขนงวิิชา 3

วิิชาแกนบัังคับั

MCM0501 สูารนิพีนธ์ุ  1 3  

รวิม 9

หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง

แผนการศึกษา (แผน ข)
หน่วิยกิตรวิม 36 หน่วิยกิต
ปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาพ่�นฐาน

MCM0103 การจััดการโครงการด้านวิิศวิกรรม 3

MCM0104 ระเ บีัยบัวิิ ธีุ วิิ จััยทางการ จััดการงาน
วิิศวิกรรม

3

วิิชาแกนบัังคับั

MCM0203 คอมพีิวิเตอร์สูำาหรับัการจััดการบัริหาร
โครงการก่อสูร้าง

3

MCM0204 การบัริหารควิามเสีู�ยงแลัะควิามขัดแย้งใน
งานก่อสูร้าง 

3

รวิม 12

ปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา   ช่�อวิิชา หน่วิยกิต

วิิชาแกนบัังคับั

MCM0502 สูารนิพีนธ์ุ 2 3

รวิม 3
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 4.  องค์ประกอบัเก่�ยวิกับัการฝึึกภาคสูนาม การฝึึกงาน หร่อสูห
กิจำศึกษา
 - ไม่มี
 5.  ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัำย
  นักศึกษาลังทะเบีัยนสูารนิพีนธ์ุ หรือวิิทยานิพีนธ์ุตามโปรแกรม
ของหลัักสููตร โดยผ่านควิามเห็นชอบัจัากอาจัารย์ที�ปรึกษาวิิทยานิพีนธ์ุ
หรืออาจัารย์ผู้รับัผิดชอบัหลัักสููตร
 5.1 คำาอธิ์บัายโดยย่อ 
  งานวิิจััยวิิทยานิพีนธ์ุ ตามควิามต้องการของหลัักสููตรวิิศวิกรรม
ศาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการบูัรณาการขององค์ควิามรู้ใหม่ทางด้านวิิศวิกรรมแลัะการจััดการ
เทคโนโลัยี  สูามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีขอบัเขตการทำาวิิจััยที�
สูามารถทำาให้แล้ัวิเสูร็จัภายในระยะเวิลัาที�กำาหนด
 5.2 มาตรฐานผลัการเร่ยนรู้ 
  นักศึกษามคีวิามรู้แลัะประสูบัการณก์ารทำางานวิิจััยเพืี�อให้เกิด
องค์ควิามรู้           การต่อยอดองค์ควิามรู้เดิม การสูอบัปกป้องที�มีคณะ
กรรมการควิบัคุมการสูอบัตามกรอบัมาตรฐานคุณวุิฒิระดับัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พี.ศ.2552      เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับับััณฑิิตศึกษา พี.ศ
.2558 แลัะข้อบัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนยว่์ิาด้วิย การจััดการศึกษา
ระดับับััณฑิิตศึกษา (ฉบัับัที� 3) พี.ศ.2562
 5.3 ช่วิงเวิลัา 
  ทุกภาคการศึกษาตามที�ได้กำาหนดไว้ิในแผนการศึกษา
 5.4 จำำานวินหน่วิยกิต
  - หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต  (บัริหารงานวิิศวิกรรม
การก่อสูร้าง) แผน ก แบับั ก 2  จัำานวิน 36 หน่วิยกิต
  - หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต  (บัริหารงานวิิศวิกรรม
การก่อสูร้าง) แผน ข จัำานวิน 36 หน่วิยกิต
 5.5 การเตร่ยมการ
 - อาจัารยที์�ปรึกษาแนะนำานักศึกษาอยา่งใกล้ัชิด แลัะมีการติดตาม
ผลัอย่างสูมำ�าเสูมอ
 - นักศึกษาต้องดำาเนินงานวิิจััยวิิทยานิพีนธ์ุอย่างใกล้ัชิดกับัอาจัารย์
ที�ปรึกษา
 - กำาหนดชั�วิโมงการให้คำาปรึกษา แลัะจััดทำาบัันทึกการให้คำาปรึกษา
  5.6 กระบัวินการประเมินผลั 
 - รายงานควิามคืบัหน้าการทำาวิิทยานิพีนธ์ุ

 - ประเมินผลัจัากผลังานวิิจััยที�ได้รับัการตีพิีมพ์ีแลัะเผยแพีร่
 - การสูอบัโครงร่างวิิทยานิพีนธ์ุ แลัะการสูอบัปกป้องวิิทยานิพีนธ์ุ

หลัักเกณฑ์ิในการประเมินผลันักศึกษา
 1.  กฎระเบ่ัยบัหร่อหลัักเกณฑ์ิในการให้ระดับัคะแนน (เกรด)
 การวัิดผลัแลัะการสูำาเร็จัการศึกษาเป็นไปตามข้อกำาหนด
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย ์สูำาหรับัหลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต
 สูาขาวิิชาบัริหารงานวิิศวิกรรมแการก่อสูร้าง
 - การวัิดผลัรายวิิชาในหมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธ์ุ แผน ก  แลัะหมวิด
วิิชาสูารนิพีนธ์ุ แผน ข ให้มีการประเมินผลัของรายวิิชา โดยใช้
สัูญลัักษณ์   
S (Satisfactory)    หมายถึง    พีอใจั เทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 4.00
U (Unsatisfactory)หมายถึง ไม่พีอใจัเทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 0.00
 - การวิัดผลัการสูอบัปกป้องหมวิดวิิชาวิิทยานิพีนธุ์แผน ก  แลัะ
หมวิดวิิชาสูารนิพีนธ์ุ แผน ข  ให้มีการประเมินผลัโดยใช้สัูญลัักษณ์   
O (Outstanding)  หมายถึง ดีเยี�ยมเ ทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 4.00 
G (Good)            หมายถึง ดีเทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น           3.50
P (Pass)              หมายถึง ผ่านเทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น        3.00
U (Unsatisfactory)หมายถึง ไม่พีอใจัเทียบัได้ระดับัคะแนนเป็น 0.00

 2. กระบัวินการทวินสูอบัมาตรฐานผลัสัูมฤทธิ์�ของนักศึกษา
 2.1 การทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเร่ยนรู้ขณะนักศึกษายังไม่
สูำาเร็จำการศึกษา
 (1) การทวินสูอบัในระดับัรายวิิชาทุกรายวิิชา 
 (2)  การทวินสูอบัในระดับัหลัักสููตร มีระบับัประกันคุณภาพีภายใน
เพืี�อใช้ในการทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเรียนรู้ของนักศึกษา
 (3) มีการประเมินการสูอนโดยนักศึกษา
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 2.2 การทวินสูอบัมาตรฐานผลัการเร่ยนรู้หลัังจำากนักศึกษาสูำาเร็จำ
การศึกษา
 (1) ประเมินจัากภาวิะการได้งานของบััณฑิิตแลัะระยะเวิลัาในการ
ได้งาน
 (2) การประเมินควิามพีึงพีอใจัในบััณฑิิตที�จับัการศึกษาแลัะเข้า
ทำางานในสูถานประกอบัการ
 (3) การประเมินจัากบััณฑิิตที�ไปประกอบัอาชีพีในสู่วินของควิาม
พีร้อมแลัะควิามรู้จัากสูาขาวิิชาที�ศึกษาตามหลัักสููตร

 3.  เกณฑ์ิการสูำาเร็จำการศึกษาตามหลัักสููตร 
 3.1 การวัิดผลั
  การวัิดผลัการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์ 
 3.2 เกณฑ์ิการสูำาเร็จำการศึกษา
  การสูำาเร็จัการศึกษาเป็นไปตามข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์ นักศึกษาที�มีสิูทธิุ�ได้รับัปริญญา ต้องมีคุณสูมบััติครบัถ้วิน ดังต่อ
ไปนี�
 แผน ก (แบับั ก 2)
 (1) ศึกษารายวิิชาครบัถ้วินตามที�กำาหนดในหลัักสููตร แลัะได้ระดับั
แต้มคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม ไม่ตำ�ากว่ิา 3.00 (จัากระบับั 4 ระดับัคะแนน หรือ
เทียบัเท่า)                                                                  
       (2)  ต้องสูอบัผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อ
บัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ ว่ิาด้วิย การจััดการศึกษาระดับับััณฑิิต
ศึกษา พี.ศ.2562
        (3) ผลังานวิิทยานิพีนธ์ุหรือสู่วินหนึ�งของวิิทยานิพีนธ์ุต้องได้รับัการ
ตีพิีมพ์ี หรืออย่างน้อยได้รับัการยอมรับัให้ตีพิีมพ์ีในวิารสูารระดับัชาติ หรือ
ระดับันานาชาติที� มีคุณภาพี ตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื�อง หลัักเกณฑ์ิการพิีจัารณาวิารสูารทางวิิชาการสูำาหรับัการ
เผยแพีร่ผลังานทางวิิชาการ 
        (4) เสูนอวิิทยานิพีนธ์ุแลัะสูอบัผ่านการสูอบัปากเปลั่าขั�นสุูดท้าย 
โดยคณะกรรมการที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง แลัะต้องเป็นระบับัเปิดให้ผู้สูนใจั
เข้ารับัฟัังได้ ทั�งนี� เงื�อนไขการขอสูอบัปากเปล่ัาขั�นสุูดท้าย จัะต้องผ่าน
เกณฑ์ิข้างต้นก่อน

 แผน ข 
 (1) ศึกษารายวิิชาครบัถว้ินตามที�กำาหนดในหลัักสููตร แลัะไดร้ะดับั
แต้มคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม  ไม่ตำ�ากว่ิา 3.00 (จัากระบับั 4 ระดับัคะแนนหรือ
เทียบัเท่า)
 (2) ต้องสูอบัผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามข้อ
บัังคับั มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย ์ว่ิาด้วิย การจััดการศกึษาระดับับััณฑิิต
ศึกษา พี.ศ.2562
        (3) เสูนอสูารนพิีนธุแ์ลัะสูอบัผา่นการสูอบัปากเปลัา่ขั�นสูดุทา้ย โดย
คณะกรรมการที�มหาวิิทยาลััยแตง่ตั�ง แลัะต้องเป็นระบับัเปิดให้ผู้สูนใจัเข้า
รับัฟัังได้ ทั�งนี� เงื�อนไขการขอสูอบัปากเปล่ัาขั�นสุูดท้าย จัะต้องผ่านเกณฑ์ิ
ข้างต้นก่อน
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หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า

1.หมวิดุวิิชาบัังคัับั
   จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

DEE0101 ระเบีัยบัวิิธีีวิิจััยทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6)
(Research Methodology in Electrical Engineering)

   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
ระเบียบวิธีีวิจัำย กิ�รปริทััศึน์วรรณกิรรม่และง�นวิจัำยทีั�

เกีิ�ยวข้้อง กิ�รพิิจำ�รณ�กิำ�หนด้หัวข้้อกิ�รวิจัำยทั�งระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง และ
ระบบคัวบคุัม่ วิธีีด้ำ�เนินกิ�รวิจัำย กิ�รพิิจำ�รณ�กิำ�หนด้ข้อบเข้ต กิลุ่ม่
ตัวอย่�ง และตัวแปรข้องกิ�รวิจัำย กิ�รทัด้สอบและสอบเทีัยบเคัร่�องม่่อ 
กิ�รเก็ิบรวบรวม่ข้้อมู่ลและแปลผล กิ�รสรุปผล กิ�รเขี้ยนบทัคัว�ม่วิจัำย
ทั�งวิศึวกิรรม่ไฟฟ�้ เพิ่�อตีพิิม่พ์ิเผยแพิร่ในกิ�รประชมุ่วิช�กิ�ร และว�รส�ร
วิช�กิ�ร ระดั้บช�ติ และน�น�ช�ติ

Research methodology, literature reviews, define 
the research topic in power systems and control systems, 
research methods, scope of research, research samplers and 
variations, instrument testing and evaluating, data collection 
and interpretation, conclusions, electrical engineering research 
article writing for publishing in national and international 
conferences and journals. 

DEE0102  คัณิตศาสูตร์วิิศวิกรรมไฟฟ้าขั�นสููง   3(3-0-6)
(Advanced Electrical Engineering Mathematics)

   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
  กิ�รพิิสูจำน์ทั�งคัณิตศึ�สตร์ ทัฤษฎีีเซต กิ�รวิเคัร�ะห์เชิงจำริง 
ลำ�ดั้บและกิ�รลู่เข้้� เม่เชอร์และกิ�รห�ปริพัินธ์ี ปริภููมิ่เวกิเตอร์และปริภููมิ่
นอร์ม่ ปริภููบ�น�คั ปริภููม่ผิลคูัณภู�ยใน สภู�พิเชิงตั�งฉ�กิและภู�พิฉ�ย ฟัซ
ซีเซต  ฟัซซีลอจิำกิ กิ�รแปลงฟูริเยร์ กิ�รแปลงเวฟเล็ต กิ�รประยุกิต์ทั�ง
วิศึวกิรรม่ไฟฟ้�
          Mathematical proofs, set theory, real analysis, sequence 
and convergence, measure and integral, vector space and 
norm space, Banach space, inner product space, orthogonality 

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

DEE0103  การหาค่ัาเหมาะที�สุูดุแนวิใหม่  3(3-0-6)
(Modern Optimization)

   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
  ทับทัวนม่โนทััศึน์กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะทีั�สุด้และกิ�รประยุกิต์ทั�ง
วิศึวกิรรม่ไฟฟ้� แนะนำ�กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะทีั�สุด้แนวใหม่่ กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะ
ทีั�สุด้แบบวัตถุุประสงค์ัเดี้ยว กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะทีั�สุด้แบบหล�ยวัตถุุประสงค์ั
 ภู�วะเหม่�ะทีั�สุด้เชิงพิ�เรโต วิธีีศึึกิษ�สำ�นึกิ วิธีีอภิูศึึกิษ�สำ�นึกิ ขั้�นตอน
วิธีีเชิงพัินธุีกิรรม่ กิ�รอบออ่นจำำ�ลอง กิ�รคัน้ห�แบบต�บ ูกิ�รห�คั�่เหม่�ะ
ทีั�สุด้แบบฝููงอนุภู�คั กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะทีั�สุด้แบบอ�ณ�นิคัม่ม่ด้ กิ�รค้ันห�
คัว�ม่บรรส�น กิ�รค้ันห�แบบนกิกิ�เหว่� กิ�รค้ันห�แบบกิระแส

Reviews of optimization concepts and applications 
to electrical engineering, introduction to modern optimization, 
single-objective optimization, multiobjective optimization, 
Pareto optimality, heuristic methods, metaheuristic methods, 
genetic algorithm, simulated annealing, tabu search, particle 
swarm optimization, ant colony optimization, harmony search, 
cuckoo search, current search.

2. หมวิดุวิิชาสัูมมนา
   จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

DEE0201  สัูมมนา 1  1(0-3-1)
(Seminar 1)

   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
  กิ�รส่บค้ันและทับทัวนบทัคัว�ม่ผลง�นวิจัำยระดั้บช�ติ ทั�ง
ระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง หร่อระบบคัวบคุัม่ กิ�รทัำ�คัว�ม่เข้้�ใจำ กิ�รวิเคัร�ะห์ 
สังเคัร�ะห์และสรุปประเด็้น กิ�รนำ�เสนอและอภิูปร�ยกัิบ ผู้ร่วม่สัม่ม่น� 
โด้ยมี่คัณะกิรรม่กิ�รประเมิ่นผล 

National research literature survey and review in 
power system or control system engineering, understanding, 
analysis, synthesis and conclusion, presentation and discussion 
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with audience under evaluation committees.
DEE0202  สัูมมนา 2  1(0-3-1)
   (Seminar 2)
    วิช�บังคัับก่ิอน: DEE0201 สัม่ม่น� 1
   กิ�รส่บค้ันและทับทัวนบทัคัว�ม่ผลง�นวิจัำยระดั้บน�น�ช�ติ 
ทั�งระบบไฟฟ�้กิำ�ลัง หร่อระบบคัวบคัมุ่ กิ�รทัำ�คัว�ม่เข้้�ใจำ กิ�รวเิคัร�ะห์
 สังเคัร�ะห์และสรุปประเด้็น กิ�รนำ�เสนอและอภูิปร�ยกัิบผู้ร่วม่สัม่ม่น� 
โด้ยมี่คัณะกิรรม่กิ�รประเมิ่นผล 
   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  สัูมมนา 3  1(0-3-1)
   (Seminar 3)
    วิช�บังคัับก่ิอน: DEE0202 สัม่ม่น� 2
   กิ�รส่บค้ันและทับทัวนบทัคัว�ม่ผลง�นวิจัำยระดั้บน�น�ช�ติ 
ทั�งระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง หร่อระบบคัวบคัุม่ ทีั�เกีิ�ยวข้้องกิับง�นวิจัำย
วิทัย�นิพินธี์ หร่อเป็นผลง�นส่วนหนึ�งข้องกิ�รวิจัำยวิทัย�นิพินธี์ กิ�ร
ทัำ�คัว�ม่เข้้�ใจำ กิ�รวิเคัร�ะห์ สังเคัร�ะห์และสรุปประเด็้น กิ�รนำ�เสนอ
และอภิูปร�ยกัิบผู้ร่วม่สัม่ม่น� โด้ยมี่คัณะกิรรม่กิ�รประเมิ่นผล 
   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. หมวิดุวิิชาเลืัอก
 (ก) กลุ่ัมวิิชาระบับัไฟฟ้ากำาลััง (Power Systems)
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
DEE0301  การออกแบับัระบับัไฟฟ้ากำาลัังขั�นสููง  3(3-0-6)
   (Advanced Electrical System Design)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
     ทับทัวนกิ�รออกิแบบระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง กิ�รทัำ�ง�นร่วม่กิัน

ข้องอุปกิรณ์ป้องกัินในระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง กิ�รออกิแบบระบบส�ยด้ินใน
ระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง ระบบกิ�รป้องกัิน กิ�รป้องกัินกิ�รรั�วลงดิ้น ฟิวส์จำำ�กัิด้
กิระแส กิ�รออกิแบบระบบส�ยดิ้นในสถุ�นไีฟฟ้�ยอ่ย และกิ�รเล่อกิข้น�ด้
หม้่อแปลงกิำ�ลัง
   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  วิิศวิกรรมคุัณภาพกำาลัังไฟฟ้าขั�นสููง  3(3-0-6)
   (Advanced Power Quality Engineering)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   ทับทัวนม่โนทััศึน์เกีิ�ยวกัิบคุัณภู�พิกิำ�ลังไฟฟ้� แนะนำ�โหลด้
แบบเชิงเส้นและแบบไม่่เชิงเส้น คัว�ม่ต้องกิ�รคัุณภู�พิกิำ�ลังไฟฟ้� กิ�ร
รบกิวนและผลกิระทับ ฮ�ร์ม่อนิกิส์และแหล่งกิำ�เนิด้ฮ�ร์ม่อนิกิส์ กิ�รวัด้
ฮ�ร์ม่อนิกิส์ในระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง เทัคันคิักิ�รลด้และกิำ�จัำด้ฮ�รม์่อนิกิส ์กิ�ร
ออกิแบบวงจำรกิรองแบบแพิสซีฟและแอ็กิทีัฟ ข้้อกิำ�หนด้ม่�ตรฐ�น
คุัณภู�พิกิำ�ลังไฟฟ้� ม่�ตรฐ�น 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  ระบับัโคัรงข่ายไฟฟ้าอัจัฉริยะ  3(3-0-6)
   (Smart Grid Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   ม่โนทััศึน์เบ่�องต้นข้องระบบโคัรงข้่�ยไฟฟ้�อัจำฉริยะ 
สถุ�ปัตยกิรรม่โคัรงข้�่ยไฟฟ้�อัจำฉริยะ โคัรงสร�้งอุตส�หกิรรม่ไฟฟ�้ ระบบ
กิ�รจ่ำ�ยไฟฟ้� กิ�รว�งแผนกิำ�ลังกิ�รผลิต กิ�รเพิิ�ม่ประสิทัธิีภู�พิโด้ยโคัรง
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ข่้�ยไฟฟ้�อัจำฉริยะ พิลังง�นหมุ่นเวียน สถุ�นีจ่ำ�ยพิลังง�นไฟฟ้�ให้กิับ
รถุไฟฟ้� แหล่งกิำ�เนิด้ไฟฟ้�สำ�หรับอ�คั�รอัจำฉริยะ โคัรงข่้�ยไฟฟ้�อัจำฉริยะ
เพ่ิ�อกิ�รลด้ปริม่�ณคั�บอน และกิ�รเป็นสังคัม่สีเขี้ยว
   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  อภิศึกษาสูำานึกในระบับัไฟฟ้ากำาลััง   3(3-0-6)
   (Metaheuristics in Power Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   ทับทัวนกิ�รห�คั�่เหม่�ะทีั�สุด้แนวใหม่่ ปัญห�กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะ
ทีั�สุด้แบบวัตถุุประสงคั์เดี้ยวและหล�ยวัตถุุประสงคั์ อภิูศึึกิษ�สำ�นึกิ ขั้�น
ตอนวิธีีเชิงพัินธุีกิรรม่ กิ�รอบอ่อนจำำ�ลอง กิ�รค้ันห�แบบต�บู กิ�รห�ค่ั�
เหม่�ะทีั�สุด้แบบฝููงอนุภู�คั กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะทีั�สุด้แบบอ�ณ�นิคัม่ม่ด้ กิ�ร
ค้ันห�คัว�ม่บรรส�น กิ�รค้ันห�แบบนกิกิ�เหว่� กิ�รค้ันห�แบบกิระแส 
กิ�รประยกุิต์กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะทีั�สุด้แบบ อภิูศึึกิษ�สำ�นึกิเพ่ิ�อแก้ิปัญห�ทั�ง
วิศึวกิรรม่ไฟฟ้�กิำ�ลัง กิ�รระบุเอกิลักิษณ์เคัร่�องจัำกิรกิลไฟฟ้� กิ�รจ่ำ�ย
โหลด้อย่�งประหยัด้ กิ�รไหลข้องกิำ�ลังไฟฟ้�เหม่�ะทีั�สุด้ กิ�รจำัด้ลำ�ดั้บ
คัว�ม่สัม่พัินธ์ีเหม่�ะทีั�สุด้ข้องรีเลย์ป้องกัินในระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง ด้้วย
แนวทั�งอภิูศึึกิษ�สำ�นึกิ
 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  เรื�องคััดุสูรรทางดุ้านระบับัไฟฟ้ากำาลััง  3(3-0-6)
   (Selected Topics in Power Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   กิ�รศึึกิษ�ผลง�นวิจัำยต่�ง ๆ  ทั�งด้้�นระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง ทัฤษฎีี
 ระเบียบวิธีี และขั้�นตอนวิธีีใหม่่ ทีั�น่�สนใจำในปัจำจุำบัน และเป็นประโยชน์
ต่อง�นวิจัำยทั�งด้้�นระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง
   Study of research article concerning to power 
systems, new theory, methods and algorithms currently and 
usefully for power system research.

 (ข) กลุ่ัมวิิชาระบับัคัวิบัคุัม (Control Systems)
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
DEE0401  พลัวัิตระบับัแลัะการจัำาลัองสูถานการณ์  3(3-0-6)
   (System Dynamics and Simulation)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   ม่โนทััศึน์เกีิ�ยวกัิบแบบจำำ�ลองทั�งคัณิตศึ�สตร์ข้องระบบ
พิลวัต ฟังก์ิชันถุ่�ยโอนและสม่กิ�รตัวแปรสเตต กิ�รก่ิอรูปสม่กิ�รอนุพัินธ์ี
เพ่ิ�ออธิีบ�ยพิลวัตข้องระบบ กิ�รห�ผลเฉลยข้องสม่กิ�รอนุพัินธ์ี กิ�รห�
แบบจำำ�ลองทั�งคัณิตศึ�สตร์ข้องระบบทั�งไฟฟ้� กิ�รห�แบบจำำ�ลองทั�ง
คัณิตศึ�สตร์ข้องระบบทั�งกิล เชิงไถุลและเชิงหมุ่นโด้ยอ�ศัึยสม่กิ�รกิ�ร
เคัล่�อนทีั�ข้องล�กิร�นจ์ำ กิ�รห�แบบจำำ�ลองทั�งคัณิตศึ�สตร์ข้องระบบทั�ง
กิล-ไฟฟ้� กิ�รห�แบบจำำ�ลองทั�งคัณติศึ�สตรข์้องระบบถุ�่ยเทัคัว�ม่รอ้น
 ระบบระดั้บ-ข้องเหลว ระบบเคัรน และระบบลูกิบอล-คั�น กิ�รจำำ�ลอง
ระบบด้้วยโปรแกิรม่คัอม่พิิวเตอร์ 
   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  อภิศึกษาสูำานึกในระบับัคัวิบัคุัม  3(3-0-6)
   (Metaheuristics in Control Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   ทับทัวนกิ�รห�คั�่เหม่�ะทีั�สุด้แนวใหม่่ ปัญห�กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะ
ทีั�สุด้แบบวัตถุุประสงค์ัเดี้ยวและหล�ยวัตถุุประสงค์ั อภิูศึึกิษ�สำ�นึกิ         
ขั้�นตอนวิธีีเชิงพัินธุีกิรรม่ กิ�รอบอ่อนจำำ�ลอง กิ�รค้ันห�แบบต�บู กิ�รห�
ค่ั�เหม่�ะทีั�สุด้แบบฝููงอนุภู�คั กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะทีั�สุด้แบบอ�ณ�นิคัม่ม่ด้ 
กิ�รค้ันห�คัว�ม่บรรส�น กิ�รค้ันห�แบบนกิกิ�เหว่� กิ�รค้ันห�แบบกิระแส
 กิ�รประยุกิต์กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะทีั�สุด้แบบ อภิูศึึกิษ�สำ�นึกิเพ่ิ�อแก้ิปัญห�ทั�ง
วิศึวกิรรม่คัวบคัุม่ กิ�รระบุเอกิลักิษณ์ระบบด้้วยอภูิศึึกิษ�สำ�นึกิ กิ�ร
สังเคัร�ะห์ และออกิแบบระบบคัวบคุัม่อย่�งเหม่�ะทีั�สุด้ด้้วยแนวทั�งอภิู
ศึึกิษ�สำ�นึกิ
 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  การออกแบับัระบับัคัวิบัคุัมขั�นสููง   3(3-0-6)
   (Advanced Control System Design)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   ทับทัวนแนวคิัด้กิ�รออกิแบบระบบคัวบคัุม่ กิ�รออกิแบบ
ระบบคัวบคัุม่แบบแผนเด้ิม่ กิ�รออกิแบบระบบคัวบคัุม่แนวใหม่่ กิ�ร
ออกิแบบระบบคัวบคุัม่เชิงเส้น กิ�รออกิแบบระบบคัวบคุัม่ไม่่เชิงเส้น กิ�ร
ออกิแบบตัวคัวบคุัม่ PID(A) กิ�รตรวจำสอบเสถีุยรภู�พิและคัว�ม่คังทัน
ข้องระบบ และกิ�รจำำ�ลองระบบ ทีั�ได้้รับกิ�รออกิแบบด้้วยโปรแกิรม่
คัอม่พิิวเตอร์
   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  ระบับัคัวิบัคุัมชาญฉลัาดุ   3(3-0-6)
   (Intelligent Control Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   ระบบคัวบคุัม่ช�ญฉล�ด้มู่ลฐ�น ระบบฐ�นกิฎี กิ�รคัวบคุัม่
แบบผู้เชี�ยวช�ญ ฟัซซเซต ฟัซซลอจำกิิ ระบบคัวบคัมุ่ฟัซซี โคัรงข้�่ยประส�ทั
 กิ�รคัวบคุัม่แบบนิวโร กิ�รคัวบคุัม่แบบเรียนรู้ ระบบคัวบคุัม่ช�ญฉล�ด้
แบบผสม่ ระบบคัวบคุัม่แบบนิวโร-ฟัซซี กิ�รค้ันห�แบบช�ญฉล�ด้และ
กิ�รระบุเอกิลักิษณ์แบบจำำ�ลอง กิ�รวิเคัร�ะห์สม่รรถุนะและกิ�รตรวจำสอบ
เสถีุยรภู�พิข้องระบบช�ญฉล�ด้
 Foundations of intelligent control systems, rule-
based systems, expert control, fuzzy set, logic, fuzzy control 
systems, neural network, neuro control, learning control, 
mixed-type intelligent control systems, neuro-fuzzy control 
systems, intelligent search and model identification, 
performance analysis and stability invertigation of intelligent 
control systems.
 

DEE0405  เรื�องคััดุสูรรทางดุ้านระบับัคัวิบัคุัม   3(3-0-6)
   (Selected Topics in Control Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   กิ�รศึึกิษ�ผลง�นวิจัำยต่�ง ๆ ทั�งด้้�นระบบคัวบคัุม่ ทัฤษฎีี 
ระเบียบวิธีี และขั้�นตอนวิธีีใหม่่ ทีั�น่�สนใจำในปัจำจุำบัน และเป็นประโยชน์
ต่อง�นวิจัำยทั�งด้้�นระบบคัวบคุัม่
   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. หมวิดุวิิชาวิิทยานิพนธ์ี
 (ก) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์ี 48 หน่วิยกิต
สูำาหรับัแบับั 1 (1.1)
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
DEE0501  วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 1  8(8-0-16)
   (Doctoral Thesis 1)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   กิำ�หนด้อ�จำ�รย์ทีั�ปรึกิษ�วิทัย�นิพินธ์ี และอ�จำ�รย์ทีั�ปรึกิษ�
วิทัย�นิพินธ์ีร่วม่ (ถุ้�ห�กิจำำ�เป็น) กิำ�หนด้หัวข้้อวิทัย�นิพินธ์ี ส่บค้ันง�น
วิจัำยทีั�เกีิ�ยงข้้องกัิบวิทัย�นิพินธ์ี เริ�ม่จัำด้ทัำ�โคัรงร่�งวิทัย�นิพินธ์ี เสนอ
ร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน้�กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธ์ีเม่่�อสิ�นสุด้ภู�คักิ�รศึึกิษ�
   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  วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 2   8(8-0-16)
   (Doctoral Thesis 2)
    วิช�บังคัับก่ิอน: DEE0501 วิทัย�นิพินธ์ีดุ้ษฎีีบัณฑิิต 1
     ด้ำ�เนินกิ�รวิจัำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อทีั�กิำ�หนด้ จัำด้เตรียม่
บทัคัว�ม่วิจัำยเพ่ิ�อตีพิิม่พ์ิในกิ�รประชุม่วิช�กิ�รน�น�ช�ติ จัำด้ทัำ�โคัรงร่�ง
วิทัย�นิพินธี ์เสนอร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน้�กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธีเ์ม่่�อสิ�นสุด้ภู�คั
กิ�รศึึกิษ�
   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  วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 3   8(8-0-16)
   (Doctoral Thesis 3)
    วิช�บังคัับก่ิอน: DEE0502 วิทัย�นิพินธ์ีดุ้ษฎีีบัณฑิิต 2
     ด้ำ�เนินกิ�รวิจัำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อทีั�กิำ�หนด้ เสนอ
บทัคัว�ม่วิจัำยเพ่ิ�อตีพิิม่พิ์ในกิ�รประชุม่วิช�กิ�รน�น�ช�ติ จัำด้เตรียม่
บทัคัว�ม่วิจัำยเพ่ิ�อตีพิิม่พ์ิในว�รส�รวิช�กิ�รน�น�ช�ติ สอบวัด้คุัณสม่บัติ 

เสนอโคัรงร่�งวิทัย�นิพินธ์ี เสนอร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน้�กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธ์ี
เม่่�อสิ�นสุด้ภู�คักิ�รศึึกิษ�
   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  วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 4   8(8-0-16)
   (Doctoral Thesis 4)
    วิช�บังคัับก่ิอน: DEE0503 วิทัย�นิพินธ์ีดุ้ษฎีีบัณฑิิต 3
     ด้ำ�เนินกิ�รวิจัำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อทีั�กิำ�หนด้ เสนอ
บทัคัว�ม่วิจัำยเพ่ิ�อตีพิิม่พ์ิในว�รส�รวิช�กิ�รน�น�ช�ติ สอบโคัรงร่�ง
วิทัย�นิพินธี ์เสนอร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน�้กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธีเ์ม่่�อสิ�นสดุ้ภู�คั
กิ�รศึึกิษ�
   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  วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 5   8(8-0-16)
   (Doctoral Thesis 5)
    วิช�บังคัับก่ิอน: DEE0504 วิทัย�นิพินธ์ีดุ้ษฎีีบัณฑิิต 4
    ด้ำ�เนินกิ�รวจัิำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อและข้อบเข้ตทีั�กิำ�หนด้
 รวม่ทัั�งข้้อเสนอแนะข้องคัณะกิรรม่สอบโคัรงร่�งวิทัย�นิพินธ์ี ตีพิิม่พ์ิ
บทัคัว�ม่วิจัำยต�ม่เกิณฑ์ิกิ�รสำ�เร็จำกิ�รศึึกิษ� เสนอร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน้�
กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธ์ีเม่่�อสิ�นสุด้ภู�คักิ�รศึึกิษ�
   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  วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 6   8(8-0-16)
   (Doctoral Thesis 6)
    วิช�บังคัับก่ิอน: DEE0505 วิทัย�นิพินธ์ีดุ้ษฎีีบัณฑิิต 5
   ด้ำ�เนินกิ�รวจัิำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อและข้อบเข้ตทีั�กิำ�หนด้
 รวม่ทัั�งข้้อเสนอแนะข้องคัณะกิรรม่สอบโคัรงร่�งวิทัย�นิพินธี์ จำนเสร็จำ
สม่บูรณ์ ตีพิิม่พ์ิบทัคัว�ม่วิจัำยต�ม่เกิณฑิ์กิ�รสำ�เร็จำกิ�รศึึกิษ� เสนอ
วิทัย�นิพินธ์ีฉบับสม่บูรณ์ และสอบปกิป้องวิทัย�นิพินธ์ี
   Finishing thesis research according to defined thesis 
research topic, scope and comments of thesis proposal 
evaluation committees, publish research article according to 
program requirement, submit completed thesis research, thesis 
defense examination.

 (ข) รายวิิชาวิิทยานิพนธ์ี 36 หน่วิยกิต 
สูำาหรับั แบับั 2 (2.1)
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
DEE0601  วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 1   6(6-0-12)
   (Doctoral Thesis 1)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   กิำ�หนด้อ�จำ�รย์ทีั�ปรึกิษ�วิทัย�นิพินธ์ี และอ�จำ�รย์ทีั�ปรึกิษ�
วิทัย�นิพินธ์ีร่วม่ (ถุ้�ห�กิจำำ�เป็น) กิำ�หนด้หัวข้้อวิทัย�นิพินธ์ี ส่บค้ันง�น
วิจัำยทีั�เกีิ�ยวข้้องกัิบวิทัย�นิพินธ์ี เริ�ม่จัำด้ทัำ�โคัรงร่�งวิทัย�นิพินธ์ี เสนอ
ร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน้�กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธ์ีเม่่�อสิ�นสุด้ภู�คักิ�รศึึกิษ�
   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  วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 2   6(6-0-12)
   (Doctoral Thesis 2)
   วิช�บังคัับก่ิอน: DEE0601 วิทัย�นิพินธ์ีดุ้ษฎีีบัณฑิิต 1
    ด้ำ�เนินกิ�รวิจัำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อทีั�กิำ�หนด้ จัำด้เตรียม่
บทัคัว�ม่วิจัำยเพ่ิ�อตีพิิม่พ์ิในกิ�รประชุม่วิช�กิ�รน�น�ช�ติ จัำด้ทัำ�โคัรงร่�ง

วิทัย�นิพินธี ์เสนอร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน�้กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธีเ์ม่่�อสิ�นสดุ้ภู�คั
กิ�รศึึกิษ�
   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  วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 3   6(6-0-12)
   (Doctoral Thesis 3)
   วิช�บังคัับก่ิอน: DEE0602 วิทัย�นิพินธ์ีดุ้ษฎีีบัณฑิิต 2
   ด้ำ�เนินกิ�รวิจัำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อทีั�กิำ�หนด้ เสนอ
บทัคัว�ม่วิจัำยเพ่ิ�อตีพิิม่พ์ิในกิ�รประชุม่วิช�กิ�รน�น�ช�ติ จัำด้เตรียม่
บทัคัว�ม่วิจัำยเพ่ิ�อตีพิิม่พ์ิในว�รส�รวิช�กิ�รน�น�ช�ติ สอบวัด้คุัณสม่บัติ 
เสนอโคัรงร่�งวิทัย�นิพินธ์ี เสนอร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน้�กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธ์ี
เม่่�อสิ�นสุด้ภู�คักิ�รศึึกิษ�
   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  วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 4   6(6-0-12)
   (Doctoral Thesis 4)
   วิช�บังคัับก่ิอน: DEE0603 วิทัย�นิพินธ์ีดุ้ษฎีีบัณฑิิต 3
     ด้ำ�เนินกิ�รวิจัำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อทีั�กิำ�หนด้ เสนอ
บทัคัว�ม่วิจัำยเพ่ิ�อตีพิิม่พ์ิในว�รส�รวิช�กิ�รน�น�ช�ติ สอบโคัรงร่�ง
วิทัย�นิพินธี ์เสนอร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน�้กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธีเ์ม่่�อสิ�นสดุ้ภู�คั
กิ�รศึึกิษ�
   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  วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 5   6(6-0-12)
   (Doctoral Thesis 5)
   วิช�บังคัับก่ิอน: DEE0604 วิทัย�นิพินธ์ีดุ้ษฎีีบัณฑิิต 4
     ด้ำ�เนินกิ�รวจัิำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อและข้อบเข้ตทีั�กิำ�หนด้
 รวม่ทัั�งข้้อเสนอแนะข้องคัณะกิรรม่สอบโคัรงร่�งวิทัย�นิพินธ์ี ตีพิิม่พ์ิ
บทัคัว�ม่วิจัำยต�ม่เกิณฑ์ิกิ�รสำ�เร็จำกิ�รศึึกิษ� เสนอร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน้�
กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธ์ีเม่่�อสิ�นสุด้ภู�คักิ�รศึึกิษ�
   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 วิิทยานิพนธ์ีดุุษฎีีบััณฑิิต 6   6(6-0-12)
   (Doctoral Thesis 6)
   วิช�บังคัับก่ิอน: DEE0605 วิทัย�นิพินธ์ีดุ้ษฎีีบัณฑิิต 5
     ด้ำ�เนินกิ�รวจัิำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อและข้อบเข้ตทีั�กิำ�หนด้
 รวม่ทัั�งข้้อเสนอแนะข้องคัณะกิรรม่สอบโคัรงร่�งวิทัย�นิพินธี์ จำนเสร็จำ
สม่บูรณ์ ตีพิิม่พ์ิบทัคัว�ม่วิจัำยต�ม่เกิณฑิ์กิ�รสำ�เร็จำกิ�รศึึกิษ� เสนอ
วิทัย�นิพินธ์ีฉบับสม่บูรณ์ และสอบปกิป้องวิทัย�นิพินธ์ี
   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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หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2563)  
1. หมวิดุวิิชาเสูริมพ้�นฐาน (Remedial Course)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
PHD0101 ภาษาอัังกฤษขั�นสููงระดัุบับััณฑิิตศึกษา 0(0-0-0)
  Advanced English for Graduate Studies(ไม่นับัหน่วิยกิต)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 	 Prerequisite:	None
	 	 เพ่ื่�อเพิื่�ม่และพัื่ฒน�ขีีด้คัว�ม่ส�ม่�รถกิ�รใช้ภ�ษ�อังกิฤษ		โด้ย
ม่่่งเน้นทัักิษะด้้�นกิ�รเขีียน	กิ�รอ่�น	กิ�รพูื่ด้และกิ�รฟัังภ�ษ�อังกิฤษ	เสริม่
สร้�งคัว�ม่แข็ีงแกิร่งในกิ�รเข้ี�ใจำข้ีอมู่ลข่ี�วส�ร	แปลคัว�ม่	และสร่ปส�ระ
สำ�คััญจำ�กิบทัคัว�ม่	ว�รส�ร	ตำ�ร�	และส่�ออิเล็กิทัรอนิกิส์	ตลอด้จำนนำ�เสนอ
ง�นและส่�อส�รกัิบผูู้้อ่�นเป็นภ�ษ�อังกิฤษ
	 	 Develop	English	proficiency	especially	in	writing,	
reading,	speaking,	and	listening	skills.	Strengthen	English	
understanding	of	academic	and	related	information	in	particular	
fields	of	study.	The	ability	to	interpret,	summarize	main	idea	
from	articles,	journals,	textbooks	and	electronic	media	as	well	
as	propose	and	communicate	their	works	with	other	in	English.	

PHD0102 ปรัชญาทางสัูงคมศาสูตร์แลัะสูถิิติขั�นสููงเพ้�อัการวิิจัยทาง  
  ธุุรกิจ  0(0-0-0)
  Philosophy of Social Science and Advanced   
  Statistic for Business Research  (ไม่นับัหน่วิยกิต)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่	 	
	 	 Prerequisite:	None	 	
	 	 ศึึกิษ�หลักิกิ�รทั�งสถิติเพ่ื่�อกิ�รวิจัำย	แหล่งทีั�ม่�และประเภทัขีอง
ข้ีอมู่ลทั�งธุ่รกิิจำ	วิธีุกิ�รทั�งสถิติพื่รรณน�และสถิติเพ่ื่�อกิ�รวิเคัร�ะห์คัว�ม่
สัม่พัื่นธ์ุระหว�่งตัวแปร	กิ�รนำ�สถิติไปประยก่ิตใ์ช้ในง�นวิจัำยด้้�นบรหิ�รธุร่กิิจำ
ในรูปแบบต่�ง	ๆ	ตลอด้จำนโปรแกิรม่สำ�เร็จำรูปทั�งสถิติในกิ�รวิจัำย	กิ�รนำ�
เสนอ	กิ�รอ่�น	และกิ�รแปลคัว�ม่	ผู้ลลัพื่ธ์ุต�ม่ม่�ตรฐ�นส�กิล
	 	 To	study	the	statistics	principles	of	for	research	sources,	
and	types	of	business	information,	statistical	description	and	
statistical	principles	for	analyzing	related	variables.	Various	forms	
of	research	and	the	statistics	used	in	the	field	of	business	

administration.	The	packages	of	statistical	computer	program	for	
research	and	the	method	to	propose,	interpret	and	summarize	
the	results	for	international	standard.

PHD0103 ปฏิิบััติการงานวิิจัยขั�นสููง 0(0-0-0)
  Advanced Business Research Workshop(ไม่นับัหน่วิยกิต)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 	 Prerequisite:	None
	 	 เป็นวิช�ด้้�นปฎิิบัติกิ�รโด้ยเฉพื่�ะเพ่ื่�ออำ�นวยคัว�ม่สะด้วกิและ
พัื่ฒน�	ฝึึกิฝึน	ทัักิษะกิ�รเขีียนง�นวิจัำย	และด่้ษฎีินิพื่นธ์ุเพ่ื่�อคัว�ม่สำ�เร็จำ	
นอกิจำ�กินั�นเพ่ื่�อเรียนรู้วิธีุกิ�รเขีียนบทัคัว�ม่วชิ�กิ�รทีั�สัม่พัื่นธุกั์ิบด่้ษฎีินิพื่นธุ์
	เพ่ื่�อตีพิื่ม่พ์ื่เผู้ยแพื่ร่ผู้ลง�นวิจัำยต�ม่ม่�ตรฐ�นระดั้บประเทัศึและน�น�ช�ติ	
โด้ยเน้นกิ�รลงม่่อปฏิิบัติจำริง
	 						This	is	a	specific	method	course	to	facilitate,	develop	
and	practice	research	and	dissertation	writing	skill	for	
accomplishment.	In	addition,	learning	how	to	write	academic	
articles	relate	to	dissertation	for	publications	to	meet	national	
and	international	Standard.	It	conducts	on	workshop	aspect.

2 หมวิดุวิิชาพ้�นฐาน
	 	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
PHD0201 ควิามรู�พ้�นฐานทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
  Foundations of Business Knowledge (ไม่นับัหน่วิยกิต)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 	 Prerequisite:	None
	 	 เป็นองค์ัคัว�ม่รู้พ่ื่�นฐ�นทั�งธุ่รกิิจำทัั�งด้้�นทัฤษฎีิและเชิงประจัำกิษ์
	เพ่ื่�อให้เกิิด้คัว�ม่เข้ี�ใจำองค์ัประกิอบในกิ�รด้ำ�เนินธุ่รกิิจำทีั�สำ�คััญ	ทัั�งด้้�นกิ�ร
เงิน	กิ�รผู้ลิต	กิ�รตล�ด้	กิ�รจำัด้กิ�รทัรัพื่ย�กิรม่น่ษย์และกิ�รบริห�ร	อีกิทัั�ง
เป็นกิ�รบูรณ�กิ�รหน้�ทีั�หลักิขีองกิ�รบริห�รจัำด้กิ�ร	(Functions	of	
Management)		ได้้แกิ่	กิ�รว�งแผู้น	กิ�รจำัด้องคั์กิ�ร	กิ�รชักินำ�	และกิ�ร
คัวบค่ัม่	ผู้่�นเคัร่�องม่่อและแนวคัิด้ทัฤษฎิีทั�งบริห�รธุ่รกิิจำซึึ่�งเป็นทีั�ยอม่รับ
โด้ยทัั�วไป
					 	 It	is	about	the	theoretical	and	empirical	foundations	
of	business	knowledge.	Through	develop	understanding	major	
functions	of	business	(finance,	operation,	marketing,	human	
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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 หมวิดุวิิชาบัังคับั 
	 	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
PHD0301 ปรัชญาแลัะทฤษฎีีการจัดุการขั�นสููง 3(3-0-6)
  Philosophy and Advanced Management Theories 
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 	 Prerequisite:	None
	 	 ศึึกิษ�ปรัชญ�	พัื่ฒน�กิ�รแนวคิัด้	ทัฤษฎีิทั�งกิ�รจัำด้กิ�รด้้วยกิ�
รบูรณ�กิ�รและกิ�รประย่กิต์ใช้	เพ่ื่�อให้เกิิด้ผู้ลิตภ�พื่สูงส่ด้ในองคั์กิ�ร	กิ�ร
ค้ันคัว้�และศึึกิษ�จำ�กิบทัคัว�ม่วิจัำยและรูปแบบจำำ�ลอง	เพ่ื่�อนำ�เสนอองคั์
คัว�ม่รู้	ทัฤษฎีิ	ด้้�นกิ�รจัำด้กิ�รสมั่ยใหม่่และกิ�รพัื่ฒน�กิลย่ทัธ์ุในประเด็้น
ร่วม่สมั่ย	โด้ยนำ�ม่�ประย่กิต์ใช้ในสถ�นกิ�รณ์จำริง
	 	 The	evolution	of	management	concepts,	theories	and	
strategies.	Integration	and	application	of	management	thoughts	
for	maximizing	productivity	in	organization.	Finding	and	studying	
research	articles	and	models	to	propose	modern	management	
theories	and	strategic	development	in	contemporary	issues	
applied	in	a	real	situation.

PHD0302 วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง 1 3(3-0-6)
  Advanced Research Methodology 1
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 	 Prerequisite:	None
	 	 ศึึกิษ�หลักิกิ�รขีองกิ�รออกิแบบง�นวิจัำยทั�งธุ่รกิิจำ	วเิคัร�ะห์และ
สังเคัร�ะหปั์ญห�วจัิำยได้้อย�่งเปน็รูปธุรรม่	รวม่ทัั�งส�ม่�รถประยก่ิตห์ลักิกิ�ร
ทั�งวิจัำยธุ่รกิิจำร่วม่กัิบกิ�รใช้สถิติขัี�นสูงในกิ�รเส�ะห�คัว�ม่รู้และนำ�เสนอผู้ล
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 วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง 2 3(3-0-6)
  Advanced Research Methodology 2
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 	 Prerequisite:	None
	 	 วิธีุกิ�รด้ำ�เนินกิ�รทีั�เหม่�ะสม่กิบักิ�รวจัิำยเชิงปริม่�ณ	หลักิคิัด้ทั�ง
ทัฤษฎีิและกิ�รนำ�ม่�สู่ขี้อมู่ลเชิงประจัำกิษ์และกิ�รสร้�งม่�ตรวัด้		กิ�ร
วิเคัร�ะห์เพ่ื่�อคั้นห�คัว�ม่สัม่พัื่นธ์ุระหว่�งตัวแปรโด้ยใช้สถิติขัี�นสูง	ในกิ�ร
วิเคัร�ะห์ด้้วยซึ่อฟัต์แวร์	 	
	 	 The	appropriate	use	of	quantitative	research	methods,	
theoretical	concepts	and	empirical	constructs	and	measures,	
examination	of	advanced	statistical	methods	for	discovering	
associations	between	variables	and	the	use	of	a	statistical	
software	package.

4 หมวิดุวิิชาเล้ัอัก 
	 	 	 	จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
PHD0401 สัูมมนาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการจัดุการ 3(3-0-6)
  Research Seminar in Selected Management Topics
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 	 Prerequisite:	None
	 	 ศึึกิษ�	วิเคัร�ะห์	อภิปร�ย	และบูรณ�กิ�รประเด็้นทั�งกิ�รจัำด้กิ�ร
ธุ่รกิิจำร่วม่สมั่ยทีั�คัรอบคัล่ม่หน้�ทีั�ทั�งกิ�รจัำด้กิ�รธุ่รกิิจำ	และศึ�สตร์ทีั�เกีิ�ยวข้ีอง
ทัั�งในอดี้ตและปัจำจ่ำบัน	โด้ยผู่้�นกิ�รเรียนรู้จำ�กิง�นวิจัำย	แนวคิัด้	และทัฤษฎีิ
ทีั�ได้้ม่�ตรฐ�นส�กิล	เพ่ื่�อเสริม่สร้�งโอกิ�สในกิ�รคั้นพื่บองคั์คัว�ม่รู้ทั�งกิ�ร
จัำด้กิ�รธุ่รกิิจำสมั่ยใหม่่
	 	 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.

180



PHD0402 สัูมมนาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการตลัาดุ 3(3-0-6)
  Research Seminar in Selected Marketing Topics
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 	 Prerequisite:	None
	 	 ศึึกิษ�วิธีุกิ�ร	และกิลย่ทัธุ์ทั�งกิ�รตล�ด้ขัี�นสูง	กิ�รวิเคัร�ะห์
ประเด็้นปัญห�ร่วม่สมั่ย	สภ�วะแวด้ล้อม่	กิล่่ม่เป้�หม่�ย	ตลอด้จำนเทัคันิคั
กิ�รจำัด้กิ�รกิ�รตล�ด้ทีั�ประสบผู้ลสำ�เร็จำ	กิ�รบรูณ�กิ�รองคั์คัว�ม่รู้ทั�งกิ�ร
ตล�ด้	เพ่ื่�อก่ิอให้เกิิด้นวัตกิรรม่ทั�งกิ�รตล�ด้ทีั�ส�ม่�รถนำ�ไปประย่กิต์ใช้ได้้
จำริงและสัม่ฤทัธิุ�ผู้ล
	 	 To	study	advanced	marketing	approaches	and	
strategies.	Analyze	contemporary	problem	issues	environments,	
market	target	as	well	as	marketing	techniques.	Integration	of	
marketing	knowledge	to	create	marketing	innovation	for	
applicable	and	effective	in	a	real	world.

PHD0403 สัูมมนาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการเงิน 3(3-0-6)
  Research Seminar in Selected Financial Topics
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 	 Prerequisite:	None
	 	 ศึึกิษ�กิ�รพัื่ฒน�กิ�รจัำด้กิ�รทั�งกิ�รเงิน	เพ่ื่�อห�ทัฤษฎีิกิ�รเงินทีั�
สำ�คััญ	โด้ยใช้กิรณีศึึกิษ�กิ�รวิจัำยในกิ�รวิเคัร�ะห์ปัญห�ในกิ�รสัม่ม่น�ใน
หัวข้ีอทีั�สำ�คััญและน่�สนใจำ	อ�ทัิ	กิ�รจำัด้กิ�รเงินท่ันหม่่นเวียน	กิ�รบริห�ร
คัว�ม่เสี�ยง	กิ�รพื่ย�กิรณ์ทั�งกิ�รเงิน	กิ�รวิเคัร�ะห์กิ�รลงท่ัน	ปัญห�ด้้�น
หลักิทัรัพื่ย์ทัั�งภ�คัรัฐและเอกิชน	กิ�รประเมิ่นด้้�นธุ่รกิิจำเพ่ื่�อกิ�รตัด้สินใจำ
	 	 A	study	on	development	of	financial	management	
and	content	of	the	important	theories	by	using	research	case	
studies.	Analyze	problems	on	the	important	and	interesting	
topics	such	as	working	capital	management,	risk	management,	
financial	prediction,	investment	analysis	property	problem	in	
public	and	private	sector,	business	value	evaluation	for	decision	
making	in	seminar.

5 หมวิดุวิิชาการสูอับัวัิดุคุณสูมบััติ
	 	 	 	จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
PHD0501 การสูอับัวัิดุคุณสูมบััติ 0(0-0-0)
  Qualifying Examination   (ไม่นับัหน่วิยกิต)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 	 Prerequisite:	None
	 	 เป็นกิ�รวัด้ขีีด้คัว�ม่รู้คัว�ม่ส�ม่�รถโด้ยบูรณ�กิ�รองคั์คัว�ม่รู้
ด้้�นบริห�ร	ทัั�งทั�งด้้�นทัฤษฎิีและกิ�รประย่กิต์ใช้ในง�นวิจัำย	เพ่ื่�อแสด้งให้
เห็นถึงคัว�ม่เข้ี�ใจำอย่�งลึกิซึึ่�งขีองเน่�อห�ส�ระทีั�จำะนำ�ไปสู่ร�กิฐ�นกิ�รทัำ�
ด่้ษฎีินิพื่นธุต่์อไป	ทัั�งนี�กิ�รสอบวดั้ค่ัณสม่บติัเป็นแบบขีอ้เขีียนและ/หร่อป�กิ
เปล่�
	 	 To	assess	the	integrative	competence	in	body	of	
management	on	the	theoretical	knowledge	and	the	application	
to	the	research	study.	The	examination	is	required	before	
applying	for	the	formal	dissertation	process	and	should	be	in	
written	and/or	oral	format.

6 หมวิดุวิิชาดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (1.1)
	 	 	 	จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
PHD0601	ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	แบบ	1	(1)	 		8(0-0-16)
	 	 Dissertation	Type	1	(1)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 	 Prerequisite:	None
	 	 ศึึกิษ�เชิงวิเคัร�ะห์ประเด็้นปัญห�กิ�รวิจัำยด้้�นกิ�รบริห�รจัำด้กิ�ร
ทั�งธุ่รกิิจำจำ�กิเอกิส�รและง�นวิจัำยทั�งวิช�กิ�ร	เพ่ื่�อสร้�งง�นวิจัำยใหม่่หร่อ
ต่อยอด้ง�นวิจัำย	กิำ�หนด้หัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	ค้ันคัว้�	แหล่งทีั�ม่�ขีองข้ีอมู่ลและ
ทัฤษฎีิทีั�เกีิ�ยวข้ีองในกิ�รวิจัำย	และเสนอหัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุเพ่ื่�อขีออน่มั่ติ
	 	 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 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (2)   8(0-0-16)
  Dissertation Type 1 (2)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	PHD0601	ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	แบบ	1	(1)
	 	 Prerequisite:	PHD0601	Dissertation	Type	1	(1)
	 	 ทับทัวนวรรณกิรรม่	กิรอบแนวคัิด้	ทัฤษฎีิ	เพ่ื่�อพัื่ฒน�กิรอบ
แนวคิัด้รวบยอด้ในกิ�รทัำ�วิจำยั	จำ�กิผู้ลกิ�รบูรณ�กิ�รหลักิกิ�ร	แนวคิัด้	ทัฤษฎีิ
และหลักิส�กิล	โด้ยทัั�วไปด้้�นกิ�รบริห�รจำัด้กิ�รทีั�ได้้จำ�กิผู้ลกิ�รวิจัำย	ทัำ�ให้
ได้้กิรอบแนวคิัด้ทัฤษฎีิทีั�ชัด้เจำน	ตรงประเด็้นและวัตถ่ประสงค์ัขีองกิ�รวิจัำย

	 	 Conduct	literature	review	on	the	process	of	theoretical	
and	conceptual	frame	work	developing	for	dissertation.	As	a	
result	of	the	integration	of	the	principles,	concepts,	theories	and	
generalization	in	management,	a	clear	theoretical	and	conceptual	
framework	are	presented.

PHD0603 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (3)   8(0-0-16)
  Dissertation Type 1 (3)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	PHD0602	ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	แบบ	1	(2)
	 	 Prerequisite:	PHD0602	Dissertation	Type	1	(2)
	 	 ด้ำ�เนินกิ�รต�ม่ขัี�นตอนขีองข้ีอเสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	นำ�เสนอระเบียบ
วิธีุกิ�รวจำยั	โด้ยกิ�รพื่ฒัน�เคัร่�องม่่อวิจัำย	เทัคันคิักิ�รรวบรวม่ขีอ้ม่ลู	วเิคัร�ะห์
	อภิปร�ย	และสร่ปผู้ลกิ�รวิจัำย
	 	 Refine	research	proposal	and	propose	research	
methodology	focus	on	developing	research	instruments,	data	
collection	techniques,	analysis,	discussion,	and	summary.

PHD0604 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (4)   8(0-0-16)
  Dissertation Type 1 (4)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	PHD0603	ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	แบบ	1	(3)
	 	 Prerequisite:	PHD0603	Dissertation	Type	1	(3)
	 	 ร�ยง�นผู้ลกิ�รวิจัำยด้ำ�เนินกิ�รสอบเคั้�โคัรงด่้ษฎีินิพื่นธุ์และขี้อ
แนะนำ�จำ�กิคัณะกิรรม่กิ�รประเมิ่นผู้ลด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	ข้ีอคิัด้เห็นและข้ีอเสนอ
แนะกิระทัำ�โด้ยผูู้้มี่ส่วนร่วม่กิ�รพิื่จำ�รณ�	ได้้แก่ิ	ผูู้้เชี�ยวช�ญจำ�กิภ�คัเอกิชน
และภ�คัรัฐ	รวม่ทัั�งคัณะกิรรม่กิ�รทีั�ปรึกิษ�ด่้ษฎินีพิื่นธ์ุ	กิ�รเตรียม่กิ�รในกิ�ร
เสนอบทัคัว�ม่วิจัำยเพ่ื่�อตีพิื่ม่พ์ื่ในว�รส�รวิช�กิ�รต่อไป

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

PHD0605 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (5)   8(0-0-16)
  Dissertation Type 1 (5)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	PHD0604	ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	แบบ	1	(4)
	 	 Prerequisite:	PHD0604	Dissertation	Type	1	(4)
	 	 นำ�เสนอผู้ลง�นวิจัำยต่อส�ธุ�รณะ	อันประกิอบด้้วยคัณะกิรรม่กิ�ร
ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	ผูู้้เชี�ยวช�ญทัั�งภ�ยในและภ�ยนอกิอภิปร�ย	แลกิเปลี�ยนคัว�ม่
คิัด้เห็น	ให้คัว�ม่รู้และข้ีอแนะนำ�	เพ่ื่�อคัว�ม่สม่บูรณ์ขีองด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ
	 	 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 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 1 (6)   8(0-0-16)
  Dissertation Type 1 (6)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	PHD0605	ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	แบบ	1	(5)
	 	 Prerequisite:	PHD0605	Dissertation	Type	1	(5)
	 	 นำ�ข้ีอเสนอแนะและคัำ�แนะนำ�จำ�กิผูู้้ร่วม่อภิปร�ยทัั�งภ�ยในและ
ภ�ยนอกิม่�ปรับปร่งแก้ิไขีต�ม่คัว�ม่เห็นชอบขีองคัณะกิรรม่กิ�รทีั�ปรึกิษ�
ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	นำ�เสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุฉบับสม่บูรณ์และสอบป้องกัิน	นักิศึึกิษ�ต้อง
นำ�ไปผู้ลง�นวิจัำยเผู้ยแพื่ร่	และลงตีพิื่ม่พ์ื่แก่ิส�ธุ�รณะ	ต�ม่เกิณฑ์์ขีองหลักิสูตร
		 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 หมวิดุวิิชาดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (2.1)
	 	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
PHD0701 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (1)    9(0-0-18)
  Dissertation Type 2 (1)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 	 Prerequisite:	None
	 	 ศึึกิษ�เชิงวิเคัร�ะห์ประเด็้นปัญห�กิ�รวิจัำยด้้�นกิ�รบริห�รจัำด้กิ�ร
ทั�งธุ่รกิิจำจำ�กิเอกิส�รและง�นวิจัำยทั�งวิช�กิ�ร	เพ่ื่�อสร้�งง�นวิจัำยใหม่่หร่อ
ต่อยอด้ง�นวิจัำย	กิำ�หนด้หัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	ค้ันคัว้�	แหล่งทีั�ม่�ขีองข้ีอมู่ลและ
ทัฤษฎีิทีั�เกีิ�ยวข้ีองในกิ�รวิจัำย	และเสนอหัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุเพ่ื่�อขีออน่มั่ติ
	 	 Analytical	study	on	selected	research	problems	in	
management	area	from	the	documents	and	academic	researches	
to	develop	new	research	or	extension	research	for	a	new	
knowledge.	Define	dissertation	topic.	Searching	for	data	sources	
and	theories	related	to	the	research.	Submit	concept	paper	to	
be	approved.

PHD0702 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (2)    9(0-0-18)
  Dissertation Type 2 (2)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	PHD0701	ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	แบบ	1	(1)
	 	 Prerequisite:	PHD0701	Dissertation	Type	1	(1)
	 	 ทับทัวนวรรณกิรรม่	กิรอบแนวคัิด้	ทัฤษฎีิ	เพ่ื่�อพัื่ฒน�กิรอบ
แนวคิัด้รวบยอด้ในกิ�รทัำ�วิจำยั	จำ�กิผู้ลกิ�รบูรณ�กิ�รหลักิกิ�ร	แนวคิัด้	ทัฤษฎีิ
และหลักิส�กิล	โด้ยทัั�วไปด้้�นกิ�รบริห�รจำัด้กิ�รทีั�ได้้จำ�กิผู้ลกิ�รวิจัำย	ทัำ�ให้
ได้้กิรอบแนวคิัด้ทัฤษฎีิทีั�ชัด้เจำน	ตรงประเด็้นและวัตถ่ประสงค์ัขีองกิ�รวิจัำย		
	 	 Conduct	literature	review	on	the	process	of	theoretical	
and	conceptual	frame	work	developing	for	dissertation.	As	a	
result	of	the	integration	of	the	principles,	concepts,	theories	and	
generalization	in	management,	a	clear	theoretical	and	conceptual	
framework	are	presented.

PHD0703 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (3)    9(0-0-18)
  Dissertation Type 2 (3)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	PHD0702	ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	แบบ	1	(2)
	 	 Prerequisite:	PHD0702	Dissertation	Type	1	(2)
	 	 ด้ำ�เนินกิ�รต�ม่ขัี�นตอนขีองข้ีอเสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	นำ�เสนอระเบียบ
วิธีุกิ�รวจำยั	โด้ยกิ�รพื่ฒัน�เคัร่�องม่่อวิจัำย	เทัคันคิักิ�รรวบรวม่ขีอ้ม่ลู	วเิคัร�ะห์
	อภิปร�ย	ตลอด้จำนสร่ปผู้ลกิ�รวิจัำยและเขีียนร�ยง�นกิ�รวิจัำย	ทัั�งนี�กิระทัำ�
ขึี�นภ�ยใต้คัำ�ปรึกิษ�และชี�แนะโด้ยผูู้้เชี�ยวช�ญจำ�กิภ�คัรัฐและเอกิชน	รวม่
ทัั�งคัณะกิรรม่กิ�รทีั�ปรึกิษ�ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ
	 	 Refine	research	proposal	and	propose	research	
methodology	focus	on	developing	research	instruments,	data	
collection	techniques,	analysis,	discussion,	summary	and	report	
on	research	results.	Suggestion	and	supervision	are	conducted	
among	the	participants,	invited	experts	from	private	and	public	
sectors	as	well	as	the	dissertation	advisory	committee.	

PHD0704 ดุุษฎีีนิพนธ์ุ แบับั 2 (4)    9(0-0-18)
  Dissertation Type 2 (4)
	 	 วิช�บังคัับก่ิอน:	PHD0703	ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	แบบ	1	(3)
	 	 Prerequisite:	PHD0703	Dissertation	Type	1	(3)
	 	 นำ�เสนอผู้ลง�นวิจัำยต่อส�ธุ�รณะ	อันประกิอบด้้วยคัณะกิรรม่กิ�ร
ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	ผูู้้เชี�ยวช�ญทัั�งภ�ยในและภ�ยนอกิอภิปร�ย	แลกิเปลี�ยนคัว�ม่
คิัด้เห็น	ให้คัว�ม่รู้และข้ีอแนะนำ�	เพ่ื่�อคัว�ม่สม่บูรณ์ขีองด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	นำ�ข้ีอ
เสนอแนะและคัำ�แนะนำ�จำ�กิผูู้้ร่วม่อภิปร�ยทัั�งภ�ยในและภ�ยนอกิม่�
ปรับปร่งแก้ิไขีต�ม่คัว�ม่เหน็ชอบขีองคัณะกิรรม่กิ�รทีั�ปรึกิษ�ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ	นำ�
เสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุฉบับสม่บูรณ์และสอบป้องกัิน	นักิศึึกิษ�ต้องนำ�ผู้ลง�นวิจัำย
ไปเผู้ยแพื่ร่	และลงตีพิื่ม่พ์ื่แก่ิส�ธุ�รณะ	ต�ม่เกิณฑ์์ขีองหลักิสูตร	
	 	 Presentation	of	research	finding	to	public	and	
dissertation	committee.	Invited	external	and	internal	experts	will	
be	provided	for	discussion	and	idea	exchange	for	the	completion	
of	the	dissertation.	Guidance	and	suggestion	from	the	participants	
and	expert	will	validate	the	student’s	dissertation	upon	the	
consent	of	the	dissertation	advisory	committee.	Submit	
completed	dissertation	for	defense	examination.	Student	will	
be	responsible	for	public	dissemination	through	publication	or	
internet	to	meet	the	requirement	of	the	program.
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หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาบัริหารธุุรกิจ
(หลัักสููตรนานาชาติ)
1. หมวิดุวิิชาเสูริมพ้ื้�นฐาน (Remedial Course)
  จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0101 ภาษาอัังกฤษขั�นสููงระดัุบับััณฑิิตศึึกษา          0(0-0-0)
 (Advanced English for Graduate Studies )                                
 (ไม่่นับหน่วยกิิต)
 วิชาบังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 Prerequisite  : None
 เพ่ื่�อเพิื่�ม่และพัื่ฒนาขีีด้คัวาม่สาม่ารถกิารใช้ภาษาอังกิฤษ  โด้ย
ม่่่งเน้นทัักิษะด้้านกิารเขีียน กิารอ่าน กิารพูื่ด้และกิารฟัังภาษาอังกิฤษ เสริม่
สร้างคัวาม่แข็ีงแกิร่งในกิารเข้ีาใจข้ีอมู่ลข่ีาวสาร แปลคัวาม่ และสร่ปสาระ
สำาคััญจากิบทัคัวาม่ วารสาร ตำารา และส่�ออิเล็กิทัรอนิกิส์ ตลอด้จนนำาเสนอ
งานและส่�อสารกัิบผูู้้อ่�นเป็นภาษาอังกิฤษ
 Develop English proficiency especially in writing, 
reading, speaking, and listening skills. Strengthen English 
understanding of academic and related information in particular 
fields of study. The ability to interpret, summarize main idea 
from articles, journals, textbooks and electronic media as well 
as propose and communicate their works with other in English. 

PHD0102 ปรัชญาทางสัูงคมศึาสูตร์แลัะสูถิิติขั�นสููงเพ้ื้�อัการวิิจัย
 ทางธุุรกิจ 0(0-0-0)
 (Philosophy of Social Science and Advanced   
 Statistic for Business Research) (ไม่นับัหน่วิยกิต)
 วิชาบังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 Prerequisite   : None
 ศึึกิษาหลักิกิารทัางสถิติเพ่ื่�อกิารวิจัย แหล่งทีั�ม่าและประเภทัขีอง
ข้ีอมู่ลทัางธุ่รกิิจ วิธีุกิารทัางสถิติพื่รรณนาและสถิติเพ่ื่�อกิารวิเคัราะห์คัวาม่
สัม่พัื่นธ์ุระหวา่งตัวแปร กิารนำาสถิติไปประยก่ิตใ์ช้ในงานวจัิยด้้านบริหารธุร่กิิจ
ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอด้จนโปรแกิรม่สำาเร็จรูปทัางสถิติในกิารวิจัย กิารนำา
เสนอ กิารอ่าน และกิารแปลคัวาม่ ผู้ลลัพื่ธ์ุตาม่ม่าตรฐานสากิล
 To study the statistics principles of for research sources, 
and types of business information, statistical description and 
statistical principles for analyzing related variables. Various forms 

of research and the statistics used in the field of business 
administration. The packages of statistical computer program for 
research and the method to propose, interpret and summarize 
the results for international standard.

PHD0103 ปฏิิบััติการงานวิิจัยขั�นสููง 0(0-0-0)
 (Advanced Business Research Workshop)  
   (ไม่นับัหน่วิยกิต)
 วิชาบังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 Prerequisite   : None
 เป็นวิชาด้้านปฎิิบัติกิารโด้ยเฉพื่าะเพ่ื่�ออำานวยคัวาม่สะด้วกิและ
พัื่ฒนา ฝึึกิฝึน ทัักิษะกิารเขีียนงานวิจัย และด่้ษฎีินิพื่นธ์ุเพ่ื่�อคัวาม่สำาเร็จ 
นอกิจากินั�นเพ่ื่�อเรียนรู้วิธีุกิารเขีียนบทัคัวาม่วชิากิารทีั�สัม่พัื่นธุกั์ิบด่้ษฎีินิพื่นธุ์
 เพ่ื่�อตีพิื่ม่พ์ื่เผู้ยแพื่ร่ผู้ลงานวิจัยตาม่ม่าตรฐานระดั้บประเทัศึและนานาชาติ 
โด้ยเน้นกิารลงม่่อปฏิิบัติจริง
 This is a specific method course to facilitate, develop 
and practice research and dissertation writing skill for 
accomplishment. In addition, learning how to write academic 
articles relate to dissertation for publications to meet national 
and international Standard. It conducts on workshop aspect.

2. หมวิดุวิิชาพ้ื้�นฐาน  
   จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0201 ควิามรู�พ้ื้�นฐานทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
 (Foundations of Business Knowledge)
   (ไม่นับัหน่วิยกิต)
 วิชาบังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 Prerequisite  : None
 เป็นองค์ัคัวาม่รู้พ่ื่�นฐานทัางธุ่รกิิจทัั�งด้้านทัฤษฎีิและเชิงประจักิษ์
 เพ่ื่�อให้เกิิด้คัวาม่เข้ีาใจองค์ัประกิอบในกิารด้ำาเนินธุ่รกิิจทีั�สำาคััญ ทัั�งด้้านกิาร
เงิน กิารผู้ลิต กิารตลาด้ กิารจัด้กิารทัรัพื่ยากิรม่น่ษย์และกิารบริหาร อีกิทัั�ง
เป็นกิารบูรณากิารหน้าทีั�หลักิขีองกิารบริหารจัด้กิาร (Functions of 
Management)  ได้้แกิ่ กิารวางแผู้น กิารจัด้องคั์กิาร กิารชักินำา และกิาร
คัวบค่ัม่ ผู้่านเคัร่�องม่่อและแนวคัิด้ทัฤษฎิีทัางบริหารธุ่รกิิจซึ่ึ�งเป็นทีั�ยอม่รับ
โด้ยทัั�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. หมวิดุวิิชาบัังคับั 
   จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0301 ปรัชญาแลัะทฤษฎีีการจัดุการขั�นสููง 3(3-0-6)
 (Philosophy and Advanced Management Theories) 
 วิชาบังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 Prerequisite  : None
 ศึึกิษาปรัชญา พื่ัฒนากิารแนวคัิด้ ทัฤษฎิีทัางกิารจัด้กิารด้้วยกิา
รบูรณากิารและกิารประย่กิต์ใช้ เพ่ื่�อให้เกิิด้ผู้ลิตภาพื่สูงส่ด้ในองคั์กิาร กิาร
ค้ันคัว้าและศึึกิษาจากิบทัคัวาม่วิจัยและรูปแบบจำาลอง เพ่ื่�อนำาเสนอองคั์
คัวาม่รู้ ทัฤษฎีิ ด้้านกิารจัด้กิารสมั่ยใหม่่และกิารพัื่ฒนากิลย่ทัธ์ุในประเด็้น
ร่วม่สมั่ย โด้ยนำาม่าประย่กิต์ใช้ในสถานกิารณ์จริง
 The evolution of management concepts, theories and 
strategies. Integration and application of management thoughts 
for maximizing productivity in organization. Finding and studying 
research articles and models to propose modern management 
theories and strategic development in contemporary issues 
applied in a real situation.

PHD0302 วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง 1          3(3-0-6)
 (Advanced Research Methodology 1)
  วิชาบังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  Prerequisite  : None
 ศึึกิษาหลกัิกิารขีองกิารออกิแบบงานวจัิยทัางธุ่รกิิจ วิเคัราะห์และ
สังเคัราะหปั์ญหาวจัิยได้้อยา่งเปน็รูปธุรรม่ รวม่ทัั�งสาม่ารถประยก่ิตห์ลักิกิาร
ทัางวิจัยธุ่รกิิจร่วม่กัิบกิารใช้สถิติขัี�นสูงในกิารเสาะหาคัวาม่รู้และนำาเสนอผู้ล
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 วิิธีุวิิทยาการวิิจัยขั�นสููง 2 3(3-0-6)
 (Advanced Research Methodology 2) 
 วิชาบังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 Prerequisite  : None
 วิธีุกิารด้ำาเนินกิารทีั�เหม่าะสม่กัิบกิารวิจัยเชิงปริม่าณ หลักิคิัด้ทัาง
ทัฤษฎีิและกิารนำาม่าสู่ข้ีอมู่ลเชิงประจักิษ์และกิารสร้างม่าตรวัด้  กิาร
วิเคัราะห์เพ่ื่�อคั้นหาคัวาม่สัม่พัื่นธ์ุระหว่างตัวแปรโด้ยใช้สถิติขัี�นสูง ในกิาร
วิเคัราะห์ด้้วยซึ่อฟัต์แวร์  
  The appropriate use of quantitative research 
methods, theoretical concepts and empirical constructs and 
measures, examination of advanced statistical methods for 
discovering associations between variables and the use of a 
statistical software package.

4. หมวิดุวิิชาเล้ัอัก 
  จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0401 สัูมมนาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการจัดุการ 3(3-0-6)
 (Research Seminar in Selected Management Topics)
 วิชาบังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 Prerequisite  : None
 ศึึกิษา วิเคัราะห์ อภิปราย และบูรณากิารประเด็้นทัางกิารจัด้กิาร
ธุ่รกิิจร่วม่สมั่ยทีั�คัรอบคัล่ม่หน้าทีั�ทัางกิารจัด้กิารธุ่รกิิจ และศึาสตร์ทีั�เกีิ�ยวข้ีอง
ทัั�งในอดี้ตและปัจจ่บัน โด้ยผู่้านกิารเรียนรู้จากิงานวิจัย แนวคิัด้ และทัฤษฎีิ
ทีั�ได้้ม่าตรฐานสากิล เพ่ื่�อเสริม่สร้างโอกิาสในกิารคั้นพื่บองคั์คัวาม่รู้ทัางกิาร
จัด้กิารธุ่รกิิจสมั่ยใหม่่
 Study, analyze, discuss and integrate on contemporary 
business management issues. The topics should cover all 
business management functions and related particular field of 
business at past and present. It achieves through learning from 
standard researches theories and models for creating an 
opportunity to discover new modern business management 
knowledge.
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PHD0402 สัูมมนาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการตลัาดุ 3(3-0-6)
 (Research Seminar in Selected Marketing Topics)
 วิชาบังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 Prerequisite  : None
 ศึึกิษาวิธีุกิาร และกิลย่ทัธ์ุทัางกิารตลาด้ขัี�นสูง กิารวิเคัราะห์
ประเด็้นปัญหาร่วม่สมั่ย สภาวะแวด้ล้อม่ กิล่่ม่เป้าหม่าย ตลอด้จนเทัคันิคั
กิารจัด้กิารกิารตลาด้ทีั�ประสบผู้ลสำาเร็จ กิารบรูณากิารองคั์คัวาม่รู้ทัางกิาร
ตลาด้ เพ่ื่�อก่ิอให้เกิิด้นวัตกิรรม่ทัางกิารตลาด้ทีั�สาม่ารถนำาไปประย่กิต์ใช้ได้้
จริงและสัม่ฤทัธิุ�ผู้ล
 To study advanced marketing approaches and 
strategies. Analyze contemporary problem issues environments, 
market target as well as marketing techniques. Integration of 
marketing knowledge to create marketing innovation for 
applicable and effective in a real world.

PHD0403 สัูมมนาการวิิจัยประเด็ุนปัจจุบัันทางการเงิน 3(3-0-6)
 (Research Seminar in Selected Financial Topics)
 วิชาบังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 Prerequisite  : None
 ศึึกิษากิารพื่ฒันากิารจดั้กิารทัางกิารเงนิ เพ่ื่�อหาทัฤษฎิกีิารเงนิทีั�
สำาคััญ โด้ยใช้กิรณีศึึกิษากิารวิจัยในกิารวิเคัราะห์ปัญหาในกิารสัม่ม่นาใน
หัวข้ีอทีั�สำาคััญและน่าสนใจ อาทัิ กิารจัด้กิารเงินท่ันหม่่นเวียน กิารบริหาร
คัวาม่เสี�ยง กิารพื่ยากิรณ์ทัางกิารเงิน กิารวิเคัราะห์กิารลงท่ัน ปัญหาด้้าน
หลักิทัรัพื่ย์ทัั�งภาคัรัฐและเอกิชน กิารประเมิ่นด้้านธุ่รกิิจเพ่ื่�อกิารตัด้สินใจ
 A study on development of financial management 
and content of the important theories by using research case 
studies. Analyze problems on the important and interesting 
topics such as working capital management, risk management, 
financial prediction, investment analysis property problem in 
public and private sector, business value evaluation for decision 
making in seminar.

5. หมวิดุวิิชาการสูอับัวัิดุคุณสูมบััติ
   จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0501  การสูอับัวัิดุคุณสูมบััติ          0(0-0-0)
 (Qualifying Examination)         (ไม่นับัหน่วิยกิต)
 วิชาบังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 Prerequisite  : None
 เป็นกิารวดั้ขีีด้คัวาม่รู้คัวาม่สาม่ารถโด้ยบูรณากิารองคัค์ัวาม่รู้ด้้าน
บริหาร ทัั�งทัางด้้านทัฤษฎีิและกิารประย่กิต์ใช้ในงานวิจัย เพ่ื่�อแสด้งให้เห็น
ถึงคัวาม่เข้ีาใจอย่างลึกิซึึ่�งขีองเน่�อหาสาระทีั�จะนำาไปสู่รากิฐานกิารทัำา
ด่้ษฎีินิพื่นธุต่์อไป ทัั�งนี�กิารสอบวดั้ค่ัณสม่บติัเป็นแบบขีอ้เขีียนและ/หร่อปากิ
เปล่า
 To assess the integrative competence in body of 
management on the theoretical knowledge and the application 
to the research study. The examination is required before 
applying for the formal dissertation process and should be in 
written and/or oral format.

6. หมวิดุวิิชาดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (1.1)
   จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0601 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (1) 8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (1)
 วิชาบังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 Prerequisite  : None
 ศึึกิษาเชิงวเิคัราะหป์ระเด้น็ปัญหากิารวจัิยด้้านกิารบรหิารจดั้กิาร
ทัางธุ่รกิิจจากิเอกิสารและงานวิจัยทัางวิชากิาร เพ่ื่�อสร้างงานวิจัยใหม่่หร่อ
ต่อยอด้งานวิจัย กิำาหนด้หัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ ค้ันคัว้า แหล่งทีั�ม่าขีองข้ีอมู่ลและ
ทัฤษฎีิทีั�เกีิ�ยวข้ีองในกิารวิจัย และเสนอหัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุเพ่ื่�อขีออน่มั่ติ
 Analytical study on selected research problems in 
management area from the documents and academic researches 
to develop new research or extension research for a new 
knowledge. Define dissertation topic. Searching for data sources 
and theories related to the research. Submit concept paper to 
be approved.
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PHD0602 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (2) 8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (2)
 วิชาบังคัับก่ิอน : PHD0601 ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ แบบ 1 (1)
 Prerequisite  : PHD0601 Dissertation Type 1 (1)
 ทับทัวนวรรณกิรรม่ กิรอบแนวคิัด้ ทัฤษฎีิ เพ่ื่�อพัื่ฒนากิรอบ
แนวคิัด้รวบยอด้ในกิารทัำาวิจยั จากิผู้ลกิารบูรณากิารหลักิกิาร แนวคิัด้ ทัฤษฎีิ
และหลักิสากิล โด้ยทัั�วไปด้้านกิารบริหารจัด้กิารทีั�ได้้จากิผู้ลกิารวิจัย ทัำาให้
ได้้กิรอบแนวคิัด้ทัฤษฎีิทีั�ชัด้เจน ตรงประเด็้นและวัตถ่ประสงค์ัขีองกิารวิจัย  
 Conduct literature review on the process of theoretical 
and conceptual frame work developing for dissertation. As a 
result of the integration of the principles, concepts, theories and 
generalization in management, a clear theoretical and conceptual 
framework are presented.
    
PHD0603 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (3) 8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (3)
 วิชาบังคัับก่ิอน : PHD0602 ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ แบบ 1 (2)
 Prerequisite  : PHD0602 Dissertation Type 1 (2)
 ด้ำาเนินกิารตาม่ขัี�นตอนขีองข้ีอเสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ นำาเสนอระเบียบ
วิธีุกิารวจยั โด้ยกิารพื่ฒันาเคัร่�องม่่อวิจัย เทัคันคิักิารรวบรวม่ขีอ้ม่ลู วิเคัราะห์
 อภิปราย และสร่ปผู้ลกิารวิจัย
 Refine research proposal and propose research 
methodology focus on developing research instruments, data 
collection techniques, analysis, discussion, and summary.

PHD0604 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (4) 8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (4)
 วิชาบังคัับก่ิอน :  PHD0603 ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ แบบ 1 (3)
 Prerequisite   : PHD0603 Dissertation Type 1 (3)
 รายงานผู้ลกิารวิจัยด้ำาเนินกิารสอบเคั้าโคัรงด่้ษฎีินิพื่นธ์ุและข้ีอ
แนะนำาจากิคัณะกิรรม่กิารประเมิ่นผู้ลด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ ข้ีอคิัด้เห็นและข้ีอเสนอ
แนะกิระทัำาโด้ยผูู้้มี่ส่วนร่วม่กิารพิื่จารณา ได้้แก่ิ ผูู้้เชี�ยวชาญจากิภาคัเอกิชน
และภาคัรัฐ รวม่ทัั�งคัณะกิรรม่กิารทีั�ปรึกิษาด่้ษฎีินพิื่นธ์ุ กิารเตรียม่กิารในกิาร
เสนอบทัคัวาม่วิจัยเพ่ื่�อตีพิื่ม่พ์ื่ในวารสารวิชากิารต่อไป
 Report on research results proposal examination and 

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

PHD0605 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (5) 8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (5)
 วิชาบังคัับก่ิอน :  PHD0604 ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ แบบ 1 (4)
 Prerequisite   : PHD0604 Dissertation Type 1 (4)
 นำาเสนอผู้ลงานวจัิยต่อสาธุารณะ อันประกิอบด้้วยคัณะกิรรม่กิาร
ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ ผูู้้เชี�ยวชาญทัั�งภายในและภายนอกิอภิปราย แลกิเปลี�ยนคัวาม่
คิัด้เห็น ให้คัวาม่รู้และข้ีอแนะนำา เพ่ื่�อคัวาม่สม่บูรณ์ขีองด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ
 Presentation of research finding to public and 
dissertation committee. Invited external and internal experts will 
be provided for discussion and idea exchange for the completion 
of the dissertation.
 
PHD0606 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 1 (6) 8(0-0-16)
 (Dissertation Type 1) (6)
 วิชาบังคัับก่ิอน :  PHD0605 ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ แบบ 1 (5)
 Prerequisite   : PHD0605 Dissertation Type 1 (5)
 นำาข้ีอเสนอแนะและคัำาแนะนำาจากิผูู้้ร่วม่อภิปรายทัั�งภายในและ
ภายนอกิม่าปรับปร่งแก้ิไขีตาม่คัวาม่เห็นชอบขีองคัณะกิรรม่กิารทีั�ปรึกิษา
ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ นำาเสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุฉบับสม่บูรณ์และสอบป้องกัิน นักิศึึกิษาต้อง
นำาไปผู้ลงานวิจัยเผู้ยแพื่ร่ และลงตีพิื่ม่พ์ื่แก่ิสาธุารณะ ตาม่เกิณฑ์์ขีองหลักิสูตร
 
 Guidance and suggestion from the participants and 
expert will validate the student’s dissertation upon the consent 
of the dissertation advisory committee. Submit completed 
dissertation for defense examination. Student will be responsible 
for public dissemination through publication or internet as 
program required.
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7. หมวิดุวิิชาดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 2 (2.1)
  จำานวนหน่วยกิิต (บรรยาย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษาด้้วยตนเอง)
PHD0701 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 2 (1) 9(0-0-18)
 (Dissertation Type 2) (1)
 วิชาบังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 Prerequisite  : None
 ศึึกิษาเชิงวเิคัราะหป์ระเด้น็ปญัหากิารวจัิยด้้านกิารบรหิารจดั้กิาร
ทัางธุ่รกิิจจากิเอกิสารและงานวิจัยทัางวิชากิาร เพ่ื่�อสร้างงานวิจัยใหม่่หร่อ
ต่อยอด้งานวิจัย กิำาหนด้หัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ ค้ันคัว้า แหล่งทีั�ม่าขีองข้ีอมู่ลและ
ทัฤษฎีิทีั�เกีิ�ยวข้ีองในกิารวิจัย และเสนอหัวข้ีอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุเพ่ื่�อขีออน่มั่ติ
 Analytical study on selected research problems in 
management area from the documents and academic researches 
to develop new research or extension research for a new 
knowledge. Define dissertation topic. Searching for data sources 
and theories related to the research. Submit concept paper to 
be approved.

PHD0702 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 2 (2) 9(0-0-18)
 (Dissertation Type 2) (2)
 วิชาบังคัับก่ิอน : PHD0701 ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ แบบ 1 (1)
 Prerequisite :  PHD0701 Dissertation Type 1 (1)
 ทับทัวนวรรณกิรรม่ กิรอบแนวคิัด้ ทัฤษฎีิ เพ่ื่�อพัื่ฒนากิรอบ
แนวคิัด้รวบยอด้ในกิารทัำาวิจยั จากิผู้ลกิารบูรณากิารหลักิกิาร แนวคิัด้ ทัฤษฎีิ
และหลักิสากิล โด้ยทัั�วไปด้้านกิารบริหารจัด้กิารทีั�ได้้จากิผู้ลกิารวิจัย ทัำาให้
ได้้กิรอบแนวคิัด้ทัฤษฎีิทีั�ชัด้เจน ตรงประเด็้นและวัตถ่ประสงค์ัขีองกิารวิจัย  
 Conduct literature review on the process of theoretical 
and conceptual frame work developing for dissertation. As a 
result of the integration of the principles, concepts, theories and 
generalization in management, a clear theoretical and conceptual 
framework are presented.

PHD0703 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 2 (3) 9(0-0-18)
 (Dissertation Type 2) (3)
 วิชาบังคัับก่ิอน : PHD0702 ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ แบบ 1 (2)
 Prerequisite  : PHD0702 Dissertation Type 1 (2)
 ด้ำาเนินกิารตาม่ขัี�นตอนขีองข้ีอเสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ นำาเสนอระเบียบ
วิธีุกิารวจยั โด้ยกิารพื่ฒันาเคัร่�องม่่อวิจัย เทัคันคิักิารรวบรวม่ขีอ้ม่ลู วิเคัราะห์
 อภิปราย ตลอด้จนสร่ปผู้ลกิารวิจัยและเขีียนรายงานกิารวิจัย ทัั�งนี�กิระทัำา
ขึี�นภายใต้คัำาปรึกิษาและชี�แนะโด้ยผูู้้เชี�ยวชาญจากิภาคัรัฐและเอกิชน รวม่
ทัั�งคัณะกิรรม่กิารทีั�ปรึกิษาด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ
 Refine research proposal and propose research 
methodology focus on developing research instruments, data 
collection techniques, analysis, discussion, summary and report 
on research results. Suggestion and supervision are conducted 
among the participants, invited experts from private and public 
sectors as well as the dissertation advisory committee. 

PHD0704 ดุุษฎีีนิพื้นธ์ุ แบับั 2 (4) 9(0-0-18)
 (Dissertation Type 2) (4)
 วิชาบังคัับก่ิอน : PHD0703 ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ แบบ 1 (3)
 Prerequisite  : PHD0703 Dissertation Type 1 (3)
 นำาเสนอผู้ลงานวจัิยต่อสาธุารณะ อันประกิอบด้้วยคัณะกิรรม่กิาร
ด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ ผูู้้เชี�ยวชาญทัั�งภายในและภายนอกิอภิปราย แลกิเปลี�ยนคัวาม่
คิัด้เห็น ให้คัวาม่รู้และข้ีอแนะนำา เพ่ื่�อคัวาม่สม่บูรณ์ขีองด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ นำาข้ีอ
เสนอแนะและคัำาแนะนำาจากิผูู้้ร่วม่อภิปรายทัั�งภายในและภายนอกิม่า
ปรับปร่งแก้ิไขีตาม่คัวาม่เหน็ชอบขีองคัณะกิรรม่กิารทีั�ปรึกิษาด่้ษฎีินิพื่นธ์ุ นำา
เสนอด่้ษฎีินิพื่นธ์ุฉบับสม่บูรณ์และสอบป้องกัิน นักิศึึกิษาต้องนำาผู้ลงานวิจัย
ไปเผู้ยแพื่ร่ และลงตีพิื่ม่พ์ื่แก่ิสาธุารณะ ตาม่เกิณฑ์์ขีองหลักิสูตร 
 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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หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ

1. หมวิดวิิชาเสูริมพ้ื้�นฐาน

     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0101 ภาษาอัังกฤษสูำาหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (English for Executives)  (ไม่นับหน่วิยกิต)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ภ�ษ�อังกิฤษธุุรกิิจำท�งกิ�รจัำด้กิ�รโด้ยเฉพ�ะกิ�รเขีียนและ
กิ�รอ่�นที�มุ่่งเน้นคัว�ม่เข้ี�ใจำภ�ษ�เฉพ�ะท�ง และสำำ�นวนท�งธุุรกิิจำ กิ�ร
ระบุใจำคัว�ม่สำำ�คััญ ใจำคัว�ม่รองและข้ีอสำรุปในประเด็้นประโยคั รวม่ทั�ง
กิ�รเขีียนเพ่�อกิ�รส่ำ�อสำ�รท�งธุุรกิิจำ
  Business English in management especially in 
reading and writing. It emphasizes on understanding business 
terms and business expressions. Identify main ideas, supporting 
details and conclusion of topic sentences. Writing for 
communication in business is included. 

MBA0102 เศรษฐศาสูตร์ทางการจัดการสูำาหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (Managerial Economics for Executives) 
 (ไม่นับหน่วิยกิต)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  แนวคัิด้ท�งเศึรษฐศึ�สำตร์ที�เกีิ�ยวข้ีองกิับกิ�รบริห�รจำัด้กิ�ร
ธุุรกิิจำปัจำจุำบัน เพ่�อกิ�รตัด้สิำนใจำและกิำ�หนด้แนวท�งนโยบ�ยท�งธุุรกิิจำ กิ�ร
วิเคัร�ะห์อุปสำงค์ัและอุปท�น กิ�รผลิตและต้นทุนกิ�รผลิต โคัรงสำร้�งตล�ด้
และกิิจำกิรรม่ท�งกิ�รตล�ด้ นโยบ�ยท�งกิ�รเงิน กิ�รคัลังขีองรัฐบ�ลที�มี่
ผลกิระทบต่อกิ�รด้ำ�เนินง�นในภ�คัธุุรกิิจำ
  Basic concepts in economics relate to current 
business management for business decision making and 
business polices determination. Analysis of demand and supply 
production and costs, market structure and market activities. 
Governmental monetary and fiscal polices affect of business 
sector.

2. หมวิดวิิชาบังคัับ
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0201 การบัญชีสูำาหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (Accounting for Executives)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 ศึึกิษ�พ่�นฐ�นและทกัิษะกิ�รใช้ข้ีอมู่ลท�งบญัชีเพ่�อใหค้ัว�ม่รู้
แก่ิผู้บริห�รในกิ�รตัด้สิำนใจำ ตลอด้จำนกิ�รว�งแผน และกิ�รคัวบคุัม่ กิ�ร
วิเคัร�ะห์ร�ยง�นท�งกิ�รเงิน กิ�รจัำด้กิ�รข้ีอมู่ลท�งบัญชีและกิ�รจัำด้ทำ�
ร�ยง�น ข้ีอมู่ลท�งกิ�รบัญชีที�เกีิ�ยวกัิบสำ่วนประกิอบขีองต้นทุนกิ�รผลิต 
ระบบบัญชีต้นทุน งบต้นทุนกิ�รผลิต กิ�รคัำ�นวณต้นทุนกิ�รผลิตสิำนค้ั� 
แนวคิัด้เกีิ�ยวกัิบต้นทุนและวิธีุกิ�รท�งบัญชีต้นทุนกิ�รวิเคัร�ะห์ต้นทุน - 
ปริม่�ณ - กิำ�ไร กิ�รตดั้สิำนใจำเกีิ�ยวกิบังบประม่�ณกิ�รลงทนุ กิ�รบญัชีต�ม่
คัว�ม่รบัผิด้ชอบและกิ�รบญัชเีพ่�อกิ�รว�งแผนและคัวบคัมุ่กิำ�ไร ตลอด้จำน
ใช้ประโยชน์จำ�กิกิ�รบูรณ�กิ�รท�งบัญชีและระบบสำ�รสำนเทศึ
  Study of basic and skills for using accounting 
information in order to provide the knowledge for manager 
decisions, planning and control, financial report analysis, 
accounting data management, accounting data reporting about 
components of production costs, cost accounting system, 
production costs, calculation of production costs, concept of 
costs and accounting cost management, cost-quantity-profit 
analysis, decisions of investment budget, responsibility 
accounting, planning and profit-controlled accountings, 
advantages of integration of accounting and information 
systems.

MBA0202 การตลัาดเชิงบูรณาการสูำาหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (Integrated Marketing for Executives)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�แนวคิัด้และกิระบวนกิ�รท�งกิ�รตล�ด้ กิ�รวิเคัร�ะห์
สำภ�พแวด้ล้อม่ท�งกิ�รตล�ด้ กิ�รแข่ีงขัีน และกิ�รเปลี�ยนแปลงขีองสำภ�พ
แวด้ล้อม่ในตล�ด้ประช�คัม่อ�เซีียน พรอ้ม่ทั�งวเิคัร�ะหแ์ผนกิ�รตล�ด้และ
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กิ�รพย�กิรณ์คัว�ม่ต้องกิ�รขีองลูกิค้ั� กิ�รสำร้�งคุัณค่ั� และกิ�รกิำ�หนด้
ส่ำวนประสำม่ท�งกิ�รตล�ด้ให้สำ�ม่�รถนำ�ม่�ประยุกิใช้ได้้อย่�งเหม่�ะสำม่ 
ตลอด้จำนส่ำงเสำริม่จำรรย�บรรณในกิ�รจัำด้กิ�รกิ�รตล�ด้ให้เกิิด้คุัณธุรรม่และ
จำริยธุรรม่
  Study of concepts and marketing process, marketing 
environment analysis, competition and change of ASEAN 
marketing environment, marketing planning analysis and 
customer needs forecasting, creating value and determination 
of the marketing mix for proper application, promoting ethics 
in marketing management in order to ethics and morality.

MBA0203 การจัดการแลัะพื้ฤติกรรมอังค์ัการ 3(3-0-6)
  (Management and Organizational Behavior) 
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�แนวคิัด้ ทฤษฎีีท�งกิ�รจัำด้กิ�รในรูปแบบกิ�รบูรณ�กิ�ร
 หน้�ที�หลกัิกิ�รจำดั้กิ�ร รวม่ทั�งเน้นศึึกิษ�ด้้�นพฤตกิิรรม่องคัก์ิ�รทั�งระดั้บ
ปัจำเจำกิชน ระด้บักิลุ่ม่ และระด้บัองคัก์ิ�ร คัว�ม่สัำม่พันธุแ์ละประสำทิธุภิ�พ
ขีองกิลุ่ม่ ค่ั�นิยม่ เจำตคัติ กิ�รเรียนรู้ คัว�ม่พึงพอใจำ กิ�รจูำงใจำ ภ�วะผู้นำ� 
กิ�รทำ�ง�นเป็นทีม่ และคัว�ม่ขัีด้แย้ง กิระบวนกิ�รด้้�นกิ�รจัำด้กิ�รทุน
ม่นุษย ์จำ�กิกิ�รว�งแผน กิ�รฝึึกิอบรม่และกิ�รพัฒน� จำริยธุรรม่และคัว�ม่
รับผิด้ชอบต่อสัำงคัม่ กิ�รติด้ต่อส่ำ�อสำ�ร ตลอด้จำนกิ�รประเมิ่นผลกิ�ร
ปฏิิบัติง�น 
  Study on management concepts, theories in 
integrated manner of management functions. It also 
concentrates on organizational behaviors at the individual, 
group and organizational level. Relationships and group 
efficiency, values, attitude and learning, satisfaction, motivation, 
leadership, teamwork, conflict and induced. Human capital 
management process from planning, training and development, 
ethics and social responsibilities, communication to 
performance evaluation are considered.

MBA0204 การจัดการทางการเงินสูำาหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
  (Financial Management for Executives)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�ทฤษฎีีกิ�รบริห�รกิ�รเงิน กิ�รจัำด้กิ�รกิ�รเงินในรูปแบบ
ต่�ง ๆ กิระบวนกิ�รกิ�รตัด้สิำนใจำท�งกิ�รบริห�รกิ�รเงินและหน้�ที�กิ�ร
จัำด้กิ�รเงินขีองธุุรกิิจำ โด้ยเน้นกิ�รวิเคัร�ะห์งบกิ�รเงินและกิ�รตัด้สิำนใจำ
ลงทุนท�งธุุรกิิจำภ�ยใต้คัว�ม่ไม่่แน่นอน แหล่งที�ม่�ขีองเงินทุน โคัรงสำร้�ง
เงินทุนและอัตร�ผลตอบแทน มู่ลค่ั�ขีองเงินต�ม่เวล� กิ�รประเมิ่นมู่ลค่ั�
พันธุบตัรและหุ้นสำ�ม่ญั กิ�รคัำ�นวณห�ตน้ทนุขีองเงนิทนุ กิ�รตัด้สิำนใจำใน
เร่�องงบลงทุน โคัรงสำร้�งเงินทุนและนโยบ�ยเงินปันผล กิ�รจัำด้กิ�ร
คัว�ม่เสีำ�ยง
   Study of corporate financial theory, financial 
management in various forms, process of decision making for 
financial management and responsible money management 
business, especially in financial analysis and investment 
decisions under uncertainty, funding sources, capital structure 
and rate of return, current value of money, evaluation of 
valuation of bonds and common stock, calculation of capital 
cost, investment decisions, capital structure and dividend 
policy, risk management.

MBA0205 วิิธีุวิิทยาการวิิจัย 3(3-0-6)
  (Business Research Methodology)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�แนวคิัด้และแนวปฏิิบัติกิ�รด้้�นวิจัำยท�งธุุรกิิจำ วิธีุกิ�ร 
แนวท�งในกิ�รนำ�เสำนอผลกิ�รวิจัำยอย่�งมี่ประสิำทธิุผล กิ�รพัฒน� ทักิษะ
 ด้้�นกิ�รว�งแผนวิจัำย กิ�รค้ันคัว้�อย่�งเป็นระบบจำ�กิกิระบวนกิ�รวิจัำย 
กิำ�หนด้ปัญห�ด้้�นธุุรกิิจำและกิ�รประยุกิต์ใช้ผลกิ�รวิจัำยเพ่�อกิ�รให้คัำ�
ปรึกิษ� แนะนำ�แนวท�งปฏิิบัติที�ดี้และเหม่�ะสำม่ในในโลกิธุุรกิิจำที�เป็น
จำริง 
  Study on business research concepts and practice 
especially in methods and approach for proposing the research 
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results. Skills development in research planning and systematic 
searching from research process. Define business problems 
and research results application for suggestion best practiced 
and problem solving of business in the real world.

MBA0206 การจัดการเชิงกลัยุทธ์ุร่วิมสูมัย 3(3-0-6)
  (Contemporary Strategic Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�กิระบวนกิ�รจำดั้กิ�รเชิงกิลยทุธุใ์นม่มุ่ม่องขีองนกัิบรหิ�ร
เพ่�อกิ�รด้ำ�รงอยู ่และได้้เปรยีบเชิงกิ�รแข่ีงขีนัอย�่งยั�งย่นในสำภ�พแวด้ลอ้ม่
ที�มี่กิ�รเปลี�ยนแปลงตลอด้เวล� โด้ยมุ่่งเน้นกิ�รด้ำ�เนินง�นระยะย�ว เริ�ม่
ต้นจำ�กิกิ�รว�งแผนกิลยุทธ์ุ กิ�รกิำ�หนด้กิลยุทธ์ุ กิ�รด้ำ�เนินง�นต�ม่แผน
และกิ�รประเม่ินผล กิ�รพิจำ�รณ�ร�ยละเอียด้ในกิ�รจัำด้กิ�รเชิงกิลยุทธ์ุ
เพ่�อสำร้�งคัว�ม่ได้้เปรียบเชิงกิ�รแข่ีงขัีนทั�งในประเทศึ ภูมิ่ภ�คั และ
น�น�ช�ติ รวม่ทั�งปัญห�ที�อ�จำเกิิด้จำ�กิคัว�ม่แตกิต่�งด้้�นวัฒนธุรรม่ที�ส่ำง
ผลต่อกิ�รนำ�กิลยุทธ์ุไปปฏิิบัติ
  Study on strategic management process in executive 
perspectives for existing and sustainable competitive 
advantage in ever changing environment which emphasis on 
long-term operation. Starting from strategic planning strategy 
for mutation, strategy implementation and evaluation culture 
differences may occur to be problem for strategic 
implementation. Detail considering of strategic management 
to create the competitive advantage for domestic, regional 
and also international businesses.

MBA0207 การบริหารการดำาเนินงาน 3(3-0-6)
  (Operations Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  แนวคิัด้ หลักิกิ�ร วิธีุกิ�รกิ�รจัำด้กิ�รผลิต และกิระบวนกิ�ร
ปฏิิบัติกิ�รกิ�รผลิต กิ�รวิเคัร�ะห์และออกิแบบกิระบวนกิ�ร กิ�รคัวบคุัม่
และปรับปรุงคุัณภ�พ แนวคิัด้ และวิธีุกิ�รจัำด้กิ�รโซ่ีอุปท�น กิ�รจัำด้กิ�ร

สิำนค้ั�คังเหล่อและระบบกิ�รผลิตและขัี�นตอน รวม่ทั�งระบบเทคัโนโลยี
สำ�รสำนเทศึและนวัตกิรรม่ในกิ�รจัำด้กิ�รกิระบวนกิ�รผลิต
  Concepts, principle and approaches for business 
process management. Process analysis, modeling and designs, 
project management, quality control and improvement 
concepts and practices in supply chain management 
production and scheduling inventory control, information 
technology system and innovation for process management 
are included.

3. หมวิดวิิชาเชี�ยวิชาญ

 (ก) เชี�ยวิชาญการจัดการ
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0301 การจัดการทุนมนุษย์เชิงกลัยุทธ์ุ 3(3-0-6)
  (Strategic Human Capital Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�แนวคิัด้และรูปแบบกิระบวนกิ�รจัำด้กิ�รทุนม่นุษย์
เชิงกิลยุทธ์ุให้สำอด้คัล้องกัิบวิสัำยทัศึน์ พันธุกิิจำ เป้�หม่�ยและกิลยุทธ์ุขีอง
องค์ักิ�ร รวม่ทั�งขีอบเขีตที�เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�รจัำด้กิ�รและกิ�รพัฒน�ทุน
ม่นุษย์เชิงกิลยุทธ์ุในด้้�นต่�ง ๆ เช่น กิ�รว�งแผนกิำ�ลังคันทั�งระบบ กิ�ร
สำรรห�และคััด้เล่อกิบุคัคัล กิ�รประเมิ่นผลกิ�รปฏิิบัติง�น กิ�รบริห�รค่ั�
ตอบแทน แรงง�นสัำม่พันธ์ุ ตลอด้จำนกิ�รส่ำงเสำริม่กิ�รเรียนรู้ กิ�ร
เปลี�ยนแปลงและกิ�รพัฒน�องค์ัรวม่ที�สำ�ม่�รถบูรณ�กิ�รและนำ�เทคันิคั
เคัร่�องม่่อท�งกิ�รบริห�รต่�ง ๆ ม่�ใช้ในกิ�รจัำด้กิ�รและกิ�รพัฒน�
ศัึกิยภ�พขีองทุนม่นุษย์และวัฒนธุรรม่ให้เกิิด้เป็นคัว�ม่ยั�งย่น
  Study of concepts and patterns of strategic human 
capital management process corresponding to vision, mission, 
goals and strategy of organization, related issues concerning 
to strategic human capital management and development 
such as entire workforce planning system, recruitment and 
person selection, performance evaluation, compensation 
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management, labor relations and learning promoting as well 
as changes and holistic development that can be integrated 
and use management tools for managing and developing the 
potential of human capital and cultures to be sustainable.
 
MBA0302 การจัดการดิจิทัลัทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
  (Digiatal Business Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�กิ�รนำ�ระบบสำ�รสำนเทศึต�่งๆ ที�ใช้ในกิ�รประกิอบกิ�ร
ธุุรกิิจำม่�ประยุกิต์ใช้ท�งกิ�รบริห�รให้คัรอบคัลุม่เน่�อห�วิช�พ่�นฐ�นขีอง
ระบบสำ�รสำนเทศึท�งกิ�รจัำด้กิ�ร กิ�รตัด้สิำนใจำ กิ�รจัำด้กิ�รคัว�ม่รู้ขีอง
องค์ักิร และสำ�ม่�รถนำ�เทคัโนโลยีสำ�รสำนเทศึม่�ปรับใช้กัิบ Value Chain 
ขีองธุุรกิิจำ โด้ยแนะนำ�ให้รู้จัำกิเทคัโนโลยีต่�ง ๆ ในเบ่�องต้น อ�ทิ ระบบ    
e-Commerce ระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ Supply Chain 
Management กิ�รตล�ด้ออนไลนโ์ม่เด้ลธุุรกิิจำออนไลน์ และคัว�ม่รู้เบ่�อง
ต้นขีองกิ�รนำ� Best Practice ด้้�น IT ม่�ใช้บริห�รในองค์ักิร
   Study of information systems used in the 
management of business applications covering the basic course 
of information systems management, decisions, management 
of organizational knowledge, and apply information technology 
to value chain business, introduction to E-commerce, ERP, 
CRM, and supply chain management systems, online marketing, 
online business models, basic knowledge of IT best practice 
applications to corporate management.

MBA0303 การจัดการคัวิามคิัดสูร้างสูรรค์ัแลัะ 3(3-0-6)
 นวัิตกรรมเชิงธุุรกิจ   
 (Creativity Management and Business 
 Innovation)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�ตัวแบบจำำ�ลอง วิธีุกิ�รจัำด้กิ�รและกิ�รพัฒน�คัว�ม่รู้
ทักิษะ ประสำบกิ�รณ์และคัว�ม่คิัด้ที�สำร้�งสำรรค์ัให้เกิิด้เป็นเทคันิคัและวิธีุ

กิ�รบริห�รกิ�รเปลี�ยนแปลงท�งนวัตกิรรม่ กิระบวนกิ�รด้ำ�เนินธุุรกิิจำที�นำ�
ไปสู่ำคัว�ม่คิัด้สำร้�งสำรรค์ัในกิ�รพัฒน�และปรับปรุงผลิตภัณฑ์์ใหม่่หร่อ
กิระบวนกิ�รบริห�รง�นใหม่่ ๆ ที�ส่ำงเสำริม่และสำนับสำนุนประสำิทธิุผลขีอง
องค์ักิ�รและคัว�ม่สำำ�เร็จำต�ม่เป้�หม่�ย โด้ยใช้เทคันิคักิ�รจัำด้กิ�ร
เปลี�ยนแปลงที�เหม่�ะสำม่
  Study of model, management and development 
of knowledge, skill, experience and creative concept to 
techniques and management approaches for innovation 
changing, business leading to creative thinking for development 
and improvement of new products or new management 
process encouraging and supporting for organizational 
effectiveness and goal achievement by using proper changing 
management techniques.

MBA0304 การบริหารโคัรงการธุุรกิจยุคัดิจิทัลั 3(3-0-6)
  (Digital Business Project Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  กิ�รจัำด้กิ�รวิเคัร�ะห์โคัรงกิ�ร กิ�รว�งแผนที�เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�ร
ติด้ต่อประสำ�นง�นหล�กิหล�ยกิิจำกิรรม่ ผ่�นกิฎีเกิณฑ์์ระเบียบต่�ง ๆ ที�
สำ�ม่�รถบูรณ�กิ�รโคัรงสำร้�งพ่�นฐ�นขีองกิ�รประกิอบธุุรกิิจำให้สำ�ม่�รถใช้
ร่วม่กิับกิลุ่ม่คัน องคั์กิ�ร เทคัโนโลยี และทรัพย�กิรต่�ง ๆ ที�นำ�ไปสู่ำเป้�
หม่�ยท�งนวัตกิรรม่ขีองตล�ด้ยุคัดิ้จิำทัล โด้ยอ�ศึัยกิ�รคัิด้เชิงวิเคัร�ะห์ 
และกิ�รจัำด้กิ�รสำ�รสำนเทศึท�งธุุรกิิจำ ซึี�งร�ยวิช�นี�จำะให้ผู้เรียนได้้รู้เกีิ�ยวกัิบ
เคัร่�องม่่อต่�ง ๆ และประสำบกิ�รณ์ในกิ�รว�งแผนกิ�รจัำด้ทำ�โคัรงกิ�รเชิง
ปฏิิบัติ
   Project Analysis Management, planning for 
coordination of various activities by rules and regulations 
integrating infrastructure of business operations used together 
with people, organizations, technology and resources leading 
to the goal of digital market innovation, using analytical thinking 
and business information management, this subject gives 
learners an overview of tools and experience in practical 
project planning. 192



MBA0305 การสูร้างภาวิะผูู้้นำาแลัะการจัดการทีมงาน 3(3-0-6)
  (Leadership Creation and Teamwork 
 Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�กิระบวนกิ�รสำร้�ง ว�งแผน และพัฒน�สำร้�งสำรรค์ัให้
เกิิด้คุัณลักิษณะที�ดี้ขีองผู้นำ� เสำริม่สำร้�งทฤษฎีีกิ�รปฏิิบัติ กิ�รใช้อำ�น�จำ
หน้�ที�และกิ�รจำัด้กิ�รเชิงรุกิต่อกิ�รเปลี�ยนแปลงและกิ�รตัด้สิำนใจำอย่�งม่ี
ประสิำทธิุภ�พ พร้อม่ออกิแบบว�งแผน วิธีุกิ�รท�งเล่อกิในกิ�รจัำด้กิ�รทีม่
ง�น สำร้�งสำรรค์ัให้เกิิด้กิ�รพัฒน�ทีม่ง�น พร้อม่กัิบขีจัำด้คัว�ม่ขัีด้แยง้ในทีม่
 ปัญห�ในกิ�รสำร้�งทีม่ง�นและแนวท�งแก้ิไขี ภ�ยใต้คุัณธุรรม่และจำรรย�
บรรณขีองวิช�ชีพ
   Study of process for creating, planning and 
developing the creative attributes of leadership, strengthen 
the theory to practice using authority and proactive management 
of change and decision decisions effectively, design and 
planning, selection of teamwork management, creative 
development team, solving conflict in teams, team performing 
and problem solving under morality and ethics of the 
profession.

MBA0306 จริยธุรรมทางธุุรกิจแลัะคัวิามรับผิู้ดชอับต่อัสัูงคัม 3(3-0-6)
  (Business Ethics and Social Responsibilities)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
   ศึึกิษ�หลักิกิ�ร แนวคิัด้ด้้�นจำริยธุรรม่และจำรรย�บรรณท�ง
ธุุรกิิจำ กิ�รสำร้�งระบบกิ�รบริห�รและบรรษัทภิบ�ลที�ดี้ คัว�ม่สัำม่พันธ์ุกัิบ
คัว�ม่รับผิด้ชอบต่อสัำงคัม่ และผลกิระทบต่อผู้มี่ส่ำวนได้้เสีำยในสัำงคัม่ ตลอด้
จำนใช้หลักิธุรรม่�ภิบ�ลในกิ�รบริห�ร โด้ยมุ่่งเน้นศึึกิษ�ปัญห�และวิธีุกิ�ร
แก้ิปัญห�ด้้�นจำริยธุรรม่ท�งธุุรกิิจำที�เกิิด้ขึี�นจำริงในกิ�รด้ำ�เนินธุุรกิิจำ จำ�กิ
กิรณีศึึกิษ�และกิ�รปฏิิบัติจำริง
   To study ethical principles, concepts and code of 
ethics in business. To create good managerial process and 
good governance. The relationship to social responsibilities 

as well as the impacts to stakehoders in society. Applying the 
principles of good governance for management. The study 
focus on ethics proble and solutions for running business in 
reality from case study and real practices.

 (ข) เชี�ยวิชาญวิิชาการเงิน
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0401 การจัดการการเงินขั�นสููง 3(3-0-6)
  (Advanced Financial Management)
  วิิชาบังคัับก่อัน : ไม่มี
  แนวคัดิ้กิ�รบรหิ�รกิ�รเงนิเชิงกิลยทุธ์ุขีององคัก์ิ�รธุุรกิิจำ กิ�ร
ว�งแผนและคัวบคุัม่กิ�รเงินกิ�รจัำด้ห�ทุนและกิ�รลงทุนภ�ยใต้สำภ�วะ
กิ�รณ์เสีำ�ยง เคัร่�องม่่อและแนวคิัด้ท�งกิ�รเงิน งบจ่ำ�ยลงทุน กิ�รปรับ
โคัรงสำร�้งธุุรกิิจำและกิ�รเลกิิกิิจำกิ�รกิ�รคัวบกิิจำกิ�รกิ�รคัรอบงำ�กิิจำกิ�รและ
กิ�รยกิเลิกิกิ�รลงทุน นโยบ�ยโคัรงสำร้�งเงินทุนและ กิ�รพัฒน�ทฤษฎีี
ต้นทุนขีองเงินตัวแบบที�ใช้ในกิ�รตัด้สิำนใจำเกีิ�ยวกัิบกิ�รเงินธุุรกิิจำและหัวข้ีอ
พิเศึษในกิรณีศึึกิษ�
   Concepts of strategic financial management of 
business organizations, financial planning and control, financing 
and investment under risk circumstances, financial tools and 
concepts, financial statements, business reorganization and 
liquidation, mergers and acquisitions, takeovers and canceling 
investment, capital structure policy, and development of cost 
theory and model for decision on the financial and business 
as well as case studies on special topics.

MBA0402 การลังทุน 3(3-0-6)
 (Investments)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 ศึึกิษ�กิ�รลงทุนในระยะสัำ�น ระยะกิล�ง และระยะย�ว ท�ง
เล่อกิและประเมิ่นมู่ลค่ั�ขีองกิ�รลงทุนในรูปแบบต่�งๆ โด้ยเน้นถึงกิ�ร
วิเคัร�ะหหุ้์นสำ�ม่ญั พันธุบตัรรฐับ�ลและเอกิชน หลกัิทรพัยที์�มี่หลกัิประกินั
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สัำญญ�ซ่ี�อขี�ยลว่งหน้� กิ�รบริห�รหลักิทรัพย์ กิ�รวิเคัร�ะห์โคัรงกิ�ร หลักิ
กิ�รว�งนโยบ�ยและบริห�รกิ�รลงทุนสำำ�หรับบุคัคัลและสำถ�บันต่�งๆและ
กิรณีศึึกิษ� นอกิจำ�กินี�ยงัรวม่ถึงกิ�รศึึกิษ�โคัรงสำร้�งขีองกิ�รตล�ด้กิ�รเงิน
 กิ�รประเมิ่นผลตอบแทนและคัว�ม่เสีำ�ยงจำ�กิกิ�รลงทุน ทฤษฎีีและแนว
ปฏิิบัติในกิ�รจัำด้กิ�รกิลุ่ม่สิำนทรัพย์ลงทุน
   Study of short-term, medium-term and long-term 
investments, choices and valuable evaluation of investment 
in various forms consisting of analysis of common stock, 
government and private bonds, derivatively collateral 
securities, securities administration, project analysis, principles 
of policies and investment management for individuals and 
institutions as well as case studies, study of structure of the 
financial markets, evaluation of return rate and financial risk, 
theory and best practice for assets investment management 
group.

MBA0403 การจัดการการเงินระหว่ิางประเทศ 3(3-0-6)
  (International Financial Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 ศึึกิษ�หลักิกิ�รบริห�รกิ�รเงินระบบและแนวคัว�ม่คิัด้ต่�งๆ 
เพ่�อใช้ในกิ�รวิเคัร�ะห์ปัญห�กิ�รเงินระหว่�งประเทศึ กิ�รคัวบคุัม่กิ�ร
ด้ำ�เนินง�นท�งกิ�รเงิน กิ�รลงทุนในตล�ด้กิ�รเงินและหลักิทรัพยร์ะหว่�ง
ประเทศึ วิเคัร�ะห์กิ�รเคัล่�อนย้�ยขีองเงินทุน กิ�รเคัล่�อนย้�ยเงินทุนในรูป
แบบขีองคัว�ม่รว่ม่ม่่อขีองกิลุ่ม่ประช�คัม่ท�งเศึรษฐกิิจำต่�งๆ เช่น ASEAN 
และ AEC เป็นต้น กิระบวนกิ�รตัด้สิำนใจำด้้�นกิ�รเงินขีองธุุรกิิจำระหว่�ง
ประเทศึและกิรณีศึึกิษ�
   Study of principles of financial management system 
and their concepts for international financial management 
problem analysis, financial operation control, investing in 
international financial markets and securities, capital 
movement analysis, capital movement in the form of 
economic cooperation of the international community such 

as ASEAN and AEC, financial decision-making process of 
international business as well as case studies.

MBA0404 ตลัาดตราสูารอันุพัื้นธ์ุ ตลัาดซ้ื้�อัขายล่ัวิงหน้า 3(3-0-6)
 แลัะตลัาดตราสูารอัอัฟชั�น
 (Derivatives, Securities, Future, and Option 
 Markets)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�ถงึพฒัน�กิ�รและทฤษฎีีขีองตร�สำ�รอนพัุนธุช์นิด้ต่�งๆ
 รวม่ทั�งบทบ�ทและหน้�ที�ขีองตร�สำ�รอนุพันธ์ุนั�นๆ ทิศึท�งรูปแบบตล�ด้
กิ�รเงินสำมั่ยใหม่่ลักิษณะกิ�รบริห�รจัำด้กิ�รท�งกิ�รเงินในตล�ด้ต่�งๆ 
ตล�ด้ตร�สำ�รอนุพันธ์ุ
   Study of development and theory of derivative 
products, role and function of derivatives, directions and forms 
of modern financial markets, type of financial management 
in various markets, derivative markets.

MBA0405 การวิางแผู้นแลัะการวิิเคัราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6)
  (Planning and Financial Analysis)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 ศึึกิษ�กิ�รว�งแผนและกิ�รวิเคัร�ะห์ท�งกิ�รเงินโด้ยใช้แบบ
จำำ�ลองคัอม่พิวเตอร์เพ่�อพัฒน�คัว�ม่สำ�ม่�รถในกิ�รผสำม่ผสำ�นกิ�รใช้
คัอม่พิวเตอร์สำำ�หรับประเด้็นกิ�รว�งแผนท�งกิ�รเงิน รวม่ทั�งกิ�รระบุ
ปัญห� วิเคัร�ะห์ และแก้ิไขีปัญห�ท�งกิ�รเงิน
   Study of financial planning and analysis via 
computer model in order to corporate the computer-based 
using for financial planning, financial problem identification, 
analysis and solving.
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 (คั) เชี�ยวิชาญการตลัาด
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0501 พื้ฤติกรรมผูู้้บริโภคั 3(3-0-6)
  (Consumer Behavior)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 ทฤษฎีีพฤตกิิรรม่และสิำ�งจูำงใจำขีองผู้บริโภคัในทฤษฎีีกิ�รตล�ด้
 พฤติกิรรม่กิ�รแสำด้งออกิขีองผู้บริโภคั อิทธิุพลภ�ยในและภ�ยนอกิทั�ง
ท�งตรงและท�งอ้อม่ขีองกิลุ่ม่ต่�ง ๆ ที�มี่ผลต่อกิ�รตัด้สิำนใจำ ปัจำจัำยท�ง
สัำงคัม่และวัฒนธุรรม่ ส่ำ�อม่วลชนที�มี่อิทธิุพลต่อกิ�รตัด้สิำนใจำขีองผู้บริโภคั 
เช่น วิทยุ โทรทัศึน์ หนังส่ำอพิม่พ์ ส่ำ�อท�งอิเล็กิทรอนิกิส์ำ เป็นต้น ศึึกิษ�
ลักิษณะขีองสิำนค้ั� กิ�รแยกิตล�ด้ ส่ำวนแบ่งตล�ด้ และกิรณีศึึกิษ�
  Behavior theory and consumer motivation within 
marketing theory: Customer expression, buying decision power 
group related with decision making. Internal and External 
factors as well as the Mass media which will be influenced 
toward consumers such as radio, television, newspapers, or 
e-commerce. It will be related with product component, 
market segmentation, market share and case studies. 

MBA0502 การตลัาดระหว่ิางประเทศ 3(3-0-6)
  (International Marketing)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ทฤษฎีีกิ�รวิเคัร�ะห์กิ�รตล�ด้ระหว่�งประเทศึ โด้ยเน้นถึง
ยทุธุวธีิุแนวคัดิ้กิ�รตล�ด้ระหว�่งประเทศึในยคุัโลกิ�ภวัิฒน์ กิ�รสำร�้งกิำ�ไร
 กิ�รแข่ีงขีันและกิ�รด้ำ�เนินกิ�รต่�ง ๆ ขีององคั์ประกิอบสำ่วนประสำม่
ท�งกิ�รตล�ด้ทั�งผลิตภัณฑ์์ ร�คั� ช่องท�งกิ�รจัำด้จำำ�หน่�ยและกิ�รส่ำงเสำริม่
กิ�รตล�ด้ รวม่ถึงบทบ�ท นโยบ�ยรปูแบบขีององค์ักิ�ร รูปแบบและระบบ
ต่�งๆ ขีองกิ�รทำ�กิ�รตล�ด้ระหว�่งประเทศึ กิลยทุธุก์ิ�รบรหิ�รง�น สำภ�พ
แวด้ล้อม่ ภ�ษีกิ�รขีนส่ำง กิระบวนกิ�รส่ำงออกิและศุึลกิ�กิร กิ�รพัฒน�
ตล�ด้และกิ�รแข่ีงขัีนระหว่�งประเทศึและกิ�รใช้กิรณีศึึกิษ�
  Theory analysis of international market, highly focus 
on business expansion strategy in the Globalization situation, 

profit gaining, competition, and operations toward marketing 
mix as product, price, place, promotion and people. It is related 
with role of corporate policy, different modes of international 
market management, management strategy, environment, 
transportation tax, export processes and customs, market 
development and international competition, and case studies. 

MBA0503 การสู้�อัสูารการตลัาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
  (Integrated Marketing Communications) (IMC)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  วิช�ที�แสำด้งถึงลักิษณะและคัว�ม่สำำ�คััญขีองกิลยุทธ์ุท�งส่ำ�อสำ�ร
ท�งกิ�รตล�ด้แบบคัรบวงจำร โด้ยเนน้ช่องท�งกิ�รโฆษณ�และกิ�รส่ำงเสำริม่
กิ�รขี�ย ประเภทขีองกิ�รโฆษณ� กิ�รใช้ข้ีอม่ลู พฤตกิิรรม่กิ�รซ่ี�อเพ่�อกิ�ร
ตัด้สิำนใจำ กิ�รกิำ�หนด้งบประม่�ณกิ�รโฆษณ� วิธีุกิ�รเล่อกิส่ำ�อโฆษณ� กิ�ร
กิำ�หนด้ต�ร�งกิ�รโฆษณ� กิ�รประเม่ินผลกิ�รโฆษณ� ประเภทขีองกิ�ร
ส่ำงเสำรมิ่กิ�รขี�ย กิ�รว�งแผนกิ�รสำง่เสำริม่กิ�รขี�ย และกิ�รประเม่นิผลกิ�ร
ส่ำงเสำริม่กิ�รขี�ย และกิรณีศึึกิษ�
  The subject which will reveal issue and important 
of total marketing strategic of various advertising, sales 
promotion and public relation. All different types of advertising, 
information need, buying behavior in decision making, 
advertising impact evaluation, types of sales promotion, sales 
promotion planning and evaluation. There are different case 
studies to be presented. 

MBA0504 การจัดการผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะตราสิูนค้ัา 3(3-0-6)
  (Product and Brand management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 กิลยุทธุ์กิ�รจำัด้กิ�รผลิตภัณฑ์์ โด้ยศึึกิษ�บทบ�ทหน้�ที�และ
คัว�ม่รับผิด้ชอบขีองผู้จัำด้กิ�รผลิตภัณฑ์์ กิ�รจัำด้กิ�รส่ำวนประสำม่ผลิตภัณฑ์์
 กิ�รจัำด้กิ�รบรรจุำภัณฑ์์ กิ�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ใหม่่ วงจำรขีองผลิตภัณฑ์์ 
คัว�ม่สัำม่พันธ์ุระหว่�งผลิตภัณฑ์์และส่ำวนประสำม่ขีองตล�ด้อ่�น 
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  กิลยุทธ์ุกิ�รจัำด้กิ�รตร�สิำนค้ั� โด้ยศึึกิษ�ถึงกิ�รวิเคัร�ะห์ผู้
บริโภคั กิ�รวิเคัร�ะห์คู่ัแข่ีงขัีน กิระบวนกิ�รสำร้�งตร�สิำนค้ั� กิ�รออกิแบบ
ตร�สิำนค้ั� กิ�รขีย�ยตร�สิำนค้ั� กิ�รจัำด้กิ�รประสำ�ทสัำม่ผัสำเกีิ�ยวกัิบตร�สิำน
ค้ั� กิ�รสำร้�งตร�สิำนค้ั�ระดั้บโลกิ กิ�รด้ำ�รงตร�สิำนค้ั�ให้คังอยู่ตลอด้ไป 
คัว�ม่ล้ม่เหลว และกิ�รแกิ้ไขีคัว�ม่ล้ม่เหลวขีองตร�สำินคั้� กิ�รส่ำ�อสำ�ร
ตร�สิำนค้ั� กิ�รคัวบคุัม่และประเมิ่นตร�สิำนค้ั�และกิรณีศึึกิษ�
  Product strategies studies toward roles of product 
caretaker to product mix, product concept, packaging, new 
product management, product life cycle, and relative issue 
to other marketing mix component.
  Branding study in consumer analysis, competitor 
analysis, branding process, branding creation and design, 
branding expansion, worldwide branding, brand motioning, 
branding failure and failure problem solving, brand 
communication, branding control and evaluation. There are 
different case studies to be discussed. 

MBA0505 การตลัาดบริการ 3(3-0-6)
  (Service Marketing)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 บทบ�ทคัว�ม่สำำ�คััญและแนวโน้ม่ขีองธุุรกิิจำบริกิ�รท�งด้้�น
โคัรงสำร้�งบทบ�ท และพฤติกิรรม่ขีองอุตสำ�หกิรรม่กิ�รตล�ด้บริกิ�ร 
ประเภทขีองอุตสำ�หกิรรม่บริกิ�ร ส่ำวนประสำม่กิ�รตล�ด้บริกิ�ร กิลยุทธ์ุ
กิ�รตล�ด้ธุุรกิิจำบริกิ�ร จุำด้เด่้นขีองกิ�รตล�ด้บริกิ�รและกิ�รเข้ี�ถึงลูกิค้ั� 
กิ�รสำร้�งคัว�ม่แตกิต�่งในกิ�รตล�ด้บริกิ�ร คุัณภ�พขีององค์ัประกิอบกิ�ร
ตล�ด้ที�ใช้ในกิ�รใหบ้ริกิ�รแกิลู่กิค้ั� และกิ�รกิำ�หนด้ม่ลูค่ั�กิ�รตล�ด้บรกิิ�ร
ที�เหม่�ะสำม่ และกิรณีศึึกิษ�
  It’s related on role and important of service business 
structure, service industry behavior and global trend, different 
types of service industry, service marketing mix, service 
marketing strategy, service uniqueness and customer 
involvement, service differentiation, quality of service 

component to customer, and appropriate pricing setting. The 
different case studies will be presented. 

MBA0506 การจัดการงานขาย 3(3-0-6)
  (Sales Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 กิ�รจัำด้กิ�รง�นขี�ยทั�งระบบในกิ�รทำ�ธุุรกิิจำ ตั�งแต่กิ�รจัำด้
โคัรงสำร้�งองค์ักิรกิ�รขี�ย รูปแบบกิ�รร�ยง�นต่อผู้บังคัับบัญช� กิ�ร
ว�งแผนกิ�รขี�ย กิ�รพย�กิรณก์ิ�รขี�ยกิ�รจำดั้ทำ�งบประม่�ณกิ�รขี�ย กิ�ร
สำรรห�และคััด้เล่อกิพนักิง�นขี�ย กิ�รฝึึกิอบรม่ กิ�รจ่ำ�ยผลตอบแทน กิ�ร
จูำงใจำง�นขี�ยและกิ�รรักิษ�พนักิง�นขี�ย กิ�รกิำ�หนด้อ�ณ�เขีตกิ�รขี�ย
และเป้�หม่�ยยอด้ขี�ย รวม่ถึงกิ�รประเม่ินผลง�นขี�ยเพ่�อให้องค์ักิร
สำ�ม่�รถพัฒน�กิ�รเติบโตยอด้ขี�ยเป็นระบบ และกิรณีศึึกิษ�
  Whole sales management system, it starts from 
sales organization and reporting system, sales planning, sales 
forecasting, budgeting, sales person recruiting, sales person 
selection and maintenance, sales training, compensation, sales 
motivation, sales area setting, sales targeting, sales performance 
evaluation. The leading sales organization case studies will be 
presented.

MBA0507 การตลัาดยุคัดิจิทัลั 3(3-0-6)
  (Digital Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 ศึึกิษ�แนวคัิด้ กิลยุทธ์ุ กิ�รจำัด้กิ�ร และเคัร่�องม่่อท�งกิ�ร
ตล�ด้ด้ิจิำทัล โคัรงสำร้�งพ่�นฐ�นด้้�นทฤษฎีีท�งกิ�รตล�ด้โด้ยอ�ศึัย
เทคัโนโลยีต่�ง ๆ ที�เกิิด้ขึี�นในปัจำจุำบันม่�ประยุกิต์ใช้และพัฒน�ให้เกิิด้
ประโยชน์ท�งธุุรกิิจำ อ�ท ิระบบ E-Commerce E-Marketing กิ�รว�งแผน
และกิ�รพัฒน�ตล�ด้ออนไลน์ โม่เด้ลธุุรกิิจำออนไลน์ และคัว�ม่รู้เบ่�องต้น
ขีองกิ�รนำ� Best Practice ด้้�น IT ม่�ใช้วิเคัร�ะหแ์ละประเม่นิผลท�งกิ�ร
ตล�ด้ ตลอด้จำนศึึกิษ�แนวท�งแก้ิปัญห�และกิ�รตัด้สิำนใจำโด้ยใช้กิรณีศึึกิษ�
และกิ�รปฏิิบัติจำริง
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  Study of concept, strategy, management and tools 
of digital marketing, basic currently theoretical marketing 
structures by various technologies and applications to useful 
business, E-commerce, E-marketing, planning and development 
of online marketing, online business model and basic 
knowledge of using best practice IT to analyze and evaluate 
marketing, study problem solving and decision approaches 
based on case study and real-world problems. 

MBA0508 การตลัาดสีูเขียวิ 3(3-0-6)
  (Green Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 ศึึกิษ�สำภ�พแวด้ล้อม่ท�งธุุรกิิจำ กิ�รตล�ด้ วัตถุประสำงค์ัและ
องค์ัประกิอบในกิ�รด้ำ�เนินง�นท�งกิ�รตล�ด้และกิ�รประกิอบธุุรกิิจำที�
ยั�งย่น กิ�รผสำม่ผสำ�นหลักิกิ�รจัำด้กิ�รสำภ�พแวด้ล้อม่และปรัชญ�ท�งกิ�ร
ตล�ด้สีำเขีียวที�มุ่่งเน้นด้้�นสัำงคัม่ โด้ยคัำ�นึงถึงสำภ�พแวด้ล้อม่และคัว�ม่พึง
พอใจำระหว่�งผู้ผลิตและผู้บริโภคั คัว�ม่รับผิด้ชอบต่อสัำงคัม่ขีององค์ักิ�ร
ธุุรกิิจำ จำรรย�บรรณท�งกิ�รตล�ด้ และกิ�รวเิคัร�ะหก์ิลยทุธ์ุท�งกิ�รตล�ด้
เพ่�ออนุรักิษ์ทรัพย�กิรธุรรม่ช�ติ โด้ยศึึกิษ�แนวท�งแก้ิปัญห�และกิ�ร
ตัด้สิำนใจำจำ�กิกิรณีศึึกิษ�และกิ�รปฏิิบัติจำริง
  Study of business and marketing environment, 
objectives and elements of marketing operation and 
sustainable business, hybridization between environment 
management and green marketing philosophy in social part 
concerning environment and satisfaction between manufacturer 
and consumer, corporate social responsibility, marketing ethics 
and marketing strategy analysis to natural resource conservation, 
study problem solving and decision approaches based on case 
study and real-world problems. 

 (ง) เชี�ยวิชาญการบัญชี
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0601 การบัญชีเพ้ื้�อัการจัดการขั�นสููง 3(3-0-6)
  (Advanced Managerial Accounting)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  เทคันิคัท�งกิ�รบัญชีในกิ�รวิเคัร�ะห์ข้ีอมู่ลเพ่�อกิ�รจำัด้กิ�ร
อย่�งมี่เหตุผล ระบบข้ีอมู่ลท�งกิ�รบัญชีที�จำำ�เป็นสำำ�หรับกิ�รบริห�ร กิ�ร
ตล�ด้ กิ�รว�งแผน และกิ�รคัวบคุัม่กิ�รผลิต
 Accounting technique and mathematic technique 
in management information reasonably analysis, the study 
will cover through important accounting information for 
administration, marketing, planning, and production control.

MBA0602 ระบบคัวิบคุัมการบริหาร 3(3-0-6)
  (Management Control Systems)  
 วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ลักิษณะ สิำ�งแวด้ล้อม่ และกิระบวนกิ�รขีองระบบคัวบคุัม่กิ�ร
บริห�รขีององค์ักิ�ร หลักิและระบบกิ�รบัญชีเพ่�อกิ�รว�งแผนและคัวบคุัม่
กิ�รบริห�รขีองหน่วยง�นต�ม่คัว�ม่รับผิด้ชอบ หน้�ที�และจำรรย�บรรณ
ขีองผู้คัวบคัมุ่ด้้�นกิ�รเงนิ กิ�รจัำด้ทำ�งบประม่�ณ กิ�รวดั้ผลกิ�รด้ำ�เนนิง�น 
กิ�รบริห�รค่ั�ตอบแทนและสิำ�งจูำงใจำ ระบบคัวบคุัม่กิ�รบริห�รขีองธุุรกิิจำ
ในรูปแบบต่�ง ๆ
   Types, characteristics, environments and process 
of management control system, principles and accounting 
system for planning and control the management of agency’s 
responsibility, function and integrity of financial controls, 
budgeting, evaluation of operations, executive compensation 
and incentives, business management control system in various 
patterns.
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MBA0603 นโยบายการบัญชีแลัะการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6)
  (Accounting Policy and Financial Reporting)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  สำภ�พแวด้ล้อม่ท�งกิ�รบัญชี แม่่บทกิ�รบัญชี ม่�ตรฐ�นกิ�ร
บัญชี แนวคิัด้กิ�รวัด้ผลกิำ�ไรท�งกิ�รบัญชี กิ�รบันทึกิบัญชี รวม่ถึงกิ�ร
สำรุปงบกิ�รเงิน กิ�รเปิด้เผยข้ีอมู่ลในร�ยง�นท�งกิ�รเงินภ�ยใต้กิ�รบัญชี
ต�ม่คัว�ม่รับผิด้ชอบต่อสัำงคัม่ และม่�ตรฐ�นกิ�รบัญชีระหว่�งประเทศึ
  Accounting environment, accounting framework, 
accounting standards, concept of measuring profit accounting, 
accounting record and financial summary, disclosures in the 
financial statements under accounting social responsibility, 
and international accounting standards.

MBA0604 การจัดการภาษีอัากร 3(3-0-6)
  (Tax Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  หลักิกิ�รจัำด้กิ�รภ�ษีอ�กิร กิ�รว�งแผนภ�ษีอ�กิรที�เกีิ�ยวข้ีอง
กัิบกิ�รด้ำ�เนินธุุรกิิจำ เทคันิคัวิธีุที�ใช้ในกิ�รบริห�รและคัวบคัุม่กิ�รด้ำ�เนิน
ง�นด้้�นภ�ษีอ�กิร แนวท�งกิ�รจำัด้กิ�รกิับปัญห�ท�งภ�ษีอ�กิรใน
ปัจำจุำบัน
   Principles of tax management, tax planning related 
to business operations, techniques used to manage and control 
tax management, current guidelines for dealing with taxation 
issues.

MBA0605 การบัญชีระหว่ิางประเทศ 3(3-0-6)
  (International Accounting)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  คัว�ม่รู้ทั�วไปเกีิ�ยวกัิบบัญชีระหว่�งประเทศึ กิ�รเปรียบเทียบ
คัว�ม่แตกิต่�งและคัว�ม่สำอด้คัล้องขีองหลักิกิ�รบัญชีที�รับรองโด้ยทั�วไป 
วิธีุปฏิิบัติท�งกิ�รบญัชี ม่�ตรฐ�นกิ�รร�ยง�นท�งกิ�รเงนิระหว�่งประเทศึ
 กิ�รวิเคัร�ะห์งบกิ�รเงินระหว่�งประเทศึ กิ�รบัญชีสำำ�หรับบริษัทข้ี�ม่ช�ติ

 กิ�รเปลี�ยนแปลงค่ั�เงินตร�ต่�งประเทศึ กิ�รรวม่ธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึ 
กิ�รกิำ�หนด้ร�คั�โอนระหว่�งประเทศึ และกิ�รสำอบบัญชีระหว่�ง
ประเทศึ 
   General knowledge about international accounting, 
comparison and consistency of accounting principles generally 
accepted, accounting practices, international financial reporting 
standards, international financial analysis, accounting for 
multinational companies, changes in foreign currency, 
combination of international business, international transfer 
pricing, and international auditing.

MBA0606 การคัวิบคุัมแลัะตรวิจสูอับภายใน 3(3-0-6)
  (Audit and Control)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  แนวคัิด้ทั�วไปและแม่่บทขีองม่�ตรฐ�นกิ�รสำอบบัญชี 
กิฎีหม่�ยและพระร�ชบัญญัติ เกีิ�ยวกัิบกิ�รสำอบบัญชี จำรรย�บรรณและ
คัว�ม่รับผิด้ชอบขีองผู้สำอบบัญชี ข้ีอตกิลงในกิ�รรับง�น สำอบบัญชี กิ�ร
ทุจำริตและข้ีอผิด้พล�ด้ กิ�รตรวจำสำอบ กิ�รปฏิิบัติง�น บทบ�ทและหน้�ที�
ขีองคัณะกิรรม่กิ�ร และกิ�รว�งแผนง�นสำอบบัญชี คัว�ม่เสีำ�ยงในกิ�รสำอบ
บัญชีและ คัว�ม่มี่สำ�ระสำำ�คััญกิ�รประเม่ินคัว�ม่เสีำ�ยง หลักิฐ�นกิ�รสำอบ
บัญชี วิธีุกิ�รรวบรวม่หลักิฐ�นและวิธีุกิ�ร ตรวจำสำอบ กิ�รเล่อกิตัวอย่�งใน
กิ�รสำอบบัญชี กิระด้�ษทำ�กิ�รขีองผู้สำอบบัญชี ร�ยง�นกิ�รสำอบบัญชี 
แนวท�งกิ�รตรวจำสำอบบัญชี ด้้วยคัอม่พิวเตอร์ กิ�รคัวบคุัม่คุัณภ�พกิ�ร
สำอบบัญชี
   General concept and prototypical of audit standard, 
law and act of auditing, ethics and responsibilities of auditor, 
terms of employment, auditing fraud and errors, performance 
audits, roles and duties of board and auditing planning, risks 
in auditing and significance risk assessment, audit evidence, 
evidence collection and checking, sample selection in auditing, 
audit paper, audit report, computer audit approach, quality 
control of auditing
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 (จ) เชี�ยวิชาญการเป็นผูู้้ประกอับการ
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0701 โอักาสูทางธุุรกิจแลัะนวัิตกรรมเพ้ื้�อั 3(3-0-6)
 สูร้างมูลัค่ัาทางธุุรกิจ
  (Business Opportunity and Innovation 
 for Business Value Creation)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
   กิ�รแสำวงห�แนวคิัด้ เคัร่�องม่่อและแนวท�งในกิ�รประกิอบ
ธุุรกิิจำ ประเม่ินโอกิ�สำและทำ�คัว�ม่เข้ี�ใจำถึงกิระบวนกิ�รพัฒน�คัว�ม่คัิด้
สำร้�งสำรรค์ัและนวัตกิรรม่ท�งธุุรกิิจำเพ่�อนำ�ไปสู่ำกิระบวนกิ�รสำร้�งคุัณค่ั�
และกิ�รพัฒน�ธุุรกิิจำใหม่่ให้สำ�ม่�รถแสำวงห�โอกิ�สำและนวัตกิรรม่รวม่เข้ี�
เป็นส่ำวนหนึ�งขีองกิลยุทธ์ุขีององค์ักิรที�สำ�ม่�รถตอบสำนองคัว�ม่พึงพอใจำ
ขีองลูกิค้ั�โด้ยสำม่บูรณ์ (Total Customer Satisfaction) เสำริม่สำร้�งมู่ลค่ั�
ให้กัิบธุุรกิิจำและสัำงคัม่ ตลอด้จำนบทบ�ทและผลกิระทบขีองกิ�รรวม่กิลุ่ม่
ท�งเศึรษฐกิิจำระดั้บภูมิ่ภ�คั เช่น กิลุ่ม่ประช�คัม่เศึรษฐกิิจำอ�เซีียน (AEC) 
หร่อ ASEAN เป็นต้น ที�มี่ผลต่อกิ�รเตรียม่กิ�รขีองผู้ประกิอบกิ�ร 
  Acquiring the concepts, tools and guidance to 
businesses, opportunities evaluation and understanding of 
development process of creativity and business innovation 
for creating value process and developing new business in 
order to seek for opportunities and innovation as a part of 
the corporate strategy meeting total customer satisfaction, 
enhancing value to business and society, role and impact of 
regional economic integration such as AEC or ASEAN affecting 
the preparation of entrepreneurs.

MBA0702 โคัรงสูร้างธุุรกิจสูำาหรับผูู้้ประกอับการยุคัใหม่ 3(3-0-6)
  (Business Structures for New Entrepreneurship)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
   กิ�รสำร้�งรูปแบบโคัรงสำร้�งในกิ�รเข้ี�สู่ำธุุรกิิจำใหม่่ กิ�ร
วิเคัร�ะห์และกิ�รติด้ต�ม่ ตรวจำสำอบกิ�รด้ำ�เนินง�นอย่�งมี่ระบบ กิ�รนำ�
เสำนอแผนโคัรงสำร้�งธุุรกิิจำต่อสำถ�บันกิ�รเงิน หร่อผู้ร่วม่ทุนอย่�งม่ี

ประสิำทธุิภ�พ รวม่ทั�งศึึกิษ�ประเด้็นสำำ�คััญท�งกิฏิหม่�ยทรัพย์สิำนท�ง
ปัญญ�และท�งกิ�รเงินในวงจำรขีองแผนโคัรงสำร้�งธุุรกิิจำใหม่่
  Creating a structure for new businesses, analysis 
and tracking, systematic operating checking, effectively 
presentation of business structure plan to financial institution 
or joint venture, study of the issues of intellectual property, 
legal and financial structure in the cycle of the new business 
planning.
    
MBA0703 การจัดการอังค์ัการแลัะการสูร้างธุุรกิจใหม่ 3(3-0-6)
  (Organization Management and 
 New Venture Creation)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  กิ�รจัำด้กิ�รองค์ักิ�รเพ่�อสำร้�งธุุรกิิจำใหม่่สำำ�หรับผู้ประกิอบกิ�ร
 กิ�รชี�ให้เห็นถึงโอกิ�สำท�งธุุรกิิจำและกิ�รประเมิ่นรูปแบบองค์ักิ�รที�เหม่�ะ
สำม่ในกิ�รนำ�ไปประยุกิต์ใช้ทรัพย�กิร กิ�รสำร้�ง ว�งแผนและนำ�กิลยุทธ์ุ
ธุุรกิิจำใหม่่ไปปฏิิบัติ กิ�รศึึกิษ�สำภ�พแวด้ล้อม่ทั�งภ�ยในและภ�ยนอกิ
องค์ักิ�ร กิำ�หนด้กิลยุทธ์ุ จัำด้โคัรงสำร้�งองค์ักิ�ร สำร้�งวัฒนธุรรม่องค์ักิ�ร 
จัำด้รูปแบบกิ�รสำ่�อสำ�ร ประเม่ินคัว�ม่เป็นไปได้้ท�งธุุรกิิจำและวิเคัร�ะห์
คัว�ม่คุ้ัม่ค่ั�ท�งธุุรกิิจำ ตลอด้จำนกิ�รได้้ม่�ซึี�งทรัพย�กิรที�เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�ร
ด้ำ�เนินธุุรกิิจำใหม่่ 
   Organization management to create new businesses 
for entrepreneurs, identifying business opportunities and 
evaluating appropriate organizational forms to apply resources, 
planning and implementing new business strategies, Study of 
environment both inside and outside organization, create 
organizational strategies, structure and culture, communication 
formatting, evaluate business feasibility and analyze business 
value, and acquisition of resources related to new business 
operations.
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MBA0704 การจัดการอิัเล็ักทรอันิกส์ูเพ้ื้�อั 3(3-0-6)
 การประยุกต์ใช้สูำาหรับผูู้้ประกอับการ 
 (Electronic Management for Entrepreneurship 
 Applications)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�กิ�รนำ�ระบบสำ�รสำนเทศึต�่ง ๆ  ที�เปน็คัณุสำม่บติัพ่�นฐ�น
ขีองฐ�นขี้อมู่ล องค์ัประกิอบและหน้�ที�ขีองระบบจำัด้กิ�รฐ�นขี้อมู่ล ม่�
ประยกุิต์ใช้กัิบกิ�รจัำด้กิ�รธุุรกิิจำให้คัรอบคัลุม่บทบ�ทและสิำทธิุ�ขีองผู้ใช้ง�น
ระดั้บต่�งๆ หลักิกิ�รคัลังข้ีอมู่ล และกิ�รนำ�แนวคัว�ม่คิัด้พ่�นฐ�นในกิ�ร
ประยุกิต์ใช้ระบบข้ีอมู่ลในกิระบวนกิ�รบริห�รธุุรกิิจำ กิ�รตล�ด้ออนไลน์
โม่เด้ลธุุรกิิจำออนไลน์ และคัว�ม่รู้เบ่�องต้นขีองกิ�รนำ� Best Practice ด้้�น
 IT ม่�ใช้บริห�รในองค์ักิร 
  Study of information systems concerning to basic 
database, composition and functions of the database 
management system, applications of information systems to 
business management covering the roles and rights of users 
at different levels, principles of fiscal data and application of 
basic concepts to information systems in business processes, 
online marketing, online business models, basic knowledge 
of IT best practice applications to corporate management.

MBA0705 การจัดการธุุรกิจระดับโลัก 3(3-0-6)
  (Global Business Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  บทบ�ทขีองธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึที�มี่ต่อกิ�รจัำด้กิ�รกิลยุทธ์ุ
ธุุรกิิจำด้้�นต่�ง ๆ ประเด็้นโอกิ�สำและอุปสำรรคัในกิ�รเข้ี�สู่ำธุุรกิิจำระดั้บโลกิ
ในด้้�นเศึรษฐกิิจำ กิ�รเม่่อง วัฒนธุรรม่ สัำงคัม่ กิ�รกิำ�หนด้กิลยุทธ์ุในกิ�ร
เข้ี�สู่ำธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึให้เหม่�ะสำม่กัิบศัึกิยภ�พ รวม่ถึงกิ�รจัำด้กิ�ร
ธุุรกิิจำด้้�นต่�ง ๆ ในบริบทธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึ
   Roles of international business in management of 
various business strategies, opportunity and barrier issues for 
entering into global business in the fields of economy, politics, 

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

 (ฉ) เชี�ยวิชาญการจัดการธุุรกิจดิจิทัลั
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0801 การจัดการอังค์ักรอิัเล็ักทรอันิกส์ู 3(3-0-6)
  (Management of e-Enterprise)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
   ระบบสำ�รสำนเทศึต่�งๆ ที�ใช้ในกิ�รประกิอบกิ�ร อ�ทิ ระบบ
สำ�รสำนเทศึเพ่�อสำนับสำนุนกิ�รจัำด้กิ�ร ระบบสำ�รสำนเทศึเพ่�อกิ�รตัด้สิำนใจำ 
ระบบสำ�รสำนเทศึเพ่�อกิ�รจัำด้กิ�รคัว�ม่รู้ขีององค์ักิร เป็นต้น บทบ�ทขีอง
เทคัโนโลยีสำ�รสำนเทศึที�มี่ต่อกิ�รปรับเปลี�ยนวิธีุกิ�รบริห�รจัำด้กิ�รองค์ักิร
และกิ�รด้ำ�เนินธุุรกิิจำ กิ�รบริห�รง�นบริกิ�ร กิ�รกิำ�กัิบดู้แล กิ�รจัำด้กิ�ร
คัว�ม่เสีำ�ยง กิ�รปฏิิบัติต�ม่ข้ีอกิำ�หนด้ กิ�รจัำด้องค์ักิร นวัตกิรรม่ด้้�น
เทคัโนโลยีสำ�รสำนเทศึ และกิ�รใช้ระบบสำ�รสำนเทศึเพ่�อกิ�รสำนับสำนุน
กิลยทุธ์ุ และปรัชญ�องคัก์ิร แนวคัดิ้พ่�นฐ�น ขีองระบบว�งแผนทรพัย�กิร
องค์ักิรและคัว�ม่สำำ�คััญขีองกิ�รบูรณ�กิ�รระบบสำ�รสำนเทศึในองค์ักิร กิ�ร
วิเคัร�ะห์ออกิแบบและพัฒน�ระบบเทคัโนโลยีสำ�รสำนเทศึ กิฎีหม่�ย
เทคัโนโลยีสำ�รสำนเทศึ กิฎีหม่�ยธุุรกิรรม่อิเล็กิทรอนิกิส์ำ อ�ชญ�กิรรม่
คัอม่พิวเตอร์ กิ�รฉ้อโกิง และกิ�รละเม่ิด้ท�งคัอม่พิวเตอร์ กิฎีระเบียบ
อินเตอร์เน็ต กิ�รคุ้ัม่คัรองลิขีสิำทธิุ� กิ�รจัำด้กิ�รสิำทธิุดิ้จิำทัล กิ�รกิระทำ�คัว�ม่
ผิด้ท�งคัอม่พิวเตอร์ เทคัโนโลยีและเคัร่�องม่่อบังคัับใช้ท�งกิฎีหม่�ย 
 The use of information systems in organizations 
(e.g., management information systems, decision support 
systems, and knowledge management systems), role of 
information technology in supporting a wide range of business 
functions (business/IT alignment), IT services management, IT 
governance, IT risk management, IT compliance, IT Organization, 
IT innovation, and the use of information systems in supporting 
overall strategic initiatives and corporate philosophies, mobile 
computing, fundamentals of enterprise resource planning (ERP) 
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system concepts, and the importance of integrated information 
systems in an organization. Information technology system 
analysis designs and developments Information technology 
law; electronic commerce law; forensic computing and 
electronic evidence; computer fraud and abuse; regulation 
on the internet; copyrights and digital rights management; 
computer misuse technology and tools for law enforcement. 

MBA0802 นวัิตกรรมการประมวิลัผู้ลัระดับอังค์ักร  3(3-0-6)
 เทคัโนโลัยีคัลัาวิด์ แลัะผูู้้ประกอับการทางเทคัโนโลัยี 
  (Innovative Enterprise Computing,
 Cloud Technologies and Technopreneurship)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
   กิ�รจัำด้กิ�รสำถ�ปัตยกิรรม่เทคัโนโลยสีำ�รสำนเทศึระดั้บองค์ักิร
 ที�ทันสำมั่ย แนวโน้ม่กิ�รประม่วลผลระดั้บองค์ักิร ม่�ตรฐ�น และ
สำถ�ปัตยกิรรม่เชิงบริกิ�ร ข้ีอมู่ลใหญ่ และเทคัโนโลยีคัล�วด์้ระดั้บองค์ักิร
 คัว�ม่คิัด้สำร้�งสำรรค์ัและกิระบวนกิ�รสำร้�งสำรรค์ันวัตกิรรม่ นวัตกิรรม่
กิระบวนกิ�ร นวัตกิรรม่ผลิตภัณฑ์์ กิ�รส่ำงเสำริม่กิ�รพัฒน�นวัตกิรรม่และ
เทคัโนโลยีในองค์ักิร กิ�รนำ�นวัตกิรรม่และเทคัโนโลยีไปสู่ำเชิงพ�ณิชย์ กิ�ร
ระด้ม่เงินทุนเพ่�อกิ�รพัฒน�เทคัโนโลยีและนวัตกิรรม่ กิ�รวิจัำยประเมิ่น
คัว�ม่เป็นไปได้้ท�งธุุรกิิจำ กิ�รตล�ด้และกิ�รเป็นผู้ประกิอบกิ�รด้้�น
นวัตกิรรม่และเทคัโนโลยี 
 Enterprise IT architecture management, new 
technologies and trends of enterprise computing, service-
oriented standards, and architectures, big data, enterprise 
cloud computing. Business incubator; networking and strategic 
alliance for innovation and technology development; capital 
venturing for development of technology and innovation; 
technopreneurship; intrapreneurship; marketing for innovation 
and technology; diffusion of innovation and technology, 
business feasibility study for innovation and technology.

MBA0803 การจัดการพื้าณิชย์อิัเล็ักทรอันิกส์ู  3(3-0-6)
 แลัะธุุรกิจดิจิทัลั  
 (e-Commerce and Digital Business Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  โคัรงสำร้�งพ่�นฐ�นขีองกิ�รประกิอบธุุรกิิจำท�งอิเล็กิทรอนิกิส์ำ 
กิ�รแข่ีงขัีนท�งธุุรกิิจำ ผลกิระทบต่อคู่ัแข่ีงและตล�ด้ โคัรงสำร้�งพ่�นฐ�นขีอง
พ�ณิชย์อิเล็กิทรอนิกิส์ำ รูปแบบในกิ�รประกิอบธุุรกิิจำอิเล็กิทรอนิกิส์ำ เช่น 
B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Customer) กิ�รตล�ด้
ดิ้จิำทัล กิ�รประมู่ลท�งอิเล็กิทรอนิกิส์ำ กิ�รโฆษณ�ออนไลน์ ส่ำ�อสัำงคัม่
เป็นต้น กิฎีหม่�ยที�เกีิ�ยวข้ีองกิับพ�ณิชย์อิเล็กิทรอนิกิส์ำ กิ�รเข้ี�รหัสำและ
ระบบคัว�ม่ปลอด้ภัย ระบบกิ�รชำ�ระเงินท�งอิเล็กิทรอนิกิส์ำ ระบบกิ�รจำดั้
ส่ำงกิ�รเตรียม่คัว�ม่พร้อม่และกิ�รจัำด้องค์ักิร กิ�รว�งแผนและกิลยุทธ์ุใน
กิ�รประกิอบกิ�รและกิ�รสำร้�งระบบง�นเพ่�อรองรับกิ�รประกิอบธุุรกิิจำ
ท�งอิเล็กิทรอนิกิส์ำ และภัยไซีเบอร์ กิ�รกิลั�นแกิล้งท�งไซีเบอร์ และ 
วิศึวกิรรม่ท�งสัำงคัม่ 
  Topics include e-business infrastructure, strategies 
for competitive advantage, the impact on competitors and 
market, business models of e-commerce transactions (e.g., 
B2B, B2C), digital marketing, e-auction, online advertising, social 
media, e-commerce legislation, security design for e-business, 
e-payment, the modification of organizational structure to 
support e-business, aligning e-commerce strategy with 
organizational and marketing strategy, cybercrime, cyber 
bullying and social engineering.

MBA0804 ระบบฐานข้อัมูลัเพ้ื้�อัการประยุกต์ใช้ในธุุรกิจ 3(3-0-6)
  (Database Systems for Business Applications)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
   คุัณสำม่บัติพ่�นฐ�นขีองฐ�นข้ีอมู่ล องค์ัประกิอบและหน้�ที�ขีอง
ระบบจัำด้กิ�รฐ�นข้ีอมู่ล กิ�รออกิแบบโม่เด้ลข้ีอมู่ล กิ�รกิำ�หนด้บทบ�ท
และสิำทธิุ�ขีองผู้ใช้ง�นในระด้บัต่�งๆ หลกัิกิ�รคัลังข้ีอมู่ล และกิ�รทำ�เหม่่อง
ข้ีอมู่ล แนวคัว�ม่คัดิ้พ่�นฐ�นในกิ�รประยกุิต์ใช้ระบบขีอ้มู่ลในกิระบวนกิ�ร
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บริห�รธุุรกิิจำ 
  Principles and methodologies of database 
management systems, concurrency control, role and privilege 
control; data warehousing and data mining methodologies; 
basic concepts in applying data model in administering 
business organization. 

MBA0805 ระบบสูนับสูนุนการตัดสิูนใจแลัะระบบ 3(3-0-6)
 สูนับสูนุนผูู้้บริหาร
 (Decision Support Systems and Executive 
 Support Systems)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  กิระบวนกิ�รตัด้สิำนใจำ ลักิษณะขีองปัญห�และระดั้บคัว�ม่ซัีบ
ซ้ีอนขีองกิ�รตดั้สิำนใจำ บทบ�ทขีองขีอ้มู่ลในกิระบวนกิ�รตดั้สิำนใจำ ตัวแบบ
ที�ใช้ในกิ�รตัด้สิำนใจำในระดั้บต่�งๆ คุัณลักิษณะขีองระบบสำนับสำนุนกิ�ร
ตัด้สิำนใจำ และกิ�รประยุกิต์ใช้ฐ�นข้ีอมู่ลเพ่�อรองรับระบบสำนับสำนุนกิ�ร
ตัด้สิำนใจำ คุัณลักิษณะขีองระบบสำนับสำนุนผู้บริห�รและกิ�รประยุกิต์ใช้ฐ�น
ข้ีอมู่ลเพ่�อรองรับระบบสำนับสำนุนผู้บริห�ร แนวคัว�ม่คัิด้พ่�นฐ�นเกีิ�ยวกัิบ
ระบบปัญญ�ธุุรกิิจำ
  Decision-making process, characteristics of problems 
and levels of decision-making complexity, roles of information 
in decision-making procedures; decision-making models; 
characteristics of decision support systems (DSSs) and 
executive support systems (ESSs) and the application on 
database; basic concepts on business intelligence.

MBA0806 ข้อัมูลัขนาดใหญ่ แลัะการวิิเคัราะห์ 3(3-0-6)
 (Big Data and Big Data Analytics)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  เทคัโนโลยี กิ�รจัำด้กิ�ร และแอพพลิเคัชัน สำำ�หรับข้ีอมู่ลขีน�ด้
ใหญ ่ประกิอบด้้วยหัวขีอ้ต�่งๆ ดั้งนี� คุัณลกัิษณะขีองขีอ้ม่ลูขีน�ด้ใหญ ่กิ�ร
สำร้�งแบบจำำ�ลองเชิงมิ่ติ กิ�รสำกัิด้ กิ�รแปลง และกิ�รโหลด้ กิ�รรวบรวม่

คัว�ม่ต้องกิ�ร สำถ�ปัตยกิรรม่คัลังขี้อมู่ล กิ�รออกิแบบฐ�นขี้อมู่ลเชิง
กิ�ยภ�พ สำถ�ปัตยกิรรม่เชิงกิ�ยภ�พ กิ�รทำ�เหม่่องข้ีอมู่ล รูปแบบและ
เทคัโนโลยีกิ�รจัำด้เก็ิบข้ีอมู่ลขีน�ด้ใหญ่ เคัร่�องม่่อและเทคันิคัในกิ�ร
วิเคัร�ะห์ข้ีอมู่ลขีน�ด้ใหญ่ โปรแกิรม่ประยุกิต์ท�งธุุรกิิจำ
  Big data technologies, management, and applications. 
The topics include: characteristics of big data; dimension 
modeling; extraction, transformation, and loading; requirement 
collection; data warehouse architecture; physical database 
design; physical architecture; data mining; big data storage 
models and technologies; tools and techniques to analyze 
big data and applications to business intelligence. 

MBA0807 การพัื้ฒนาแอัพื้พื้ลิัเคัชั�น แลัะผู้ลิัตภัณฑ์ิ IoT 3(3-0-6)
 (Internet of Things (IoT) Application and 
 Product Development)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  อินเตอร์เน็ตสำำ�หรับสำรรพสิำ�ง จำริยธุรรม่ คัว�ม่เป็นส่ำวนตัว และ
คัว�ม่รับผิด้ชอบ สำถ�ปัตยกิรรม่ขีอง IoT กิ�รโปรแกิรม่ IoT และทิศึท�ง
ง�นวิจัำย IoT กิ�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ที�เกีิ�ยวข้ีองกัิบ IoT โด้ยยึด้หลักิ PDCA 
ประกิอบด้้วย กิ�รสำำ�รวจำตล�ด้ กิ�รวิเคัร�ะห์คัว�ม่ต้องกิ�รขีองผู้ใช้ กิ�ร
ออกิแบบ พัฒน� ทด้สำอบผลิตภัณฑ์์ กิ�รทำ�กิ�รตล�ด้ รวม่ทั�งรูปแบบขีอง
กิ�รสำร้�งร�ยได้้ 
  Internet of things (IoT) principles, ethics, privacy, 
and responsibility, IoT architecture, IoT programming, and 
research direction in IoT. IoT Product development using PDCA 
include market survey, user requirement analysis, product 
designing, developing, testing, marketing and revenue 
modeling.
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 (ช) เชี�ยวิชาญการจัดการโลัจิสูติกส์ู
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0901 การจัดการโลัจิสูติกส์ูแลัะโซ่ื้อุัปทาน 3(3-0-6)
  (Logistics and Supply Chain Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�กิระบวนกิ�รจำัด้กิ�รและคัุณลักิษณะขีองกิิจำกิรรม่กิ�ร
ปฏิิบัติกิ�รด้้�นโลจิำสำติกิส์ำขีององค์ักิ�รธุุรกิิจำ รวม่ทั�งศึึกิษ�คัว�ม่สัำม่พันธ์ุ
ระหว่�งกัินภ�ยในโซ่ีอุปท�นกัิบหน่วยง�นภ�ยนอกิ ศึึกิษ�ธุุรกิิจำกิ�รให้
บริกิ�รโลจิำสำติกิส์ำ โลจิำสำติกิส์ำย้อนกิลับ โลจิำสำติกิส์ำระหว่�งประเทศึ กิ�ร
วิเคัร�ะห์ค่ั�ใช้จ่ำ�ยขีองกิิจำกิรรม่โลจิำสำติกิส์ำเพ่�อกิ�รตัด้สิำนใจำท�งธุุรกิิจำ กิ�ร
วัด้ผลปฏิิบัติกิ�รโลจิำสำติกิส์ำในองค์ักิ�รธุุรกิิจำ กิ�รจัำด้โคัรงสำร้�งองค์ักิ�รเพ่�อ
กิ�รจัำด้กิ�รโลจิำสำติกิส์ำ กิ�รจัำด้กิ�รโซ่ีอุปท�น ตลอด้จำนกิ�รวิเคัร�ะห์และ
กิ�รแก้ิปัญห�ด้้�นโลจิำสำติกิส์ำและกิระบวนกิ�รจัำด้กิ�รโซ่ีอุปท�นให้เกิิด้กิ�ร
ว�งแผนและกิ�รด้ำ�เนินกิ�รที�มี่ประสิำทธิุภ�พ
  Study of management process and types of logistics 
practical activities in business organization, study of relation 
between inside supply chain and outside organization, study 
of business to give logistics services, reverse logistics, 
international logistics, activity cost analysis, logistics for 
business decisions, measurements of practical logistics in 
business organization, setting of organization structure for 
logistics management, supply chain management, analysis and 
solving of logistics and supply chain management problems 
for planning and efficient operation.

MBA0902 การจัดการการขนสู่งแลัะเคัร้อัข่าย 3(3-0-6)
 การกระจายสิูนค้ัา   
 (Transportation and Distribution Network 
 Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�บทบ�ทขีองกิ�รจัำด้กิ�รขีนส่ำงที�มี่ต่อเศึรษฐกิิจำ รูปแบบ
และองค์ัประกิอบขีองกิ�รขีนส่ำงและค่ั�ใช้จ่ำ�ย กิ�รวิเคัร�ะห์ต้นทุนกิ�ร

ขีนส่ำง ตัวชี�วัด้ประสิำทธิุภ�พกิ�รขีนส่ำง กิ�รคััด้เล่อกิผู้ให้บริกิ�รขีนส่ำง ตัว
แบบสำำ�หรับเคัร่อข่ี�ยกิ�รขีนส่ำง ปัญห�กิ�รจำัด้เส้ำนท�งกิ�รขีนสำ่ง พร้อม่
ทั�งกิ�รกิำ�หนด้ตัวแบบตำ�แหน่งสิำ�งอำ�นวยคัว�ม่สำะด้วกิ กิ�รประยุกิต์ใช้
เทคัโนโลยีสำ�รสำนเทศึม่�พัฒน�ระบบฐ�นขี้อมู่ลภ�ยในหน้�ที�โลจำิสำติกิส์ำ
และบทบ�ทขีองผู้ให้บริกิ�ร ตลอด้จำนกิ�รแก้ิปัญห�ช่องท�งกิ�รกิระจำ�ย
สิำนค้ั�ไปยังผู้บริโภคั
  Study of roles of transportation effecting to business, 
patterns and compositions of transportation and costs, 
transportation cost analysis, performance index of 
transportation, selection of transportation providers, models 
of transportation network, travelling transportation problems, 
models of facility positions, application of information 
technology to inside data base development, roles of logistics 
and providers, solving product distribution problems to 
customers.

MBA0903 การจัดการคัลัังสิูนค้ัา 3(3-0-6)
  (Warehouse Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�บทบ�ท เป้�หม่�ยและกิ�รออกิแบบคัลังสิำนค้ั� กิ�รใช้
เทคัโนโลยีสำ�รสำนเทศึในกิ�รจำัด้กิ�รคัลังสิำนค้ั� คุัณลักิษณะพ่�นฐ�นขีอง
คัลังสิำนค้ั� ปฏิิบัติกิ�รต่�ง ๆ ในคัลังสิำนค้ั� ระบบกิ�รจัำด้กิ�รคัลังสิำนค้ั� 
อุปกิรณ์กิ�รจัำด้เก็ิบและกิ�รขีนย้�ยสิำนค้ั� กิ�รออกิแบบโคัรงร่�งขีองพ่�นที�
ที�จัำด้เก็ิบสิำนค้ั� กิ�รจำัด้ว�ง กิ�รจำัด้สำรรทรัพย�กิรในคัลังสิำนค้ั� กิ�ร
วิเคัร�ะห์และออกิแบบระบบกิ�รไหลเวียนขีองสิำนค้ั� กิ�รจัำด้คัลังสิำนค้ั�
แบบรวม่ศูึนย์ข้ี�ม่ท่�เร่อศูึนย์เปลี�ยนถ่�ยสิำนค้ั�กิ�รวัด้กิ�รด้ำ�เนินง�น
ต่�ง ๆ ขีองคัลังสิำนค้ั�
  Study of role, goal and warehouse design, 
application of information technology to warehouse 
management, basic characteristics of warehouse, various 
operations in warehouse, warehouse management system, 
goods storage and handling, store layout design, positioning, 
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allocation of resources in the warehouse, analysis and design 
of goods circulation, centralize warehouse centers across 
harbor transshipment cargo, measurement of various 
operations in warehouse.

MBA0904 การจัดการสิูนค้ัาคังคัลััง 3(3-0-6)
  (Inventory Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�กิลยุทธ์ุท�งกิ�รจัำด้กิ�รกิ�รแบ่งกิลุ่ม่สิำนค้ั�คังคัลังและ
กิ�รจัำด้ซ่ี�อ กิ�รจัำด้ซ่ี�อจัำด้ห�จำ�กิแหล่งสำนับสำนุนภ�ยนอกิ และกิ�รตรวจำ
สำอบคุัณภ�พในโซ่ีอุปท�น กิ�รคัวบคุัม่สิำนค้ั�คังคัลัง ระบบจำำ�แนกิประเภท
ขีองสิำนค้ั�คังคัลัง กิำ�หนด้บทบ�ทหน้�ที�วิธีุกิ�รและเทคันิคักิ�รจำัด้ระบบ
สิำนค้ั�คังคัลังต�ม่ตัวแบบสำินค้ั�คังคัลังแบบสำโทแคัสำติกิในกิรณีคั�บเดี้ยว
และหล�ยคั�บ ตัวแบบสิำนค้ั�คังคัลังซึี�งมี่เวล�นำ�เป็นสำโทแคัสำติกิ ระบบ
สิำนค้ั�คังคัลงัแบบลำ�ดั้บ ตัวแบบสำนิค้ั�คังคัลงัแบบหล�ยชั�น กิ�รวเิคัร�ะห์
คัวบคุัม่ระดั้บสิำนค้ั�คังคัลังและกิ�รจัำด้กิ�รคัว�ม่เสีำ�ยง
  Study of strategy of inventory and purchasing group 
classification, procurement from outside resources, quality 
checking in supply chain, inventory control, inventory 
classification system, role defining and inventory techniques 
according to model of single-period and multi-period stochastic 
inventory, model of inventory with stochastic time leading, 
sequential inventory system, model of multi-stage inventory, 
analysis and control of inventory level and risk management.

MBA0905 การจัดการพื้าณิชย์นาวีิ 3(3-0-6)
  (Maritime Management)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�แนวคิัด้ลักิษณะกิ�รด้ำ�เนินง�นโด้ยรวม่ขีองธุุรกิิจำ
พ�ณิยช์น�วีและกิ�รขีนส่ำงท�งนำ��และท�งทะเล นับตั�งแต่ประเภทขีองเร่อ
ที�ใช้ในธุุรกิิจำพ�ณิชย์น�วี ธุุรกิิจำกิ�รขีนสำ่งท�งนำ�� ท�งทะเล และธุุรกิิจำที�
เกีิ�ยวข้ีอง บทบ�ทขีองรัฐบ�ลต่ออุตสำ�หกิรรม่เดิ้นเร่อ กิลไกิพ่�นฐ�นและ

โคัรงสำร้�งองค์ักิ�ร กิ�รจัำด้องค์ักิ�รที�เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�รเดิ้นเร่อพ�ณิชย์ 
องค์ักิ�รอ่�นที�ช่วยสำนับสำนุนกิ�รขีนส่ำงท�งนำ��และท�งทะเล ระบบกิ�รขีน
ถ่�ย กิ�รจำัด้ว�งสิำนคั้� รวม่ทั�งขัี�นตอนกิ�รขีนสำ่งท�งนำ��และท�งทะเล      
กิ�รจำองระว�งเร่อ กิ�รคิัด้ค่ั�ระว�ง และอุปกิรณ์ที�ใช้ในกิ�รขีนถ่�ย กิ�ร
ด้ำ�เนินกิ�รด้้�นเอกิสำ�รต�ม่ข้ีอตกิลงแห่งสัำญญ� กิ�รจัำด้กิ�รกิ�รขีนส่ำง   
ต่�ง ๆ และพิธีุกิ�รศุึลกิ�กิร
  Study of concepts and overal l  operat ing 
characteristics of maritime and marine transportation including 
ship types used in marine transportation, marine transportation 
business and related businesses, roles of government in 
maritime industry, basic mechanism and organizational 
structure, organization management concerning to maritime 
commerce, supporting organizations for marine transportation, 
vestibular system, product positioning, process of maritime 
and marine transportation, freight reservations, freight 
reservation charges and vestibular equipments, document 
operation according to terms of agreement of transportation 
management and custom operation.

4. หมวิดวิิชาเล้ัอักเสูรี
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
 ให้เล่อกิศึึกิษ�วิช�ใด้ ๆ ในหลักิสูำตรระดั้บปริญญ�โทที�เปิด้
สำอนขีองม่ห�วิทย�ลัยเอเชียอ�คัเนย์ 
  หร่อร�ยวิช�ในหม่วด้วิช�เล่อกิเสำรีที�เปิด้สำอนในคัณะบัณฑิ์ต
วิทย�ลัย ดั้งต่อไปนี�
MBA1001 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการจัดการ 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Management Issues)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
 สัำม่ม่น� แลกิเปลี�ยนคัว�ม่รู้ คัว�ม่คิัด้เห็นประเด็้นสำำ�คััญที�
เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�รจัำด้กิ�รในองค์ักิรปัจำจุำบัน กิ�รวิเคัร�ะห์ปัญห� กิ�รแก้ิไขี
ด้้วยเคัร่�องม่่อท�งด้้�นกิ�รจัำด้กิ�ร พร้อม่นำ�เทคันิคัและแนวท�งกิ�รจัำด้กิ�ร
ม่�บูรณ�กิ�รใช้ทรัพย�กิรม่นุษย์กัิบทรัพย�กิรที�องคั์กิรม่ีอยู่ ตลอด้จำน
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ศึึกิษ�ประเด็้นสำำ�คััญ และกิรณีศึึกิษ�เหตุกิ�รณ์ที�เกิิด้ขึี�นจำริงในปัจำจุำบัน    
   Seminar, knowledge exchange and comments in 
currently special organization management issues, problem 
analysis, problem solving by specific management tools, 
techniques and approaches integration for human resources 
and existing enterprise resources use, study of important issues 
and case studies of current management issues.

MBA1002 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการเงิน 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Finance Issues)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  ศึึกิษ�ประเด็้นสำำ�คััญท�งกิ�รเงินโด้ยใช้กิ�รบรรย�ย และกิ�ร
อภิปร�ยกิรณีศึึกิษ�รวม่ทั�งทำ�กิ�รค้ันคัว้�ร�ยบุคัคัลเพ่�อให้เข้ี�ใจำใน
ประเด้็นปัญห�ปัจำจุำบันท�งกิ�รเงินเพ่�อเพิ�ม่พูนทักิษะในกิ�รแกิ้ไขีปัญห�
ที�เกีิ�ยวข้ีองกัิบสำ�ระสำำ�คััญท�งกิ�รเงิน
   Study of special financial issues via description and 
discussion of case studies, individual survey of literatures for 
understanding the current financial problems in order to 
improve financial problem solving skill set.

MBA1003 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการตลัาด 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Marketing Issues)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  สัำม่ม่น� แลกิเปลี�ยนคัว�ม่รู้ คัว�ม่คิัด้เห็นประเด็้นสำำ�คััญที�
เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิลยุทธ์ุกิ�รตล�ด้ ธุุรกิิจำ และด้้�นอ่�น ๆ  ที�เกีิ�ยวข้ีองในปัจำจุำบัน
 หร่อแนวโน้ม่ในอน�คัต กิ�รตล�ด้แบบบูรณ�กิ�ร ตลอด้จำนศึึกิษ�ประเด็้น
สำำ�คััญและกิรณีศึึกิษ�เหตุกิ�รณ์ที�เกิิด้ขึี�นจำริงในปัจำจุำบัน
  Seminar, knowledge exchange and comments in 
currently special marketing issues consisting of strategy, 
business and others or future trends, integrated marketing, 
study of important issues and case studies of current marketing 
issues.

MBA1004 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการบัญชี 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Accounting Issues)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  สัำม่ม่น� แลกิเปลี�ยนคัว�ม่รู้ คัว�ม่คิัด้เห็น เพ่�อห�ข้ีอสำรุปใน
ประเด้็นที�เกีิ�ยวข้ีองกิับกิ�รบัญชีที�เปลี�ยนแปลงไปร่วม่กิับกิลุ่ม่บุคัคัลที�
เกีิ�ยวข้ีอง วิเคัร�ะห์กิรณีศึึกิษ�และเหตุกิ�รณ์ที�เกิิด้ขึี�นจำริงในปัจำจุำบัน
   Seminar, knowledge exchange and comments in 
currently varied accounting issues associated with related 
persons, analysis of case studies and current accounting issues.

MBA1005 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการเป็นผูู้้ประกอับการ 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Entrepreneurship Issues)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
   สัำม่ม่น� แลกิเปลี�ยนคัว�ม่รู้ คัว�ม่คัิด้เห็นประเด้็นสำำ�คััญที�
เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�รเป็นผู้ประกิอบกิ�รในระบบเศึรษฐกิิจำปัจำจุำบัน กิ�ร
วิเคัร�ะหปั์ญห�และประเด้น็สำำ�คััญ และกิรณศึีึกิษ�เหตุกิ�รณ์ที�เกิิด้ขึี�นจำริง
ในปัจำจุำบัน
   Seminar, knowledge exchange and comments in 
currently special entrepreneurship issues in current business 
system, problem analysis and important issues, as well as case 
studies of current entrepreneurship issues.

MBA1006 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการจัดการธุุรกิจดิจิทัลั 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Digital Business
 Management Issues)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  สัำม่ม่น� แลกิเปลี�ยนคัว�ม่รู้ คัว�ม่คัิด้เห็นประเด้็นสำำ�คััญที�
เกีิ�ยวข้ีองกัิบกิ�รจัำด้กิ�รธุุรกิิจำดิ้จิำทัลและเทคัโนโลยีสำ�รสำนเทศึ กิ�รส่ำ�อสำ�ร
 สัำงคัม่ออนไลน์ในปัจำจุำบัน กิ�รวิเคัร�ะห์ปัญห�และประเด็้นสำำ�คััญ และ
กิรณีศึึกิษ�เหตุกิ�รณ์ที�เกิิด้ขึี�นจำริงในปัจำจุำบัน 
  Seminar, knowledge exchange and comments in 
currently digital business and information technology 
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management, communication and social media, problem 
analysis and important issues, as well as case studies of current 
digital business issues.

MBA1007 สัูมมนาประเด็นพิื้เศษทางการจัดการโลัจิสูติกส์ู 3(3-0-6)
  (Seminar in Special Logistics Management Issues)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  สัำม่ม่น� แลกิเปลี�ยนคัว�ม่รู้ คัว�ม่คิัด้เห็นประเด็้นสำำ�คััญที�
เกีิ�ยวข้ีองกิบักิ�รจำดั้กิ�รโลจิำสำติกิส์ำ กิ�รพฒัน�ตวัแบบ กิ�รเกิบ็และเตรยีม่
ข้ีอมู่ล กิ�รสำร้�งโปรแกิรม่เพ่�อกิ�รวิเคัร�ะห์ผลเพ่�อปรับปรุงและพัฒน�
ประสิำทธิุภ�พในกิ�รจำดั้กิ�รด้้�นโลจิำสำติกิส์ำ และกิรณศึีึกิษ�เหตุกิ�รณ์ที�เกิิด้
ขึี�นจำริงในปัจำจุำบัน
  Seminar, knowledge exchange and comments in 
currently special logistics management issues, model 
development, programming for analysis in order to improve 
and develop the performance of logistics management, and 
study of case studies of current logistics management issues.

5. หมวิดวิิชาวิิทยานิพื้นธ์ุ
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA1101 วิิทยานิพื้นธ์ุ 1 6(0-0-12)
  (Thesis 1)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
  กิ�รทำ�วิจัำยเพ่�อคัว�ม่ก้ิ�วหน้�ท�งวิช�กิ�รในสำ�ขี�วิช�
บริห�รธุุรกิิจำที�สำนใจำ กิำ�หนด้หัวข้ีอกิ�รทำ�วิจัำย ค้ันคัว้�แหล่งที�ม่�ขีองข้ีอมู่ล
และทฤษฎีีที�เกีิ�ยวขีอ้งพรอ้ม่เสำนอหวัข้ีอเพ่�อขีออนมัุ่ติ ทบทวนวรรณกิรรม่
 กิรอบแนวคิัด้และทฤษฎีี เพ่�อพัฒน�กิรอบแนวคิัด้ให้ตรงต�ม่ประเด็้นและ
วัตถุประสำงค์ัที�ตั�งไว้ พร้อม่ทั�งนำ�เสำนอระเบียบวิธีุกิ�รวิจัำย พัฒน�เคัร่�อง
ม่่อ เทคันิคักิ�รรวบรวม่ข้ีอมู่ลและสำถิติที�ใช้ในกิ�รวิเคัร�ะห์ ภ�ยใต้คัว�ม่
ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ� ซึี�งมี่หน้�ที�ให้คัำ�ปรึกิษ�และคัวบคุัม่กิ�รทำ�
วิทย�นิพนธ์ุ และนำ�เสำนอผลง�นวิจัำยคัรั�งที� 1 ต่อคัณะกิรรม่กิ�รสำอบที�ได้้
รับกิ�รแต่งตั�ง พร้อม่ปรับปรุงแก้ิไขีต�ม่ข้ีอแนะนำ�ขีองคัณะกิรรม่กิ�รสำอบ
ให้แล้วเสำร็จำ

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

MBA1102 วิิทยานิพื้นธ์ุ 2 6(0-0-12)
  (Thesis 2)
  วิช�บังคัับก่ิอน : MBA1001 วิทย�นิพนธ์ุ 1
   ด้ำ�เนนิกิ�รต�ม่ขัี�นตอนขีองกิ�รวจัิำย โด้ยกิ�รประม่วลผลกิ�ร
วิเคัร�ะห์ ร�ยง�นผลที�ได้้ สำรุปผลกิ�รวิจัำย อภิปร�ยผล และข้ีอเสำนอแนะ
 ภ�ยใต้คัว�ม่ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ� ซึี�งมี่หน้�ที�ให้คัำ�ปรึกิษ�และ
คัวบคุัม่กิ�รทำ�วิทย�นิพนธ์ุขีองนักิศึึกิษ�แต่ละคันจำนแล้วเสำร็จำ และนำ�
เสำนอผลง�นวิจัำยคัรั�งที� 2 ต่อคัณะกิรรม่กิ�รสำอบที�ได้้รับกิ�รแต่งตั�ง พร้อม่
ปรับปรุงแก้ิไขีต�ม่ข้ีอแนะนำ�ขีองคัณะกิรรม่กิ�รสำอบให้แล้วเสำร็จำ เพ่�อ
คัว�ม่สำม่บูรณ์ขีองวิทย�นิพนธ์ุ และเม่่�อวิทย�นิพนธ์ุนำ�เสำนอฉบับสำม่บูรณ์
แล้ว นักิศึึกิษ�ต้องนำ�ผลง�นวิทย�นิพนธ์ุฉบับสำม่บูรณ์จัำด้ตีพิม่พ์หร่อเผย
แพร่ผ่�นส่ำ�อท�งวิช�กิ�รหร่อวิช�ชีพต่�ง ๆ
   Follow research methodology, processing analysis, 
reporting, conclusion, discussion and provide suggestion under 
supervisor functioning to advice and control thesis’s direction 
and scope, second-time thesis presentation to appointed 
committee, correct and improve thesis according to 
committee’s comments for completing the thesis, publish full 
thesis research paper on various academic or professional 
channels. 
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6. หมวิดการค้ันคัว้ิาอิัสูระ
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA1201 การค้ันคัว้ิาอิัสูระ  6(0-0-12)
  (Independent Study)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
   กิ�รค้ันคัว้�อิสำระในเร่�องที�เกีิ�ยวกัิบสำ�ขี�วิช�บริห�รธุุรกิิจำที�
สำนใจำ กิำ�หนด้หัวข้ีอกิ�รคั้นคัว้�ด้้วยตนเอง ทบทวนวรรณกิรรม่ กิรอบ
แนวคัิด้ ทฤษฎีี เพ่�อพัฒน�กิรอบแนวคัิด้ให้ตรงต�ม่ประเด้็นและ
วัตถุประสำงค์ัที�ตั�งไว้ พร้อม่ทั�งนำ�เสำนอระเบียบวิธีุกิ�รวิจัำย พัฒน�เคัร่�อง
ม่่อ เทคันิคักิ�รรวบรวม่ข้ีอมู่ล วิเคัร�ะห์ อภิปร�ยผล และสำรุปผลกิ�รวิจัำย
ที�ได้้ พร้อม่มี่ข้ีอเสำนอแนะในกิ�รจัำด้กิ�ร ภ�ยใต้คัว�ม่ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�
ปรึกิษ� และต้องได้้รับอนุมั่ติจำ�กิคัณะกิรรม่กิ�รสำอบที�ได้้รับกิ�รแต่งตั�ง 
โด้ยกิ�รค้ันคัว้�อิสำระจำะมุ่่งเน้นคัว�ม่สำ�ม่�รถที�นำ�ไปเพิ�ม่พูนองค์ัคัว�ม่รู้
ท�งวิช�กิ�ร และประยุกิต์ใช้ในกิ�รพัฒน�ด้้�นบริห�รธุุรกิิจำ ตลอด้จำนต้อง
นำ�ผลง�นกิ�รคัน้คัว�้อิสำระฉบบัสำม่บรูณจั์ำด้ตีพิม่พ์หร่อเผยแพรผ่่�นสำ่�อท�ง
วิช�กิ�รหร่อวิช�ชีพต่�ง ๆ
   Independent study of the topic of interests 
concerning to business administration, define the title of 
independent study, literature survey, concept framework and 
theory to develop concept framework according to issues and 
defined objectives, present research methodology, develop 
tools and techniques for data collection, analysis, discussion 
and conclusion under supervisor and need to be approved 
by appointed committee, selected independent study can be 
used for enhancing cognitive academic knowledge, and applied 
to business administration development, publish full 
independent study research paper on various academic or 
professional channels.

7.หมวิดการสูอับประมวิลัคัวิามรู้
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA1301 การสูอับประมวิลัคัวิามรู้  0(0-0-0)
  (Comprehensive Examination) (ไม่นับหน่วิยกิต)
  วิช�บังคัับก่ิอน : ไม่่มี่
   กิ�รวดั้ขีีด้คัว�ม่รู้คัว�ม่สำ�ม่�รถโด้ยบูรณ�กิ�รองคัค์ัว�ม่รู้ด้้�น
บริห�ร ทั�งท�งด้้�นทฤษฎีีและกิ�รประยุกิต์ใช้ในง�นวิจัำย เพ่�อแสำด้งให้เห็น
ถึงคัว�ม่เข้ี�ใจำอย�่งลกึิซึี�งขีองเน่�อห�สำ�ระที�จำะนำ�ไปสู่ำร�กิฐ�นกิ�รคัน้คัว�้
อิสำระต่อไป ทั�งนี�กิ�รสำอบวัด้คุัณสำม่บัติเป็นแบบขี้อเขีียนและ/หร่อป�กิ
เปล่�
   Ability measurement by integrating management 
knowledge including theories and applications in research to 
perform deep understanding about useful contents to be the 
basis of further independent study, comprehensive examination 
can be proceeded by written and/or oral examination.
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หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต 
สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ (นานาชาติ)
หมวิดวิิชาเสูริมพ้ื้�นฐาน (Foundation Courses)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA0101 ภาษาอัังกฤษสูำาหรับผูู้�บริหาร 0(0-0-0)
 (English for Executives)  (ไม่นับหน่วิยกิต)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 ภ�ษ�อังกิฤษธุุรกิิจำท�งกิ�รจัำด้กิ�รโด้ยเฉพ�ะกิ�รเขีียนและ
กิ�รอ่�นที�มุ่่งเน้นคัว�ม่เข้ี�ใจำภ�ษ�เฉพ�ะท�ง	และสำำ�นวนท�งธุุรกิิจำ	กิ�ร
ระบุใจำคัว�ม่สำำ�คััญ	ใจำคัว�ม่รองและข้ีอสำรุปในประเด็้นประโยคั	รวม่ทั�ง
กิ�รเขีียนเพ่�อกิ�รส่ำ�อสำ�รท�งธุุรกิิจำ
	 Business	English	in	management	especially	in	
reading	and	writing.	It	emphasizes	on	understanding	business	
terms	and	business	expressions.	Identify	main	ideas,	supporting	
details	and	conclusion	of	topic	sentences.	Writing	for	
communication	in	business	is	included.	

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

MBA0201 การจัดการแลัะพ้ื้�นฐานทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
 (Management and Business Essentials)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 แนวคิัด้	ทฤษฎีีท�งกิ�รจัำด้กิ�รในรูปแบบกิ�รบูรณ�กิ�ร	
หน้�ที�หลักิกิ�รจัำด้กิ�ร	รวม่ทั�งเน้นศึึกิษ�ด้้�นพฤติกิรรม่องค์ักิ�รทั�งระดั้บ
ปัจำเจำกิชน	ระดั้บกิลุ่ม่	และระดั้บองค์ักิ�ร	คัว�ม่สัำม่พันธ์ุและประสิำทธิุภ�พ
ขีองกิลุ่ม่	ค่ั�นิยม่	เจำตคัติ	กิ�รเรียนรู้	คัว�ม่พึงพอใจำ	กิ�รจูำงใจำ	ภ�วะผู้นำ�	
กิ�รทำ�ง�นเป็นทีม่	และคัว�ม่ขัีด้แย้ง	กิระบวนกิ�รด้้�นกิ�รจัำด้กิ�รทุน
ม่นุษย	์จำ�กิกิ�รว�งแผน	กิ�รฝึึกิอบรม่และกิ�รพัฒน�	จำริยธุรรม่และคัว�ม่

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

MBA0202 กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด 3(3-0-6)
 (Marketing Strategy and Execution)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 หน้�ที�ท�งกิ�รตล�ด้	กิ�รวิเคัร�ะห์โอกิ�สำและว�งแผนกิ�ร
ตล�ด้	กิ�รวิเคัร�ะห์สำภ�พแวด้ล้อม่ท�งกิ�รตล�ด้เพ่�อกิ�รตัด้สิำนใจำท�งกิ�ร
ตล�ด้	พฤติกิรรม่ผู้บริโภคั	กิ�รแบ่งส่ำวนตล�ด้	กิำ�หนด้ตล�ด้เป้�หม่�ย	กิ�ร
ว�งตำ�แหน่งสิำนค้ั�หร่อบริกิ�ร	กิ�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์์	สิำนค้ั�หร่อบริกิ�รใหม่่
	กิำ�หนด้กิลยุทธ์ุส่ำวนประสำม่ท�งกิ�รตล�ด้	กิ�รจัำด้ทำ�แผนกิ�รตล�ด้	กิ�ร
บริห�รลูกิค้ั�สัำม่พันธ์ุ	กิ�รส่ำ�อสำ�รท�งกิ�รตล�ด้	บทบ�ทและคัว�ม่สำำ�คััญ
ขีองกิ�รตล�ด้ส่ำ�อสัำงคัม่ออนไลน์ในกิ�รทำ�ธุุรกิิจำ
	 Marketing	functions,	opportunity	analysis	and	
marketing	plan.	Analysis	of	the	marketing	environment	for	
marketing	decisions.	Consumer	behavior,	market	segmentation,	
defining	the	target	market,	positioning	the	product	or	service,	
product	or	service	development,	strategic	marketing	mix,	
marketing	plan,	customer	relationship	management,	marketing	
communications	and	the	role	and	importance	of	social	media	
in	online	marketing.
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MBA0203 การจัดการทางการเงินเพ้ื้�อัการตัดสิูนใจ 3(3-0-6)
 (Financial Management for Decision   
 Making) 
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 ทฤษฎีีกิ�รบรหิ�รกิ�รเงนิ		กิ�รจำดั้กิ�รกิ�รเงนิในรปูแบบต�่ง
	ๆ 		กิระบวนกิ�รกิ�รตัด้สิำนใจำท�งกิ�รบริห�รกิ�รเงินและหน้�ที�กิ�รจัำด้กิ�ร
เงินขีองธุุรกิิจำ	โด้ยเน้นกิ�รวิเคัร�ะห์งบกิ�รเงินและกิ�รตัด้สิำนใจำลงทุนท�ง
ธุุรกิิจำภ�ยใต้คัว�ม่ไม่่แน่นอน		แหล่งที�ม่�ขีองเงินทุน	โคัรงสำร้�งเงินทุนและ
อัตร�ผลตอบแทน	มู่ลค่ั�ขีองเงินต�ม่เวล�		กิ�รประเมิ่นมู่ลค่ั�พันธุบัตร
และหุ้นสำ�ม่ัญ	กิ�รคัำ�นวณห�ต้นทุนขีองเงินทุน	กิ�รตัด้สิำนใจำในเร่�องงบ
ลงทุน	โคัรงสำร้�งเงินทุนและนโยบ�ยเงินปันผล	กิ�รจัำด้กิ�รคัว�ม่เสีำ�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 การนำาการเปล่ั�ยนแปลังทางดิจิทัลั 3(3-0-6)
 (Leading Digital Transformation) 
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 เข้ี�ใจำถึึงกิ�รเปลี�ยนแปลงและผลกิระทบที�จำะเกิิด้ขึี�นในโลกิ
ดิ้จิำทัล	เข้ี�ใจำถึึงแนวโน้ม่ขีองเทคัโนโลยีสำ�รสำนเทศึต่�งๆ	ที�กิำ�ลังจำะเข้ี�ม่�สำ
ร้�งคัว�ม่เปลี�ยนแปรงในกิ�รทำ�ธุุรกิิจำ	ที�	เพ่�อกิำ�หนด้ทิศึท�งว�งแผนกิ�ร
สำร้�งกิลยุทธ์ุด้้�นดิ้จิำทัลให้กัิบองคั์กิร	กิ�รสำร้�งกิระบวนกิ�รใหม่่ผ่�น
เทคัโนโลยีให้มี่ประสิำทธิุภ�พ	และประสิำทธิุผลม่�กิขึี�น
	 Understand	the	change	and	effect	in	the	digital	
era.	Understand	the	trend	in	technology	that	lead	to	disruption	
in	business.	Building	new	process	with	the	aid	of	digital	
technology	to	improve	efficiency	and	effectiveness.

MBA0205 การคิัดเชิงอัอักแบบ 3(3-0-6) 
 (Design Thinking)  
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 กิระบวนกิ�รคิัด้วิเคัร�ะห์เพ่�อห�ท�งแก้ิปัญห�อย่�งเป็น
ระบบ	โด้ยมี่หลักิสำำ�คััญค่ัอกิ�รเข้ี�ใจำคัว�ม่ต้องกิ�รและปัญห�ขีองกิลุ่ม่เป้�
หม่�ยหร่อผู้ใช้เป็นหลักิ	เพ่�อสำร�้งผลติภัณฑ์์และกิ�รบรกิิ�รเพ่�อตอบโจำทย์
ลูกิค้ั�ยุคัใหม่่
	 Understanding	the	process	of	analyzing	problem	
with	clear	understanding	of	the	needs	and	problems	of	the	
targets	or	users	in	order	to	develop	new	product	and	services	
that	answer	the	lifestyle	of	the	customer	in	modern	era.

MBA0206 การสูร�างโมเดลัธุุรกิจในยุคัการเปล่ั�ยนแปลัง 
  3(3-0-6)
 (Disruptive Business Model) 
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 แนวคิัด้	หลักิกิ�ร	และวิธีุกิ�รสำร้�งคัว�ม่ได้้เปรียบเชิงกิลยุทธ์ุ
ด้้วยกิ�รสำร้�งนวัตกิรรม่โม่เด้ลธุุรกิิจำ	ผ่�นกิ�รวิเคัร�ะห์ปัจำจัำยที�สำำ�คััญท�ง
ธุุรกิิจำ	เพ่�อสำร้�งธุุรกิิจำใหม่่ๆที�สำร้�งคุัณค่ั�ให้กัิบลูกิค้ั�	และสำ�ม่�รถึเติบโต
ได้้อย่�งยั�งย่น
	 Concepts,	principles	and	competitive	strategies	by	
creating	and	innovative	business	model	through	analyzing	key	
business	factors	in	order	to	build	new	business	that	create	
value	for	customer	and	leading	sustainable	growth.

MBA0207 การวิิจัยทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
 (Business Research)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 วิธีุกิ�รด้ำ�เนินกิ�รวิจัำยท�งธุุรกิิจำ	หลักิกิ�รคัว�ม่สำำ�คััญ	เหตุผล
	และวิธีุกิ�รในกิ�รออกิแบบง�นวิจัำย	นับตั�งแต่กิ�รกิำ�หนด้ปัญห�	กิ�รสำร้�ง
สำม่ม่ติฐ�น	กิ�รเก็ิบรวบรวม่ข้ีอมู่ล	กิ�รนำ�เทคัโนโลยีสำ�รสำนเทศึม่�ใช้ใน
กิ�รประม่วลผล	กิ�รวิเคัร�ะห์ข้ีอมู่ล	กิ�รแปลผลกิ�รวิจัำย	กิ�รเขีียน
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ร�ยง�นและนำ�เสำนอผลกิ�รวิจัำย	ที�สำ�ม่�รถึประยุกิต์ใช้ในกิ�รด้ำ�เนินง�น
ขีองธุุรกิิจำ	 	 	
	 The	research	procedures,	business	principles,	
significance,	reason	and	methods	in	the	research	design.	
Determine	the	Problems,	create	hypothesis,	collect	data.	Using	
information	technology	in	the	processing,	data	analysis,	report	
writing	and	interpret	and	present	research	result	which	can	
be	applied	in	the	operation	of	the	business.

หมวิดกลุ่ัมวิิชา (Concentration Courses)
	 นักิศึึกิษ�แผน	กิ	แบบ	กิ	2	เล่อกิศึึกิษ�ร�ยวิช�ใด้	ๆ	ในกิลุ่ม่
ร�ยวิช�ที�สำนใจำ	1	วิช�	จำำ�นวน	3	หน่วยกิิต	และนักิศึึกิษ�แผน	ขี	เล่อกิ
ศึึกิษ�	3	ร�ยวิช�ในกิลุ่ม่ร�ยวิช�ที�สำนใจำ	หร่อ	เล่อกิศึึกิษ�	3	ร�ยวิช�จำ�กิ
กิลุ่ม่วิช�ใด้ๆ	ในกิลุ่ม่วิช�ทั�งหม่ด้	จำำ�นวนรวม่	9	หน่วยกิิต	จำ�กิร�ยวิช�ดั้ง
ต่อไปนี�

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

MBA0301 การจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศ 3(3-0-6)
 (International Business Management)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 บทบ�ทขีองธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึที�มี่ต่อกิ�รจัำด้กิ�รกิลยทุธ์ุ
ธุุรกิิจำด้้�นต่�ง	ๆ 	ประเด็้นโอกิ�สำและอุปสำรรคัในกิ�รเข้ี�สู่ำธุุรกิิจำระดั้บโลกิ
ในด้้�นเศึรษฐกิิจำ	กิ�รเม่่อง	วัฒนธุรรม่	สำังคัม่	กิ�รกิำ�หนด้กิลยุทธ์ุในกิ�ร
เข้ี�สู่ำธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึให้เหม่�ะสำม่กิับศัึกิยภ�พ	รวม่ถึึงกิ�รจำัด้กิ�ร
ธุุรกิิจำด้้�นต่�ง	ๆ	ในบริบทธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึ
	 	 Roles	of	international	business	in	management	
of	various	business	strategies,	opportunity	and	barrier	issues	
for	entering	into	global	business	in	the	fields	of	economy,	
politics,	culture	and	society,	strategic	planning	for	entering	
into	international	business	according	to	appropriate	ability,	
and	business	management	based	on	international	business	
context.

MBA0302 การสูร�างเคัร้อัข่ายแลัะคัวิามร่วิมม้อัระดับโลัก 
  3(3-0-6)
 (Global Networking and Co-creation)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 แนวคิัด้	ทฤษฎีีที�เกีิ�ยวข้ีองกัิบคัว�ม่หล�กิหล�ยขีองวฒันธุรรม่
	รูปแบบและคัว�ม่แตกิต่�งขีองวัฒนธุรรม่	กิ�รเปลี�ยนแปลงท�งวัฒนธุรรม่
องค์ักิ�ร	กิ�รใช้วัฒนธุรรม่องค์ักิ�รและวัฒนธุรรม่ข้ี�ม่ช�ติเพ่�อเป็นเคัร่�อง
ม่่อในกิ�รบริห�รง�น	วัฒนธุรรม่และกิ�รสำ่�อสำ�รในบริบทขีองกิ�รจำัด้กิ�ร
ระดั้บโลกิ	กิ�รจัำด้กิ�รคัว�ม่หล�กิหล�ยท�งวัฒนธุรรม่ในสำถึ�นที�ทำ�ง�น	
และกิ�รบริห�รทรัพย�กิรณ์ม่นุษย์ที�แตกิต่�งกัินและเป็นกิลยุทธ์ุในกิ�ร
แข่ีงขัีนขีองธุุรกิิจำ
	 The	theoretical	concepts	related	to	cultural	
diversity,	different	type	of	cultures	and	cultural	change	in	
organization.	The	use	of	organizational	culture	and	Cross-
cultural	management	as	a	tool	to	manage	organization.	Culture	
and	communication	in	the	context	of	global	management.	
Managing	cultural	diversity	in	the	workplace	and	Managing	
cultural	diversity	in	the	workplace	to	gain	competitive	
advantage.

MBA0303 การพัื้ฒนาแผู้นธุุรกิจสูำาหรับผูู้�บริหาร 3(3-0-6)
 (Business Plan Development for Executives)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 กิ�รวิเคัร�ะห์สิำ�งแวด้ล้อม่ท�งธุุรกิิจำ	เพ่�อกิ�รว�งแผนระยะสัำ�น
และระยะย�ว	กิ�รพัฒน�แผนธุุรกิิจำ	แนวคิัด้กิ�รพัฒน�	กิ�รคั�ด้กิ�รณ์งบ
ประม่�ณและกิ�รเงิน	กิ�รวิเคัร�ะห์คัว�ม่เป็นไปได้้ขีองโคัรงกิ�รและ
กิ�รนำ�เสำนอโคัรงกิ�ร	กิ�รฝึึกิปฏิิบัติกิ�รเขีียนแผนธุุรกิิจำให้สำอด้คัล้องกัิบ
กิ�รด้ำ�เนินง�นจำริงขีองธุุรกิิจำ	
	 Analysis	of	the	business	environment	for	long-term	
and	short-term	planning.	Business	plan	development	and	
financial	budgeting	and	feasibility	study	of	the	project.	Practice	
writing	a	business	plan	in	accordance	with	the	actual	operation	
of	the	business.
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(ข)  กลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร�างสูรรค์ั (Creative Marketing 
Concentration)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA0401 การตลัาดดิจิทัลั 3(3-0-6)
 (Digital Marketing)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 แนวคิัด้	กิลยุทธ์ุ	กิ�รจัำด้กิ�ร	และเคัร่�องม่่อท�งกิ�รตล�ด้
ดิ้จิำทัล	โคัรงสำร�้งพ่�นฐ�นด้้�นทฤษฎีีท�งกิ�รตล�ด้โด้ยอ�ศึยัเทคัโนโลยต่ี�ง
	ๆ 	ที�เกิิด้ขึี�นในปจัำจุำบันม่�ประยกุิต์ใช้และพฒัน�ใหเ้กิิด้ประโยชนท์�งธุุรกิิจำ
	อ�ทิ	ระบบ	E-Commerce	E-Marketing	กิ�รว�งแผนและกิ�รพัฒน�
ตล�ด้ออนไลน์	โม่เด้ลธุุรกิิจำออนไลน์	และคัว�ม่รู้เบ่�องต้นขีองกิ�รนำ�	Best	
Practice	ด้้�น	IT	ม่�ใช้วิเคัร�ะห์และประเมิ่นผลท�งกิ�รตล�ด้	ตลอด้จำน
ศึึกิษ�แนวท�งแก้ิปัญห�และกิ�รตัด้สิำนใจำโด้ยใช้กิรณีศึึกิษ�และกิ�รปฏิิบัติ
จำริง
	 Concept,	strategy,	management	and	tools	of	digital	
marketing,	basic	currently	theoretical	marketing	structures	by	
various	technologies	and	applications	to	useful	business,	
E-commerce,	E-marketing,	planning	and	development	of	online	
marketing,	online	business	model	and	basic	knowledge	of	
using	best	practice	IT	to	analyze	and	evaluate	marketing,	study	
problem	solving	and	decision	approaches	based	on	case	study	
and	real-world	problems.

MBA0402 การสู้�อัสูารการตลัาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
 (Integrated Marketing Communications)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 ลักิษณะและคัว�ม่สำำ�คััญขีองกิลยุทธ์ุท�งสำ่�อสำ�รท�งกิ�ร
ตล�ด้แบบคัรบวงจำร	โด้ยเน้นช่องท�งกิ�รโฆษณ�และกิ�รส่ำงเสำริม่กิ�รขี�ย
		ประเภทขีองกิ�รโฆษณ�		กิ�รใช้ข้ีอมู่ลพฤติกิรรม่กิ�รซ่ื้�อเพ่�อกิ�รตัด้สิำน
ใจำ		กิ�รกิำ�หนด้งบประม่�ณกิ�รโฆษณ�		วิธีุกิ�รเล่อกิส่ำ�อโฆษณ�		กิ�ร
กิำ�หนด้ต�ร�งกิ�รโฆษณ�		กิ�รประเมิ่นผลกิ�รโฆษณ�		ประเภทขีองกิ�ร
ส่ำงเสำริม่กิ�รขี�ย		กิ�รว�งแผนกิ�รส่ำงเสำริม่กิ�รขี�ย		และกิ�รประเมิ่นผล
กิ�รส่ำงเสำริม่กิ�รขี�ย	และกิรณีศึึกิษ�

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

MBA0403 การพัื้ฒนาแผู้นธุุรกิจสูำาหรับนักการตลัาด 3(3-0-6)
 (Business Plan Development for Marketers)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 กิ�รวิเคัร�ะห์สิำ�งแวด้ล้อม่ท�งธุุรกิิจำ	เพ่�อกิ�รว�งแผนระยะสัำ�น
และระยะย�ว	กิ�รพัฒน�แผนธุุรกิิจำ	แนวคิัด้กิ�รพัฒน�	กิ�รคั�ด้กิ�รณ์งบ
ประม่�ณและกิ�รเงิน	กิ�รวิเคัร�ะห์คัว�ม่เป็นไปได้้ขีองโคัรงกิ�รและ
กิ�รนำ�เสำนอโคัรงกิ�ร	กิ�รฝึึกิปฏิิบัติกิ�รเขีียนแผนธุุรกิิจำให้สำอด้คัล้องกัิบ
กิ�รด้ำ�เนินง�นจำริงขีองธุุรกิิจำ	
	 Analysis	of	the	business	environment	for	long-term	
and	short-term	planning.	Business	plan	development	and	
financial	budgeting	and	feasibility	study	of	the	project.	Practice	
writing	a	business	plan	in	accordance	with	the	actual	operation	
of	the	business.

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

MBA0501 การพัื้ฒนาผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะการสูร�างตราสิูนคั�า
  3(3-0-6)
 (Product Development and Branding) 
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 กิลยุทธ์ุกิ�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ใหม่่	กิลยุทธ์ุกิ�รตล�ด้สำำ�หรับ
ช่วงวงจำรชีวิตผลิตภัณฑ์์		
กิลยทุธ์ุกิ�รตล�ด้สำำ�หรับผลิตภัณฑ์์และบริกิ�รประเภทต่�ง	ๆ 	กิ�รจัำด้กิ�ร
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ผลิตภัณฑ์์	แนวคิัด้และองค์ัประกิอบขีองตร�สิำนค้ั�	เพ่�อพัฒน�กิลยทุธ์ุกิ�ร
ส่ำ�อสำ�รตร�สำินค้ั�	กิ�รคัิด้เชิงกิลยุทธุ์เกีิ�ยวกัิบปัญห�ด้้�นตร�สำินคั้�อย่�ง
เป็นระบบ
	 New	product	development	strategy	and	Marketing	
strategy	for	each	stage	of	the	product	lifecycle.	Marketing	
strategy	of	different	type	of	products	and	services.	The	concept	
and	elements	of	the	brand	strategy	to	develop	brand	
communication.	Strategic	thinking	about	branding	issues	
systematically.

MBA0502 นวัิตกรรมทางธุุรกิจสูำาหรับผูู้�ประกอับการ 3(3-0-6)
 (Business Innovation for Entrepreneurs) 
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 ตัวแบบจำำ�ลอง	วิธีุกิ�รจัำด้กิ�รและกิ�รพัฒน�คัว�ม่รู้ทักิษะ	
ประสำบกิ�รณ์และคัว�ม่คิัด้ที�สำร้�งสำรรค์ัให้เกิิด้เป็นเทคันิคัและวิธีุกิ�ร
บริห�รกิ�รเปลี�ยนแปลงท�งนวัตกิรรม่	กิระบวนกิ�รด้ำ�เนินธุุรกิิจำที�นำ�ไป
สู่ำคัว�ม่คัิด้สำร้�งสำรรคั์ในกิ�รพัฒน�และปรับปรุงผลิตภัณฑ์์ใหม่่หร่อ
กิระบวนกิ�รบริห�รง�นใหม่่	ๆ	ที�ส่ำงเสำริม่และสำนับสำนุนประสิำทธิุผลขีอง
องค์ักิ�รและคัว�ม่สำำ�เร็จำต�ม่เป้�หม่�ย	โด้ยใช้เทคันิคักิ�รจัำด้กิ�ร
เปลี�ยนแปลงที�เหม่�ะสำม่	 	
	 Model,	 management	 and	 development	 of	
knowledge,	skill,	experience	and	creative	concept	to	
techniques	and	management	approaches	for	innovation	
changing,	business	leading	to	creative	thinking	for	development	
and	improvement	of	new	products	or	new	management	
process	encouraging	and	supporting	for	organizational	
effectiveness	and	goal	achievement	by	using	proper	changing	
management	techniques.

MBA0503  การพัื้ฒนาแผู้นธุุรกิจสูำาหรับผูู้�ประกอับการ 3(3-0-6)
 (Business Plan Development for 
Entrepreneurs)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 กิ�รวเิคัร�ะหสิ์ำ�งแวด้ล้อม่ท�งธุุรกิิจำ	เพ่�อกิ�รว�งแผนระยะสัำ�น
และระยะย�ว	กิ�รพัฒน�แผนธุุรกิิจำ	แนวคัดิ้กิ�รพัฒน�	กิ�รคั�ด้กิ�รณง์บ
ประม่�ณและกิ�รเงิน	กิ�รวิเคัร�ะห์คัว�ม่เป็นไปได้้ขีองโคัรงกิ�รและ
กิ�รนำ�เสำนอโคัรงกิ�ร	กิ�รฝึึกิปฏิิบัติกิ�รเขีียนแผนธุุรกิิจำให้สำอด้คัล้องกิับ
กิ�รด้ำ�เนินง�นจำริงขีองธุุรกิิจำ	
	 Analysis	of	the	business	environment	for	long-term	
and	short-term	planning.	Business	plan	development	and	
financial	budgeting	and	feasibility	study	of	the	project.	Practice	
writing	a	business	plan	in	accordance	with	the	actual	operation	
of	the	business.

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

MBA1101 วิิทยานิพื้นธ์ุ 1 6(0-0-12)
 (Thesis 1)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 กิ�รทำ�วิจัำยเพ่�อคัว�ม่ก้ิ�วหน้�ท�งวิช�กิ�รในสำ�ขี�วิช�
บริห�รธุุรกิิจำที�สำนใจำ	กิำ�หนด้หัวข้ีอกิ�รทำ�วิจัำย	ค้ันคัว้�แหล่งที�ม่�ขีองข้ีอมู่ล
และทฤษฎีีที�เกีิ�ยวขีอ้งพรอ้ม่เสำนอหวัข้ีอเพ่�อขีออนมัุ่ติ	ทบทวนวรรณกิรรม่
	กิรอบแนวคิัด้และทฤษฎีี	เพ่�อพัฒน�กิรอบแนวคิัด้ให้ตรงต�ม่ประเด็้นและ
วัตถุึประสำงค์ัที�ตั�งไว้	พร้อม่ทั�งนำ�เสำนอระเบียบวิธุีกิ�รวิจำัย	พัฒน�เคัร่�อง
ม่่อ	เทคันิคักิ�รรวบรวม่ข้ีอมู่ลและสำถิึติที�ใช้ในกิ�รวิเคัร�ะห์	ภ�ยใต้คัว�ม่
ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�	ซึื้�งมี่หน้�ที�ให้คัำ�ปรึกิษ�และคัวบคุัม่กิ�รทำ�
วิทย�นิพนธ์ุ	และนำ�เสำนอผลง�นวิจัำยคัรั�งที�	1	ต่อคัณะกิรรม่กิ�รสำอบที�ได้้
รับกิ�รแต่งตั�ง	พร้อม่ปรับปรุงแก้ิไขีต�ม่ข้ีอแนะนำ�ขีองคัณะกิรรม่กิ�รสำอบ
ให้แล้วเสำร็จำ
	 Research	for	academic	progress	in	business	
administration	of	interests,	define	thesis	title,	study	for	useful	
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data	and	related	theories,	propose	thesis	title,	literature	survey,	
theory	and	concept	framework	to	develop	concept	framework	
according	to	issues	and	defined	objectives,	present	research	
methodology,	develop	tools	and	techniques	for	data	
collection	and	analysis	under	supervisor	functioning	to	advice	
and	control	thesis’s	direction	and	scope,	first-time	thesis	
presentation	to	appointed	committee,	and	correct	thesis	
according	to	committee’s	comments.

MBA1102 วิิทยานิพื้นธ์ุ 2 6(0-0-12)
 (Thesis 2)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	MBA1101	วิทย�นิพนธ์ุ	1
	 Prerequisite:	MBA1101	Thesis	1
	 ด้ำ�เนินกิ�รต�ม่ขัี�นตอนขีองกิ�รวิจัำย	โด้ยกิ�รประม่วลผลกิ�ร
วิเคัร�ะห์	ร�ยง�นผลที�ได้้	สำรุปผลกิ�รวิจัำย	อภิปร�ยผล	และข้ีอเสำนอแนะ
	ภ�ยใต้คัว�ม่ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�	ซึื้�งมี่หน้�ที�ให้คัำ�ปรึกิษ�และ
คัวบคุัม่กิ�รทำ�วิทย�นิพนธ์ุขีองนักิศึึกิษ�แต่ละคันจำนแล้วเสำร็จำ	และนำ�
เสำนอผลง�นวิจัำยคัรั�งที�	2	ต่อคัณะกิรรม่กิ�รสำอบที�ได้้รับกิ�รแต่งตั�ง	พร้อม่
ปรับปรุงแก้ิไขีต�ม่ข้ีอแนะนำ�ขีองคัณะกิรรม่กิ�รสำอบให้แล้วเสำร็จำ	เพ่�อ
คัว�ม่สำม่บูรณ์ขีองวิทย�นิพนธ์ุ	และเม่่�อวิทย�นิพนธ์ุนำ�เสำนอฉบับสำม่บูรณ์
แล้ว	นักิศึึกิษ�ต้องนำ�ผลง�นวิทย�นิพนธ์ุฉบับสำม่บูรณ์จัำด้ตีพิม่พ์หร่อเผย
แพร่ผ่�นส่ำ�อท�งวิช�กิ�รหร่อวิช�ชีพต่�ง	ๆ
	 Follow	research	methodology,	processing	analysis,	
reporting,	conclusion,	discussion	and	provide	suggestion	under	
supervisor	functioning	to	advice	and	control	thesis’s	direction	
and	scope,	second-time	thesis	presentation	to	appointed	
committee,	correct	and	improve	thesis	according	to	
committee’s	comments	for	completing	the	thesis,	publish	full	
thesis	research	paper	on	various	academic	or	professional	
channels.	

หมวิดการคั�นคัวิ�าอิัสูระ (Independent Study)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA1201 การคั�นคัวิ�าอิัสูระ 6(0-0-12)
 (Independent Study)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 กิ�รคั้นคัว้�อิสำระในเร่�องที�เกีิ�ยวกัิบสำ�ขี�วิช�บริห�รธุุรกิิจำที�
สำนใจำ	กิำ�หนด้หัวข้ีอกิ�รค้ันคัว้�ด้้วยตนเอง		เป็นโคัรงกิ�รวิจัำยที�ออกิแบบ
ม่�เพ่�อให้นักิศึึกิษ�สำ�ม่�รถึใช้	สำถึ�นกิ�รณ์ท�งธุุรกิิจำม่�ตีโจำทย์ทำ�คัว�ม่
เข้ี�ใจำ	กิ�รเล่อกิประเด็้นปัญห�สำำ�หรับกิ�รศึึกิษ�โด้ยกิ�รค้ันคัว้�และ
วิเคัร�ะห์ข้ีอมู่ลเพ่�อตอบปัญห�ในธุุรกิิจำ	พร้อม่มี่ข้ีอเสำนอแนะในกิ�รจัำด้กิ�ร
	ภ�ยใต้คัว�ม่ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�	และต้องได้้รับอนุมั่ติจำ�กิคัณะ
กิรรม่กิ�รสำอบที�ได้้รับกิ�รแต่งตั�ง	โด้ยกิ�รค้ันคัว้�อิสำระจำะมุ่่งเน้นคัว�ม่
สำ�ม่�รถึที�นำ�ไปเพิ�ม่พูนองคั์คัว�ม่รู้ท�งวิช�กิ�ร	และประยุกิต์ใช้ในกิ�ร
พัฒน�ด้้�นบริห�รธุุรกิิจำ	
	 Independent	study	of	the	topic	of	interests	
concerning	business	administration,	define	the	title	of	
independent	study	and	research	project	that	allow	learner	to	
use	business	issues	for	analysis	leading	to	solving	business	
issues	with	management	recommendation	under	supervision	
of	advisor	and	need	to	be	approved	by	appointed	committee.	
Independent	study	can	be	used	for	enhancing	cognitive	
academic	knowledge,	and	applied	to	business	administration	
development.
หม่วด้กิ�รสำอบประม่วลคัว�ม่รู้	(Comprehensive	Examination)
	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

MBA1301 การสูอับประมวิลัคัวิามรู� 0(0-0-0)
 (Comprehensive Examination) (ไม่นับ
หน่วิยกิต)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 กิ�รวัด้ขีีด้คัว�ม่รู้คัว�ม่สำ�ม่�รถึโด้ยบูรณ�กิ�รองค์ัคัว�ม่รู้ด้้�น
บริห�ร	ทั�งท�งด้้�นทฤษฎีีและกิ�รประยุกิต์ใช้ในง�นวิจัำย	เพ่�อแสำด้งให้เห็น
ถึึงคัว�ม่เข้ี�ใจำอย�่งลกึิซึื้�งขีองเน่�อห�สำ�ระที�จำะนำ�ไปสู่ำร�กิฐ�นกิ�รคัน้คัว�้
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อิสำระต่อไป	ทั�งนี�กิ�รสำอบวัด้คุัณสำม่บัติเป็นแบบขี้อเขีียนและ/หร่อป�กิ
เปล่�
	 Ability	measurement	by	integrating	management	
knowledge	including	theories	and	applications	in	research	to	
perform	deep	understanding	about	useful	contents	to	be	the	
basis	of	further	independent	study,	comprehensive	examination	
can	be	proceeded	by	written	and/or	oral	examination.
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หลัักสููตรบริหารธุุรกิจมหาบัณฑิิต 
สูาขาวิิชาบริหารธุุรกิจ (เรียนทางไกลั)

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

MBA0101 ภาษาอัังกฤษสูำาหรับผูู้�บริหาร 0(0-0-0)
 (English for Executives) (ไม่นับหน่วิยกิต)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 ภ�ษ�อังกิฤษธุุรกิิจำท�งกิ�รจัำด้กิ�รโด้ยเฉพ�ะกิ�รเขีียน	และ
กิ�รอ่�นที�มุ่่งเน้นคัว�ม่เข้ี�ใจำภ�ษ�เฉพ�ะท�ง	และสำำ�นวนท�งธุุรกิิจำ	กิ�ร
ระบุใจำคัว�ม่สำำ�คััญ	ใจำคัว�ม่รองและข้ีอสำรุปในประเด็้นประโยคั	รวม่ทั�ง
กิ�รเขีียนเพ่�อกิ�รส่ำ�อสำ�รท�งธุุรกิิจำ
 Business English in management especially in 
reading and writing. It emphasizes on understanding business 
terms and business expressions. Identify main ideas, supporting 
details and conclusion of topic sentences. Writing for 
communication in business is included. 

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

MBA0201 การจัดการแลัะพ้ื้�นฐานทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
 (Management and Business Essentials)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 แนวคิัด้	ทฤษฎีีท�งกิ�รจัำด้กิ�รในรูปแบบกิ�รบูรณ�กิ�ร	
หน้�ที�หลักิกิ�รจัำด้กิ�ร	รวม่ทั�งเน้นศึึกิษ�ด้้�นพฤติกิรรม่องค์ักิ�รทั�งระดั้บ
ปัจำเจำกิชน	ระดั้บกิลุ่ม่	และระดั้บองค์ักิ�ร	คัว�ม่สัำม่พันธ์ุและประสิำทธิุภ�พ
ขีองกิลุ่ม่	ค่ั�นิยม่	เจำตคัติ	กิ�รเรียนรู้	คัว�ม่พึงพอใจำ	กิ�รจูำงใจำ	ภ�วะผู้นำ�	
กิ�รทำ�ง�นเป็นทีม่	และคัว�ม่ขัีด้แย้ง	กิระบวนกิ�รด้้�นกิ�รจัำด้กิ�รทุน
ม่นุษย	์จำ�กิกิ�รว�งแผน	กิ�รฝึึกิอบรม่และกิ�รพัฒน�	จำริยธุรรม่และคัว�ม่
รับผิด้ชอบต่อสัำงคัม่	กิ�รติด้ต่อส่ำ�อสำ�ร	ตลอด้จำนกิ�รประเมิ่นผลกิ�รปฏิิบัติ
ง�น	

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

MBA0202 กลัยุทธ์ุแลัะการปฏิิบัติการทางการตลัาด 3(3-0-6)
 (Marketing Strategy and Execution)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 หน้�ที�ท�งกิ�รตล�ด้	กิ�รวิเคัร�ะห์โอกิ�สำและว�งแผนกิ�ร
ตล�ด้	กิ�รวิเคัร�ะห์สำภ�พแวด้ล้อม่ท�งกิ�รตล�ด้เพ่�อกิ�รตัด้สิำนใจำท�งกิ�ร
ตล�ด้	พฤติกิรรม่ผู้บริโภคั	กิ�รแบ่งส่ำวนตล�ด้	กิำ�หนด้ตล�ด้เป้�หม่�ย	กิ�ร
ว�งตำ�แหน่งสิำนค้ั�หร่อบริกิ�ร	กิ�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์์	สิำนค้ั�หร่อบริกิ�รใหม่่
	กิำ�หนด้กิลยุทธ์ุส่ำวนประสำม่ท�งกิ�รตล�ด้	กิ�รจัำด้ทำ�แผนกิ�รตล�ด้	กิ�ร
บริห�รลูกิค้ั�สัำม่พันธ์ุ	กิ�รส่ำ�อสำ�รท�งกิ�รตล�ด้	บทบ�ทและคัว�ม่สำำ�คััญ
ขีองกิ�รตล�ด้ส่ำ�อสัำงคัม่ออนไลน์ในกิ�รทำ�ธุุรกิิจำ
 Marketing functions, opportunity analysis and 
marketing plan. Analysis of the marketing environment for 
marketing decisions. Consumer behavior, market segmentation, 
defining the target market, positioning the product or service, 
product or service development, strategic marketing mix, 
marketing plan, customer relationship management, marketing 
communications and the role and importance of social media 
in online marketing.

MBA0203 การจัดการทางการเงินเพ้ื้�อัการตัดสิูนใจ 3(3-0-6)
 (Financial Management for Decision Making)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 ทฤษฎีีกิ�รบรหิ�รกิ�รเงนิ	กิ�รจัำด้กิ�รกิ�รเงนิในรปูแบบต�่ง
	ๆ 		กิระบวนกิ�รกิ�รตัด้สิำนใจำท�งกิ�รบริห�รกิ�รเงินและหน้�ที�กิ�รจัำด้กิ�ร
เงินขีองธุุรกิิจำ	โด้ยเน้นกิ�รวิเคัร�ะห์งบกิ�รเงินและกิ�รตัด้สิำนใจำลงทุนท�ง
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ธุุรกิิจำภ�ยใต้คัว�ม่ไม่่แน่นอน		แหล่งที�ม่�ขีองเงินทุน	โคัรงสำร้�งเงินทุนและ
อัตร�ผลตอบแทน	มู่ลค่ั�ขีองเงินต�ม่เวล�		กิ�รประเมิ่นมู่ลค่ั�พันธุบัตร
และหุ้นสำ�ม่ัญ	กิ�รคัำ�นวณห�ต้นทุนขีองเงินทุน	กิ�รตัด้สิำนใจำในเร่�องงบ
ลงทุน	โคัรงสำร้�งเงินทุนและนโยบ�ยเงินปันผล	กิ�รจัำด้กิ�รคัว�ม่เสีำ�ยง	 	
  Corporate financial theory, financial 
management in various forms, process of decision making for 
financial management and responsible money management 
business, especially in financial analysis and investment 
decisions under uncertainty, funding sources, capital structure 
and rate of return, current value of money, evaluation of 
valuation of bonds and common stock, calculation of capital 
cost, investment decisions, capital structure and dividend 
policy, risk management.

MBA0204 การนำาการเปลีั�ยนแปลังทางดิจิทัลั   3(3-0-6)
 (Leading Digital Transformation)    
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 เข้ี�ใจำถึึงกิ�รเปลี�ยนแปลงและผลกิระทบที�จำะเกิิด้ขึี�นในโลกิ
ดิ้จิำทัล	เข้ี�ใจำถึึงแนวโน้ม่ขีองเทคัโนโลยีสำ�รสำนเทศึต่�งๆ	ที�กิำ�ลังจำะเข้ี�ม่�สำ
ร้�งคัว�ม่เปลี�ยนแปรงในกิ�รทำ�ธุุรกิิจำ	ที�เพ่�อกิำ�หนด้ทิศึท�งว�งแผนกิ�ร
สำร้�งกิลยุทธ์ุด้้�นดิ้จิำทัลให้กัิบองคั์กิร	กิ�รสำร้�งกิระบวนกิ�รใหม่่ผ่�น
เทคัโนโลยีให้มี่ประสิำทธิุภ�พ	และประสิำทธิุผลม่�กิขึี�น
 Understand the change and effect in the digital 
era. Understand the trend in technology that lead to disruption 
in business. Building new process with the aid of digital 
technology to improve efficiency and effectiveness.

MBA0205 การคิัดเชิงอัอักแบบ 3(3-0-6) 
 (Design Thinking)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 กิระบวนกิ�รคัิด้วิเคัร�ะห์เพ่�อห�ท�งแกิ้ปัญห�อย่�งเป็น
ระบบ	โด้ยมี่หลักิสำำ�คััญค่ัอกิ�รเข้ี�ใจำคัว�ม่ตอ้งกิ�รและปญัห�ขีองกิลุ่ม่เป�้
หม่�ยหร่อผู้ใช้เป็นหลักิ	เพ่�อสำร้�งผลิตภัณฑ์์และกิ�รบริกิ�รเพ่�อตอบโจำทย์
ลูกิค้ั�ยุคัใหม่่
 Understanding the process of analyzing problem 

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

MBA0206 การสูร�างโมเดลัธุุรกิจในยุคัการเปลีั�ยนแปลัง 
  3(3-0-6)
 (Disruptive Business Model)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 แนวคิัด้	หลักิกิ�ร	และวธีิุกิ�รสำร�้งคัว�ม่ได้้เปรยีบเชิงกิลยทุธ์ุ
ด้้วยกิ�รสำร้�งนวัตกิรรม่โม่เด้ลธุุรกิิจำ	ผ่�นกิ�รวิเคัร�ะห์ปัจำจัำยที�สำำ�คััญท�ง
ธุุรกิิจำ	เพ่�อสำร้�งธุุรกิิจำใหม่่ๆที�สำร้�งคุัณค่ั�ให้กัิบลูกิค้ั�	และสำ�ม่�รถึเติบโต
ได้้อย่�งยั�งย่น
 Concepts, principles and competitive strategies by 
creating and innovative business model through analyzing key 
business factors in order to build new business that create 
value for customer and leading sustainable growth.

MBA0207 การวิิจัยทางธุุรกิจ 3(3-0-6)
 (Business Research)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 วิธีุกิ�รด้ำ�เนินกิ�รวิจัำยท�งธุุรกิิจำ	หลักิกิ�รคัว�ม่สำำ�คััญ	เหตุผล
	และวิธีุกิ�รในกิ�รออกิแบบง�นวิจัำย	นับตั�งแต่กิ�รกิำ�หนด้ปัญห�	กิ�รสำร้�ง
สำม่ม่ติฐ�น	กิ�รเก็ิบรวบรวม่ข้ีอมู่ล	กิ�รนำ�เทคัโนโลยีสำ�รสำนเทศึม่�ใช้ใน
กิ�รประม่วลผล	กิ�รวิเคัร�ะห์ข้ีอมู่ล	กิ�รแปลผลกิ�รวิจัำย	กิ�รเขีียนร�ยง�น
และนำ�เสำนอผลกิ�รวิจำยั	ที�สำ�ม่�รถึประยกุิต์ใช้ในกิ�รด้ำ�เนินง�นขีองธุุรกิิจำ

 The research procedures, business principles, 
significance, reason and methods in the research design. 
Determine the Problems, create hypothesis, collect data. Using 
information technology in the processing, data analysis, report 
writing and interpret and present research result which can 
be applied in the operation of the business.
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3. หมวิดกลุ่ัมวิิชา (Concentration Courses)
	 นักิศึึกิษ�แผน	กิ	แบบ	กิ	2	เล่อกิศึึกิษ�ร�ยวิช�ใด้	ๆ 	ในกิลุ่ม่
ร�ยวิช�ที�สำนใจำ	1	วิช�	จำำ�นวน	3	หน่วยกิิต	และนักิศึึกิษ�แผน	ขี	เล่อกิ
ศึึกิษ�	3	ร�ยวิช�ในกิลุ่ม่ร�ยวิช�ที�สำนใจำ	หร่อ	เล่อกิศึึกิษ�	3	ร�ยวิช�จำ�กิ
กิลุ่ม่วิช�ใด้ๆ	ในกิลุ่ม่วิช�ทั�งหม่ด้	จำำ�นวนรวม่	9	หน่วยกิิต	จำ�กิร�ยวิช�ดั้ง
ต่อไปนี�

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

MBA0401 การจัดการธุุรกิจระหว่ิางประเทศ 3(3-0-6)
 (International Business Management)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 Prerequisite:	None
	 บทบ�ทขีองธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึที�มี่ต่อกิ�รจัำด้กิ�รกิลยุทธ์ุ
ธุุรกิิจำด้้�นต่�ง	ๆ	ประเด็้นโอกิ�สำและอุปสำรรคัในกิ�รเข้ี�สู่ำธุุรกิิจำระดั้บโลกิ
ในด้้�นเศึรษฐกิิจำ	กิ�รเม่่อง	วัฒนธุรรม่	สัำงคัม่	กิ�รกิำ�หนด้กิลยุทธ์ุในกิ�ร
เข้ี�สู่ำธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึให้เหม่�ะสำม่กัิบศัึกิยภ�พ	รวม่ถึึงกิ�รจัำด้กิ�ร
ธุุรกิิจำด้้�นต่�ง	ๆ	ในบริบทธุุรกิิจำระหว่�งประเทศึ
 Roles of international business in management of 
various business strategies, opportunity and barrier issues for 
entering into global business in the fields of economy, politics, 
culture and society, strategic planning for entering into 
international business according to appropriate ability, and 
business management based on international business context.

MBA0402 การสูร�างเคัร้อัข่ายแลัะคัวิามร่วิมม้อัระดับโลัก 
  3(3-0-6)
 (Global Networking and Co-creation)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 แนวคิัด้	 ทฤษฎีีที� เกีิ�ยวข้ีองกัิบคัว�ม่หล�กิหล�ยขีอง
วัฒนธุรรม่	รูปแบบและคัว�ม่แตกิต่�งขีองวัฒนธุรรม่	กิ�รเปลี�ยนแปลง
ท�งวัฒนธุรรม่องค์ักิ�ร	กิ�รใช้วัฒนธุรรม่องค์ักิ�รและวัฒนธุรรม่ข้ี�ม่ช�ติ
เพ่�อเป็นเคัร่�องม่่อในกิ�รบริห�รง�น	วัฒนธุรรม่และกิ�รส่ำ�อสำ�รในบริบท

ขีองกิ�รจำัด้กิ�รระด้ับโลกิ	กิ�รจำัด้กิ�รคัว�ม่หล�กิหล�ยท�งวัฒนธุรรม่ใน
สำถึ�นที�ทำ�ง�น	และกิ�รบริห�รทรัพย�กิรณ์ม่นุษย์ที�แตกิต่�งกัินและเป็น
กิลยุทธ์ุในกิ�รแข่ีงขัีนขีองธุุรกิิจำ
 The theoretical concepts related to cultural 
diversity, different type of cultures and cultural change in 
organization.	The	use	of	organizational	culture	and	Cross-
cultural management as a tool to manage organization. Culture 
and communication in the context of global management. 
Managing cultural diversity in the workplace and Managing 
cultural diversity in the workplace to gain competitive 
advantage.

MBA0403 การพัื้ฒนาแผู้นธุุรกิจสูำาหรับผูู้�บริหาร 3(3-0-6)
 (Business Plan Development for Executives)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 กิ�รวิเคัร�ะห์สิำ�งแวด้ล้อม่ท�งธุุรกิิจำ	เพ่�อกิ�รว�งแผนระยะ
สัำ�นและระยะย�ว	กิ�รพัฒน�แผนธุุรกิิจำ	แนวคิัด้กิ�รพัฒน�	กิ�รคั�ด้กิ�รณ์
งบประม่�ณและกิ�รเงิน	กิ�รวิเคัร�ะห์คัว�ม่เป็นไปได้้ขีองโคัรงกิ�รและ
กิ�รนำ�เสำนอโคัรงกิ�ร	กิ�รฝึึกิปฏิิบัติกิ�รเขีียนแผนธุุรกิิจำให้สำอด้คัล้องกัิบ
กิ�รด้ำ�เนินง�นจำริงขีองธุุรกิิจำ	
	 Analysis	of	the	business	environment	for	long-term	
and	short-term	planning.	Business	plan	development	and	
financial budgeting and feasibility study of the project. Practice 
writing a business plan in accordance with the actual operation 
of the business.

(ข) กลุ่ัมวิิชาการตลัาดเชิงสูร�างสูรรค์ั
(Creative Marketing Concentration)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA0501 การตลัาดดิจิทัลั 3(3-0-6)
 (Digital Marketing)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 แนวคิัด้	กิลยุทธ์ุ	กิ�รจัำด้กิ�ร	และเคัร่�องม่่อท�งกิ�รตล�ด้
ดิ้จิำทัล	โคัรงสำร้�งพ่�นฐ�นด้้�นทฤษฎีีท�งกิ�รตล�ด้โด้ยอ�ศัึยเทคัโนโลยีต่�ง
	ๆ 	ที�เกิิด้ขึี�นในปัจำจุำบันม่�ประยุกิต์ใช้และพัฒน�ให้เกิิด้ประโยชน์ท�งธุุรกิิจำ
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	อ�ทิ	ระบบ	E-Commerce	E-Marketing	กิ�รว�งแผนและกิ�รพัฒน�
ตล�ด้ออนไลน	์โม่เด้ลธุุรกิิจำออนไลน	์และคัว�ม่รู้เบ่�องตน้ขีองกิ�รนำ�	Best	
Practice	ด้้�น	IT	ม่�ใช้วิเคัร�ะห์และประเมิ่นผลท�งกิ�รตล�ด้	ตลอด้จำน
ศึึกิษ�แนวท�งแกิปั้ญห�และกิ�รตดั้สิำนใจำโด้ยใช้กิรณศึีึกิษ�และกิ�รปฏิิบัติ
จำริง
 Concept, strategy, management and tools of digital 
marketing, basic currently theoretical marketing structures by 
various technologies and applications to useful business, 
E-commerce,	E-marketing,	planning	and	development	of	online	
marketing, online business model and basic knowledge of 
using best practice IT to analyze and evaluate marketing, study 
problem solving and decision approaches based on case study 
and	real-world	problems.

MBA0502  การสู้�อัสูารการตลัาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
 (Integrated Marketing Communications)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 ลักิษณะและคัว�ม่สำำ�คััญขีองกิลยุทธ์ุท�งส่ำ�อสำ�รท�งกิ�ร
ตล�ด้แบบคัรบวงจำร	โด้ยเน้นช่องท�งกิ�รโฆษณ�และกิ�รส่ำงเสำริม่กิ�รขี�ย
		ประเภทขีองกิ�รโฆษณ�		กิ�รใช้ข้ีอมู่ลพฤติกิรรม่กิ�รซ่ื้�อเพ่�อกิ�รตัด้สิำน
ใจำ		กิ�รกิำ�หนด้งบประม่�ณกิ�รโฆษณ�		วิธีุกิ�รเล่อกิส่ำ�อโฆษณ�		กิ�ร
กิำ�หนด้ต�ร�งกิ�รโฆษณ�		กิ�รประเมิ่นผลกิ�รโฆษณ�		ประเภทขีองกิ�ร
ส่ำงเสำริม่กิ�รขี�ย		กิ�รว�งแผนกิ�รสำ่งเสำริม่กิ�รขี�ย		และกิ�รประเม่ินผล
กิ�รส่ำงเสำริม่กิ�รขี�ย	และกิรณีศึึกิษ�
 The issue and importance of total marketing 
strategic of various advertising, sales promotion and public 
relation. All different types of advertising, information need, 
buying behavior in decision making, advertising impact 
evaluation, types of sales promotion, sales promotion planning 
and evaluation. There are different case studies to be 
presented.

MBA0503 การพัื้ฒนาแผู้นธุุรกิจสูำาหรับนักการตลัาด 3(3-0-6)
 (Business Plan Development for   
 Marketers) 
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 กิ�รวิเคัร�ะห์สิำ�งแวด้ล้อม่ท�งธุุรกิิจำ	เพ่�อกิ�รว�งแผนระยะ
สัำ�นและระยะย�ว	กิ�รพัฒน�แผนธุุรกิิจำ	แนวคิัด้กิ�รพัฒน�	กิ�รคั�ด้กิ�รณ์
งบประม่�ณและกิ�รเงิน	กิ�รวิเคัร�ะห์คัว�ม่เป็นไปได้้ขีองโคัรงกิ�รและ
กิ�รนำ�เสำนอโคัรงกิ�ร	กิ�รฝึึกิปฏิิบัติกิ�รเขีียนแผนธุุรกิิจำให้สำอด้คัล้องกัิบ
กิ�รด้ำ�เนินง�นจำริงขีองธุุรกิิจำ	
	 Analysis	of	the	business	environment	for	long-term	
and	short-term	planning.	Business	plan	development	and	
financial budgeting and feasibility study of the project. Practice 
writing a business plan in accordance with the actual operation 
of the business.

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

MBA0601 การพัื้ฒนาผู้ลิัตภัณฑ์ิแลัะการสูร�างตราสิูนคั�า 
  3(3-0-6)
 (Product Development and Branding)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 กิลยุทธ์ุกิ�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ใหม่่	กิลยุทธ์ุกิ�รตล�ด้สำำ�หรับ
ช่วงวงจำรชีวิตผลิตภัณฑ์์	กิลยุทธ์ุกิ�รตล�ด้สำำ�หรับผลิตภัณฑ์์และบริกิ�ร
ประเภทต่�ง	ๆ 	กิ�รจัำด้กิ�รผลิตภัณฑ์์	แนวคิัด้และองค์ัประกิอบขีองตร�สิำน
ค้ั�	เพ่�อพัฒน�กิลยุทธุ์กิ�รส่ำ�อสำ�รตร�สำินคั้�	กิ�รคัิด้เชิงกิลยุทธุ์เกีิ�ยวกัิบ
ปัญห�ด้้�นตร�สิำนค้ั�อย่�งเป็นระบบ
	 New	product	development	strategy	and	Marketing	
strategy for each stage of the product lifecycle. Marketing 
strategy of different type of products and services. The concept 
and elements of the brand strategy to develop brand 
communication. Strategic thinking about branding issues 
systematically.
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MBA0602 นวัิตกรรมทางธุุรกิจสูำาหรับผูู้�ประกอับการ 3(3-0-6)
 (Business Innovation for Entrepreneurs) 
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 ตัวแบบจำำ�ลอง	วิธีุกิ�รจัำด้กิ�รและกิ�รพัฒน�คัว�ม่รู้ทักิษะ	
ประสำบกิ�รณ์และคัว�ม่คิัด้ที�สำร้�งสำรรค์ัให้เกิิด้เป็นเทคันิคัและวิธีุกิ�ร
บริห�รกิ�รเปลี�ยนแปลงท�งนวัตกิรรม่	กิระบวนกิ�รด้ำ�เนินธุุรกิิจำที�นำ�ไป
สู่ำคัว�ม่คิัด้สำร้�งสำรรค์ัในกิ�รพัฒน�และปรับปรุงผลิตภัณฑ์์ใหม่่หร่อ
กิระบวนกิ�รบริห�รง�นใหม่่ๆ	ที�ส่ำงเสำริม่และสำนับสำนุนประสิำทธิุผลขีอง
องค์ักิ�รและคัว�ม่สำำ�เร็จำต�ม่เป้�หม่�ย	โด้ยใช้เทคันิคักิ�รจัำด้กิ�ร
เปลี�ยนแปลงที�เหม่�ะสำม่	 	
 Model, management and development of 
knowledge, skill, experience and creative concept to 
techniques and management approaches for innovation 
changing, business leading to creative thinking for development 
and improvement of new products or new management 
process encouraging and supporting for organizational 
effectiveness and goal achievement by using proper changing 
management techniques.

MBA0603 การพัื้ฒนาแผู้นธุุรกิจสูำาหรับผูู้�ประกอับการ 3(3-0-6)
 (Business Plan Development for 
Entrepreneurs)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 กิ�รวเิคัร�ะหสิ์ำ�งแวด้ล้อม่ท�งธุุรกิิจำ	เพ่�อกิ�รว�งแผนระยะสัำ�น
และระยะย�ว	กิ�รพัฒน�แผนธุุรกิิจำ	แนวคิัด้กิ�รพฒัน�	กิ�รคั�ด้กิ�รณง์บ
ประม่�ณและกิ�รเงิน	กิ�รวิเคัร�ะห์คัว�ม่เป็นไปได้้ขีองโคัรงกิ�รและ
กิ�รนำ�เสำนอโคัรงกิ�ร	กิ�รฝึึกิปฏิิบัติกิ�รเขีียนแผนธุุรกิิจำให้สำอด้คัล้องกัิบ
กิ�รด้ำ�เนินง�นจำริงขีองธุุรกิิจำ	
	 	Analysis	of	the	business	environment	for	long-term	
and	short-term	planning.	Business	plan	development	and	
financial budgeting and feasibility study of the project. Practice 
writing a business plan in accordance with the actual operation 
of the business.
 

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

MBA1101 วิิทยานิพื้นธ์ุ 1 6(0-0-12)
 (Thesis 1)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 กิ�รทำ�วิจัำยเพ่�อคัว�ม่ก้ิ�วหน้�ท�งวิช�กิ�รในสำ�ขี�วิช�
บริห�รธุุรกิิจำที�สำนใจำ	กิำ�หนด้หัวข้ีอกิ�รทำ�วิจัำย	ค้ันคัว้�แหล่งที�ม่�ขีองข้ีอมู่ล
และทฤษฎีีที�เกีิ�ยวขีอ้งพรอ้ม่เสำนอหวัข้ีอเพ่�อขีออนมัุ่ติ	ทบทวนวรรณกิรรม่
	กิรอบแนวคิัด้และทฤษฎีี	เพ่�อพัฒน�กิรอบแนวคิัด้ให้ตรงต�ม่ประเด็้นและ
วัตถุึประสำงค์ัที�ตั�งไว้	พร้อม่ทั�งนำ�เสำนอระเบียบวิธุีกิ�รวิจำัย	พัฒน�เคัร่�อง
ม่่อ	เทคันิคักิ�รรวบรวม่ข้ีอมู่ลและสำถิึติที�ใช้ในกิ�รวิเคัร�ะห์	ภ�ยใต้คัว�ม่
ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�	ซึื้�งมี่หน้�ที�ให้คัำ�ปรึกิษ�และคัวบคุัม่กิ�รทำ�
วิทย�นิพนธ์ุ	และนำ�เสำนอผลง�นวิจัำยคัรั�งที�	1	ต่อคัณะกิรรม่กิ�รสำอบที�ได้้
รับกิ�รแต่งตั�ง	พร้อม่ปรับปรุงแก้ิไขีต�ม่ข้ีอแนะนำ�ขีองคัณะกิรรม่กิ�รสำอบ
ให้แล้วเสำร็จำ
 Research for academic progress in business 
administration of interests, define thesis title, study for useful 
data and related theories, propose thesis title, literature survey, 
theory and concept framework to develop concept framework 
according to issues and defined objectives, present research 
methodology, develop tools and techniques for data 
collection and analysis under supervisor functioning to advice 
and	control	thesis’s	direction	and	scope,	first-time	thesis	
presentation to appointed committee, and correct thesis 
according to committee’s comments.

MBA1102 วิิทยานิพื้นธ์ุ 2 6(0-0-12)
 (Thesis 2) 
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	MBA1101	วิทย�นิพนธ์ุ	1
	 Prerequisite:	MBA1101	Thesis	1
	 ด้ำ�เนินกิ�รต�ม่ขัี�นตอนขีองกิ�รวิจัำย	โด้ยกิ�รประม่วลผลกิ�ร
วิเคัร�ะห์	ร�ยง�นผลที�ได้้	สำรุปผลกิ�รวิจัำย	อภิปร�ยผล	และข้ีอเสำนอแนะ
	ภ�ยใต้คัว�ม่ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�	ซึื้�งมี่หน้�ที�ให้คัำ�ปรึกิษ�และ
คัวบคุัม่กิ�รทำ�วิทย�นิพนธ์ุขีองนักิศึึกิษ�แต่ละคันจำนแล้วเสำร็จำ	และนำ�
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เสำนอผลง�นวิจัำยคัรั�งที�	2	ต่อคัณะกิรรม่กิ�รสำอบที�ได้้รับกิ�รแต่งตั�ง	พร้อม่
ปรับปรุงแก้ิไขีต�ม่ข้ีอแนะนำ�ขีองคัณะกิรรม่กิ�รสำอบให้แล้วเสำร็จำ	เพ่�อ
คัว�ม่สำม่บูรณ์ขีองวิทย�นิพนธ์ุ	และเม่่�อวิทย�นิพนธ์ุนำ�เสำนอฉบับสำม่บูรณ์
แล้ว	นักิศึึกิษ�ต้องนำ�ผลง�นวิทย�นิพนธ์ุฉบับสำม่บูรณ์จัำด้ตีพิม่พ์หร่อเผย
แพร่ผ่�นส่ำ�อท�งวิช�กิ�รหร่อวิช�ชีพต่�ง	ๆ
 Follow research methodology, processing analysis, 
reporting, conclusion, discussion and provide suggestion under 
supervisor functioning to advice and control thesis’s direction 
and	scope,	second-time	thesis	presentation	to	appointed	
committee, correct and improve thesis according to 
committee’s comments for completing the thesis, publish full 
thesis research paper on various academic or professional 
channels. 

5. หมวิดการคั�นคัวิ�าอิัสูระ (Independent Study)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA1201 การคั�นคัวิ�าอิัสูระ 6(0-0-12)
 (Independent Study) 
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 กิ�รค้ันคัว้�อิสำระในเร่�องที�เกีิ�ยวกัิบสำ�ขี�วิช�บริห�รธุุรกิิจำที�
สำนใจำ	กิำ�หนด้หัวข้ีอกิ�รค้ันคัว้�ด้้วยตนเอง		เป็นโคัรงกิ�รวิจัำยที�ออกิแบบ
ม่�เพ่�อให้นักิศึึกิษ�สำ�ม่�รถึใช้	สำถึ�นกิ�รณ์ท�งธุุรกิิจำม่�ตีโจำทย์ทำ�คัว�ม่
เข้ี�ใจำ	กิ�รเล่อกิประเด็้นปัญห�สำำ�หรับกิ�รศึึกิษ�โด้ยกิ�รค้ันคัว้�และ
วิเคัร�ะห์ข้ีอมู่ลเพ่�อตอบปัญห�ในธุุรกิิจำ	พร้อม่มี่ข้ีอเสำนอแนะในกิ�รจัำด้กิ�ร
	ภ�ยใต้คัว�ม่ดู้แลขีองอ�จำ�รย์ที�ปรึกิษ�	และต้องได้้รับอนุมั่ติจำ�กิคัณะ
กิรรม่กิ�รสำอบที�ได้้รับกิ�รแต่งตั�ง	โด้ยกิ�รค้ันคัว้�อิสำระจำะมุ่่งเน้นคัว�ม่
สำ�ม่�รถึที�นำ�ไปเพิ�ม่พูนองคั์คัว�ม่รู้ท�งวิช�กิ�ร	และประยุกิต์ใช้ในกิ�ร
พัฒน�ด้้�นบริห�รธุุรกิิจำ	management	recommendation	under	
supervision of advisor and need to be approved by appointed
 Independent study of the topic of interests 
concerning business administration, define the title of 
independent study and research project that allow learner to 
use business issues for analysis leading to solving business 
issues with ma committee. Independent study can be used 
for enhancing cognitive academic knowledge, and applied to 

business administration development.
6.หมวิดการสูอับประมวิลัคัวิามรู�  (Comprehensive 
Examination)
	 	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MBA1301 การสูอับประมวิลัคัวิามรู� 0(0-0-0)
 (Comprehensive Examination)
  (ไม่นับหน่วิยกิต)
	 วิช�บังคัับก่ิอน:	ไม่่มี่
	 กิ�รวัด้ขีีด้คัว�ม่รู้คัว�ม่สำ�ม่�รถึโด้ยบูรณ�กิ�รองค์ัคัว�ม่รู้ด้้�น
บริห�ร	ทั�งท�งด้้�นทฤษฎีีและกิ�รประยุกิต์ใช้ในง�นวิจัำย	เพ่�อแสำด้งให้เห็น
ถึึงคัว�ม่เข้ี�ใจำอย�่งลกึิซึื้�งขีองเน่�อห�สำ�ระที�จำะนำ�ไปสู่ำร�กิฐ�นกิ�รคัน้คัว�้
อิสำระต่อไป	ทั�งนี�กิ�รสำอบวัด้คุัณสำม่บัติเป็นแบบขี้อเขีียนและ/หร่อป�กิ
เปล่�
 Ability measurement by integrating management 
knowledge including theories and applications in research to 
perform deep understanding about useful contents to be the 
basis of further independent study, comprehensive examination 
can	be	proceeded	by	written	and/or	oral	examination.
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หลัักสููตรรัฐประศาสูนศาสูตรมหาบััณฑิิต 
สูาขาวิิชารัฐประศาสูนศาสูตร์

1.หมวิดวิิชาบัังคัับั   
รศ.600 ขอบัข่ายแลัะกระบัวินทััศน์ทัาง    3(3-0-6)
 รัฐประศาสูนศาสูตร์ 
PA.600 Scope and Paradigms of Public Administration 

แนวคิิดและกระบวนทััศน์ทัางรัฐประศาสนศาสตร์ในเชิิง
วิวัฒนาการ ภาพรวมการพัฒนาของวิชิารัฐประศาสนศาสตร์ นโยบาย
สาธารณะ ทัฤษฎีีองคิ์ ก าร  แนว โน้ มของกระบวน ทััศน์ทัาง
รัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคิต รวมทัั�งหลักการบริหารและการพัฒนา
ระบบราชิการไทัย

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

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

คิวามหมายและประเภทัขององคิ์การ ทัฤษฎีีองคิ์การ แนวคิิด
ทัฤษฎีีทัางด้านการจััดการ แนวคิิดการจััดการสาธารณะ หน้าทีั�ของการ
จััดการตั�งแต่การวางแผน การจััดโคิรงสร้างองค์ิการ การจััดบุคิคิลเข้า
ทัำางาน การอำานวยการ และการคิวบคุิม พร้อมทัั�งนำาทัฤษฎีีทัางด้านการ
จััดการมาประยุกต์ใช้ิให้เข้ากับการทัำางานในองคิ์การเพ่�อการบรรลุ
วัตถุุประสงค์ิขององค์ิการ รวมทัั�งการจััดการระบบคุิณภาพต่างๆ ซ่ึ่�งเป็น
สิ�งสำาคัิญต่อการพัฒนาองค์ิการ

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

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

กระบวนการในการบริหารทัรัพยากรมนุษย ์ปัจัจััยในการกำาหนด
ยุทัธศาสตร์ และกลยุทัธ์การบริหารทัรัพยากรมนุษย์ คิวามสอดคิล้อง
ระหว่างแผนกลยุทัธ์ขององค์ิการ กับกลยุทัธ์การบริหารทัรัพยากรมนุษย์ 
กระบวนการสรรหาและการคัิดเล่อกบุคิคิลในฐานะทัรัพยากรมนุษย ์การ
ปรับอัตรากำาลัง การบริหารคิ่าตอบแทัน การประเมินผลการปฏิิบัติงาน 
การพัฒนาทัรัพยากรมนุษย์ และแรงงานสัมพันธ์

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

แนวคิวามคิิดและการปฏิิบัติทีั�เกี�ยวกับการบริหารระบบการเงิน
และการคิลังของประเทัศ โดยเน้นทีั�การวิเคิราะห์ด้านรายรับและรายจ่ัาย
รัฐบาล ศ่กษาการดำาเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคิลังเพ่�อการ
พัฒนาประ เทัศ เ พ่� อ ส่ ง เส ริมการ เจั ริญเ ติบ โตทัาง เศรษฐ กิจั 
การกระจัายรายได ้และเสถุยีรภาพทัางเศรษฐกจิั บทับาทัของสถุาบนัการ
เงินตา่งๆ ในการพฒันาประเทัศ ตลอดจันผลกระทับของการเปลี�ยนแปลง
ทัางเศรษฐกิจัของโลกทีั�มีต่อระบบการเงิน และการคิลังของไทัย

Concepts and practices of national fiscal and 
budgeting management which focus on an analysis of revenue 
and expenditure; implementation of financial and fiscal policy 
for national development; promotion of economic growth, 
distribution of income, and economic stability; roles of financial 
institutes in national development; impacts of global economic 
change to Thai fiscal and budgeting management system.
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รศ.604 ระเบีัยบัวิิธีีวิิจััยทัางรัฐประศาสูนศาสูตร์   3(3-0-6)
PA.604 Research Methodology in Public Administration

แนวคิิดเกี�ยวกบัแนวทัางการวจัิัยแบบต่างๆ ทีั�ใช้ิในงานวจัิัยทัาง
รัฐประศาสนศาสตร์ทัั�งเชิิงปริมาณ และเชิิงคิุณภาพ ศ่กษาขั�นตอนต่างๆ 
ในกระบวนการวิจััย ซ่ึ่�งคิรอบคิลุมถุ่งการกำาหนดประเด็นปัญหา การ
ทับทัวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิิดของการวิจััย การตั�งสมมติฐาน
 การกำาหนดประชิากรวิจััยและวิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการสร้างและทัดสอบ
เคิร่�องม่อการวิจััย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการ
วิเคิราะห์ข้อมูลทัั�งในเชิิงปริมาณและเชิิงคุิณภาพ และวิธีการรายงานการ
วิจััย

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

แนวคิิดพ่�นฐานในการศ่กษาและวิเคิราะห์นโยบายสาธารณะ 
การเม่องและนโยบายสาธารณะ ตัวแบบต่างๆ ของการกำาหนดนโยบาย
สาธารณะ การวิเคิราะห์นโยบาย เทัคินิคิในการวิเคิราะห์ทัางเล่อกและ
ผลกระทับของทัางเล่อกต่างๆ ตลอดจันการศ่กษากระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การกำาหนดนโยบาย การวิเคิราะห์นโยบายในระดับต่างๆ ของ
ไทัย การวิเคิราะห์พฤติกรรมทีั�เกี�ยวข้อง รวมทัั�งคิวามสัมพันธ์และพลวัต
ของแหล่งอำานาจัต่างๆ

Fundamental concepts in the study and analysis of 
public policy, politics and public policy, models of public 
policy formulation, technical analysis of public policy 
alternatives and their impacts, policy designation, policy 

analysis in various levels, related behavioral analysis including 
relationship and various dynamic forces. 

2. หมวิดวิิชาเอก
 กลุ่ัมวิิชาการบัริหารองค์ัการแลัะทัรัพยากรมนุษย์

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

แนวคิิดพ่�นฐานในการพัฒนาทัรัพยากรมนุษย์ ซ่ึ่�งประกอบด้วย
การศ่กษา ( Education ) การฝึึกอบรม (Training ) การพัฒนา 
( Development ) การพัฒนาอาชีิพ (Career Development ) และ
การพัฒนาองค์ิการ (Organizational Development) คิวามสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนาทัรัพยากรมนุษย์กับการเปลี�ยนแปลงในการพัฒนา
ทัรัพยากรมนุษย์ ปัจัจััยทีั�มีอิทัธิพลต่อการพัฒนาทัรัพยากรมนุษย์ ปัญหา
และอุปสรรคิในการพัฒนาทัรัพยากรมนุษย์

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 การบัริหารผลัการปฏิิบััติงานแลัะระบับั 3(3-0-6)
 ค่ัาตอบัแทัน
PA.612 Performance Management and 
 Compensation System

แนวคิิดการบริหารผลการปฏิิบัติงานแบบดั�งเดิม เกี�ยวกับการ
กำาหนดหลักเกณฑ์์การประเมิน การสร้างเคิร่�องม่อทัดสอบ เปรียบเทีัยบ
กับการบริหารผลการปฏิิบัติงานแบบใหม่ การนำาสมรรถุนะมาใช้ิร่วมใน
การบริหารผลการปฏิิบติังาน การนำาไปใช้ิประโยชิน์ในองค์ิการในด้านการ
กำาหนดยุทัธศาสตร์ เป้าหมายคิวามสำาเร็จัของหน่วยงาน และด้านการ
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บริหารทัรัพยากรมนุษย์ รวมทัั�งศ่กษาระบบค่ิาตอบแทันในระบบราชิการ
ไทัย ศ่กษาแนวคิวามคิิด ทัฤษฎีี บทับาทั คิวามสำาคัิญ โคิรงสรา้งอตัราเงนิ
เด่อน คิวามแตกต่างระหว่างระบบบริหารคิ่าจั้างและเงินเด่อนประเภทั
ต่างๆ การปรับเงินเด่อนตามค่ิาคิรองชีิพ ค่ิาตอบแทันสำาหรับผู้ปฏิิบัติงาน
มานาน 

Traditional performance management concepts with 
a focus on criterion evaluation formulation, testing-instrument 
installation compared with modern performance management; 
the use of competency-based management and its utility in 
formulating organization strategy, target and success of 
organization including human resources management; the 
study of compensation system in Thai bureaucracy.

รศ.613 การบัริหารการเปลีั�ยนแปลัง  3(3-0-6)
PA.613 Change Management 

 สภาพการเปลี�ยนแปลงทัางสังคิมการเม่อง และเศรษฐกิจัทีั�มี
แนวโน้มเปลี�ยนแปลงอย่างกว้างขวาง การปรับระบบบริหารงานของ
องค์ิการสาธารณะให้ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงนั�นๆ อย่างเหมาะสม
ด้วยการปรับระบบการบริหารงาน การนำาเอาเทัคิโนโลยีการจััดการสมัย
ใหม่มาประยุกต์ใช้ิ การตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงของรัฐไทัยให้ทััน
กับกระแสโลกาภิวัตน์

Changes in society, politics and economy; the 
improvement of public administration to appropriately meet 
with all the changes through work process and the use of 
modern technology.
รศ.614 การศึกษาเฉพาะกรณี : การบัริหารองค์ัการ 3(3-0-6)
 แลัะทัรัพยากรมนุษย์   
PA.614 Case Studies in Organization and Human 
 Resource Management

ศ่กษาผลงานทัางวิชิาการในฐานะองค์ิคิวามรู้เชิิงรูปธรรม 
(concrete body of knowledge) ในวงวชิิาการจัากงานวจัิัย วิทัยานพินธ์
 สารนิพนธ์ และบทัคิวามต่างๆ ทีั�เกี�ยวกับการบริหารองคิ์การและ

ทัรัพยากรมนษุย ์โดยใช้ิการบรรยาย และการอภปิรายกรณศ่ีกษา รวมทัั�ง
ทัำาการคิ้นคิว้ารายบุคิคิล เพ่�อให้เข้าใจัในประเด็นปัญหาปัจัจุับันทัางการ
บริหารองคิก์ารและทัรพัยากรมนษุยเ์พ่�อเพิ�มพูนทัักษะในการแกปั้ญหา ทีั�
เกี�ยวข้องกับสาระสำาคัิญทัางการบริหารองค์ิการและทัรัพยากรมนุษย์

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

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

สัมมนาเชิิงวิชิาการและปฏิิบัติการในประเด็นสำาคัิญๆ ทีั�เกี�ยวกับ
กระบวนการในการบรหิารทัรพัยากรและองคิก์าร โดยมีเน่�อหาคิรอบคิลมุ
ถุ่ง การวิเคิราะห์และการออกแบบงาน การวางแผนทัรพัยากรมนุษย ์การ
สรรหาและการคัิดเล่อก การพัฒนา การประเมินผลการปฏิิบัติงาน การ
บริหารคิา่ตอบแทัน ตลอดจันการใช้ิระบบสารสนเทัศเกี�ยวกับการบรหิาร
ทัรัพยากรมนุษย์ 

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

แนวคิิด และทัฤษฎีีคิวามขัดแย้ง บริบทัทัางเศรษฐกิจั สังคิม 
การเม่อง วัฒนธรรมและ พฤตกิรรมทีั�ทัำาให้เกดิคิวามขดัแยง้ ประเภทัและ
รูปแบบคิวามขัดแย้ง กระบวนการก่อเกิดการพัฒนา และการคิลี�คิลาย
ของคิวามขัดแย้ง ทัั�งในระดับโคิรงสร้างระดับกลุ่ม และระดับปัจัเจักชิน 
แนวทัางและ วิธีการในการแก้ปัญหาคิวามขัดแยง้ อาทิั แนวคิิดในการลด
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และขจััดแหล่งของคิวามขัดแย้งและกระตุ้น การสนับสนุนเง่�อนไขเชิิงบวก
ในการคิวบคุิมคิวามขัดแย้ง การใช้ิแนวคิิดพุทัธศาสนา ในการเข้าใจัและ 
แก้ไขคิวามขัดแย้ง 

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

รศ.617 สัูมมนาทัางรัฐประศาสูนศาสูตร์    3(3-0-6)
PA.617 Seminar in Public Administration

สัมมนาประเด็นทัางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคิราะห์นโยบาย
การพฒันาประเทัศ การสงัเคิราะหอ์งคิค์ิวามรู้ เพ่�อนำาไปสู่การบริหารการ
พัฒนาท้ัองถิุ�น

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

กลุ่ัมวิิชาการบัริหารงานสู่วินท้ัองถิิ่�น
รศ.621 การบัริหารทัรัพยากรมนุษย์ในองค์ักร 3(3-0-6)
 ปกคัรองสู่วินท้ัองถิิ่�น   
PA.621 Human Resources Management in Local 
 Administration

แนวคิิดการบริหารทัรพัยากรมนษุยข์ององคิก์รปกคิรองสว่นท้ัอง
ถิุ�น คิวามสัมพันธ์ของระบบการบริหารทัรัพยากรมนุษย์ของท้ัองถิุ�นกับ
รัฐบาลกลาง ระบบและการพฒันาการบรหิารทัรพัยากรมนษุยข์ององคิก์ร
ปกคิรองส่วนท้ัองถิุ�นของไทัย โดยเน้นการรักษาระบบคุิณธรรม บทับาทั
อำานาจัหน้าทีั�ของคิณะกรรมการข้าราชิการและพนักงานส่วนท้ัองถิุ�น 
กระบวนการบริหารทัรัพยากรมนุษย์ ซ่ึ่�งคิรอบคิลุมเร่�องวางแผนกำาลังคิน
 การสรรหา การบรรจุัแต่งตั�ง และการพัฒนา 

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

รศ.622 การจััดทัำาแผนยุทัธีศาสูตร์แลัะแผนพัฒนา 3(3-0-6)
 องค์ักรปกคัรองสู่วินท้ัองถิิ่�น    
PA.622 The Making of Strategic and Development 
 Plan of Local Administration

แนวคิิดเกี�ยวกับการบริหารเชิิงยุทัธศาสตร์ กฎีหมายและ
ระเบียบปฏิิบัติทีั�เกี�ยวข้องกับการจััดทัำาแผนยุทัธศาสตร์และแผนพัฒนา
องค์ิกรปกคิรองส่วนท้ัองถิุ�น คิวามเช่ิ�อมโยงของแผนระดับชิาติ แผน
ยุทัธศาสตร์การพัฒนาจัังหวัดและแผนท้ัองถิุ�น กระบวนการประชิาคิม
และการมีส่วนร่วมของประชิาชิน การจััดทัำาแผนชิุมชิน การบริหารแผน
ยุทัธศาสตร์และแผนพัฒนาองคิ์กรปกคิรองส่วนทั้องถิุ�น รวมทัั�งปัญหา 
อุปสรรคิและแนวทัางการแก้ไข 

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

รศ.623 ปรัชญาของเศรษฐกิจัพอเพียงกับั 3(3-0-6)
 การพัฒนาท้ัองถิิ่�น
PA.623 Philosophy of the Sufficiency Economy 
 and Development in Local 

ศ่กษาถุ่งแนวทัางการศ่กษาและการวิเคิราะห์สังคิมและ
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เศรษฐกิจั เพ่�อนำาไปสู่การวิเคิราะห์วิวัฒนาการของสังคิมและเศรษฐกิจัทีั�
เกิดข่�น โดยเน้นให้เห็นถุ่งอิทัธิพลของวัฒนธรรมและสถุาบันทีั�มีต่อระบบ
สังคิมและเศรษฐกจิั ศ่กษาพัฒนาการและปญัหาของสังคิมและเศรษฐกิจั
ไทัยตามแนวคิิดของระบบทุันนิยมทีั�ผ่านมา ศ่กษาปรัชิญาแนวคิิด
เศรษฐกิจัพอเพียงและวิธีการไปประยุกต์ใช้ิกับเศรษฐกิจัและสังคิมไทัย
เพ่�อนำาไปสู่การพัฒนาทีั�ยั�งย่นและมีภูมิคุ้ิมกัน 

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

รศ.624 การศึกษาเฉพาะกรณี : การจััดการ    3(3-0-6)
 งานสู่วินท้ัองถิิ่�น
PA.624 Case Studies in Local Administration

ศ่กษาผลงานทัางวิชิาการในฐานะรูปองค์ิคิวามรู้เชิิงรูปธรรม 
(concrete body of knowledge)ในวงวิชิาการจัากงานวิจััย วิทัยานิพนธ์
 สารนิพนธ์ และบทัคิวามต่างๆ ทีั�เกี�ยวกับการบริหารจััดการส่วนท้ัองถิุ�น
ของไทัยโดยนำาประเดน็ทีั�เกี�ยวกบัการบรหิารจััดการสว่นทัอ้งถิุ�นในบรบิทั
ของการเปลี�ยนแปลง มาศ่กษาวิเคิราะห์

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

รศ.625 สัูมมนาการจััดการงานสู่วินท้ัองถิิ่�น  3(3-0-6)
PA.625 Seminar in Local Administration

สัมมนาเชิิงวิชิาการและปฏิิบัติการในประเด็นสำาคัิญๆ ทีั�เกี�ยวกับ
ปัญหาการบริหารจััดการส่วนท้ัองถิุ�นของไทัย และแนวทัางการพัฒนา

ปรับปรุงสู่ระบบธรรมาภิบาล
Academic and practical seminars on crucial issues 

regarding Thai local administration and developmental 
approach leading to good governance.

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

แนวคิิด และทัฤษฎีีคิวามขัดแย้ง บริบทัทัางเศรษฐกิจั สังคิม 
การเม่อง วัฒนธรรมและ พฤตกิรรมทีั�ทัำาใหเ้กิดคิวามขดัแยง้ ประเภทัและ
รูปแบบคิวามขัดแย้ง กระบวนการก่อเกิดการพัฒนา และการคิลี�คิลาย
ของคิวามขัดแย้ง ทัั�งในระดับโคิรงสร้างระดับกลุ่ม และระดับปัจัเจักชิน 
แนวทัางและ วิธีการในการแก้ปัญหาคิวามขัดแยง้ อาทิั แนวคิิดในการลด
และขจััดแหลง่ของคิวามขดัแยง้และกระตุ้น การสนบัสนนุเง่�อนไขเชิิงบวก
ในการคิวบคิุมคิวามขัดแย้ง การใช้ิแนวคิิดพุทัธศาสนา ในการเข้าใจัและ 
แก้ไขคิวามขัดแย้ง 

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

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

สัมมนาประเด็นทัางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคิราะห์นโยบาย
การพัฒนาประเทัศ การสังเคิราะห์องค์ิคิวามรู้ เพ่�อนำาไปสู่การบริหารการ
พัฒนาท้ัองถิุ�น

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

รศ.631 การเมืองแลัะการบัริหารสูาธีารณะ 3(3-0-6)
PA.631 Politics and Public Management

บทับาทัทัางการเม่องและการจััดการสาธารณะ แนวคิิดและ
ทัฤษฎีีในการจััดการสาธารณะ ปัญหาและผลกระทับทัางเศรษฐกิจัและ
สังคิม นิเวศน์วิทัยาของการจััดการสาธารณะ นโยบายของรัฐบาลไทัยเกี�ยว
กับการจััดการสาธารณะ ประสทิัธิภาพและประสทิัธิผลของระบบการเม่อง
ต่อการจััดการสาธารณะ ปัจัจััยทีั�มีผลกระทับต่อการเม่องและการจััดการ
สาธารณะ การจััดการและการประเมินผลคิวามต้องการของการเม่องและ
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 การบัริหารคัวิามขัดแย้งทัางการเมืองแนวิสัูนติวิิธีี  3(3-0-6)
PA.632 Peaceful Management on Political Conflicts 

ศ่กษาเกี�ยวกับเสถีุยรภาพและคิวามมั�นคิง บทับาทัวิธีการและ
กระบวนการสรา้งการมีส่วนร่วมของสาธารณะชิน ปรชัิญา แนวคิิด ทัฤษฎีี
สันติวิธีและคิวามขัดแย้ง ทัักษะการเจัรจัาการต่อรองและการไกล่เกลี�ย 
การอำานวยคิวามสะดวกและการจััดประชิาพิจัารณ์ กลยุทัธ์และกลวิธีใน
การจััดการคิวามขดัแยง้อยา่งสันต ิทัักษะและกลไกในการบรหิารคิวามขดั
แย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการสร้างคิวามสมานฉัันท์ั และสันติใน
การจััดการงานการเม่อง

Stability and security study; roles, methods, and 
processes of building up people participation; philosophy, 
concept, peace theory and conflict; the development of 
negotiating skill and conciliation; facilitation and public hearing; 
strategies and tactics of peaceful conflict management; skill 
and mechanism of conflict management; culture and wisdom 
of conciliation and peace in political management.

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

 แนวคิิดและคิวามจัำาเป็นในการนำาระบบบริหารจััดการมาใช้ิใน
กิจัการงานทัางการเม่อง คิวามสำาเร็จัและคิวามล้มเหลวในการนำาแนวคิิด
การบริหารจััดการทีั�ดีมาใช้ิ การแสวงหารูปแบบการจััดการทีั�ดีและ
สอดคิล้องกับวัฒนธรรมและสังคิมไทัย  

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

226



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

ศ่กษาผลงานทัางวิชิาการในฐานะองคิ์คิวามรู้เชิิงรูปธรรม 
(concrete body of knowledge)ในวงวชิิาการจัากงานวจัิัย วิทัยานพินธ์
 สารนิพนธ์ และบทัคิวามทัางการบรหิารงานการเม่อง โดยใช้ิการบรรยาย
และการอภิปรายกรณีศ่กษา รวมทัั�งทัำาการค้ินคิว้ารายบุคิคิล เพ่�อให้เข้าใจั
ในประเด็นปัญหาปัจัจุับันทัางการบริหารงานยุติธรรม และเพิ�มพูนทัักษะ
ในการแก้ปัญหา ทีั�เกี�ยวข้องกับสาระสำาคัิญทัางการบริหารงานการเม่อง 

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

สัมมนาเชิิงวชิิาการและปฏิิบัติการในประเดน็สำาคัิญๆ ทีั�เกี�ยวกับ
การแสวงหาแนวทัางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานการเม่อง อย่างเป็น
รูปธรรม เช่ิน ปัญหาเกี�ยวกับการจััดการทัางการเม่อง จัริยธรรม และ
จัรรยาบรรณวชิิาชีิพทัางการจััดการทีั�มีผลกระทับตอ่การพฒันาการเม่อง
ไทัย การพฒันากลยทุัธ์ในการจััดการ พรอ้มทัั�งการคิวบคิมุและแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ทีั�เกิดข่�น 

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

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

แนวคิิด และทัฤษฎีีคิวามขัดแย้ง บริบทัทัางเศรษฐกิจั สังคิม 
การเม่อง วัฒนธรรมและ พฤตกิรรมทีั�ทัำาให้เกดิคิวามขดัแยง้ ประเภทัและ
รูปแบบคิวามขัดแย้ง กระบวนการก่อเกิดการพัฒนา และการคิลี�คิลาย
ของคิวามขัดแย้ง ทัั�งในระดับโคิรงสร้างระดับกลุ่ม และระดับปัจัเจักชิน 
แนวทัางและ วิธีการในการแก้ปัญหาคิวามขัดแยง้ อาทิั แนวคิิดในการลด
และขจััดแหลง่ของคิวามขดัแยง้และกระตุ้น การสนบัสนนุเง่�อนไขเชิิงบวก
ในการคิวบคิุมคิวามขัดแย้ง การใช้ิแนวคิิดพุทัธศาสนา ในการเข้าใจัและ 
แก้ไขคิวามขัดแย้ง 

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

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

สัมมนาประเด็นทัางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคิราะห์นโยบาย
การพัฒนาประเทัศ การสังเคิราะห์องค์ิคิวามรู้ เพ่�อนำาไปสู่การบริหารการ
พัฒนาท้ัองถิุ�น

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

กลุ่ัมวิิชาการบัริหารงานยุติธีรรม 
รศ.641 อาชญากรรมการเมือง แลัะเศรษฐกิจั  3(3-0-6)
PA.641 Political and Economic Crime

อาชิญากรรมทัางการเม่อง และเศรษฐกิจั ในรูปแบบต่างๆ ทีั�ส่ง
ผลกระทับต่อระบบเศรษฐกิจั และสังคิมโดยรวมของประเทัศ เช่ิน การ
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จััดสรรงบประมาณ การจััดซ่ึ่�อจััดจ้ัาง รูปแบบ วิธีการในการทุัจัริต 
คิอรัปชัิ�นตั�งแต่ระดับผู้ปฏิิบัติ จันไปถุ่งระดับนโยบาย กระบวนการยุติธรรม
กับการจััดการปัญหา อาชิญากรรมทัางการเม่อง และเศรษฐกิจั กลยุทัธ์
กับวิธีการป้องกัน และปราบปรามอาชิญากรรมทีั�เกิดข่�น ตลอดจันกรณี
ศ่กษา

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 นวัิตกรรมการจััดการงานยุติธีรรม  3(3-0-6)
PA.642 Innovation on Judicial Process and 
 Administration

คิวามพยายามในการแสวงหาและทัดลองนวัตกรรมต่างๆ เพ่�อ
การป้องกัน การคิวบคุิมอาชิญากรรมและทุัรกรรมเยาวชิน ตลอดจันการ
บำาบัดฟ้ื้�นฟูื้ แก้ไขผู้กระทัำาผิดและการปฏิิบัติต่อเหย่�ออาชิญากรรม โดยมุ่ง
เน้นการวางแผนการดำาเนินงานและการวิจััยประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
ทัั�งนี�เพ่�อตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงทัางสังคิมและเพ่�อการนำาการ
เปลี�ยนแปลงทัางสังคิม

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

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

อาชิญากรรมทีั�กระทัำาบนพ่�นทีั�เคิร่อข่ายคิอมพิวเตอร์ เทัคินิคิใน
การส่บสวนสอบสวนคิดีอาชิญากรรมคิอมพิวเตอร์ การจู่ัโจัมทัาง

คิอมพิวเตอร์ การขโมยข้อมูลอิเล็กทัรอนิกส์ การข่มขู่และการก่อการร้าย
บนเคิร่อข่ายอินเตอร์เนต การพัฒนาและป้องกันระบบคิอมพิวเตอร์ วิธี
การตรวจัสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทัางคิดีเกี�ยวกับ
อาชิญากรรมคิอมพิวเตอร์

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

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

ศ่กษาผลงานทัางวิชิาการในฐานะองค์ิคิวามรู้เชิิงรูปธรรม 
(concrete body of Knowledge) ในวงวชิิาการจัากงานวจัิัย วิทัยานิพนธ์
 สารนิพนธ์ และบทัคิวามต่างๆ ทีั�เกี�ยวกับการบริหารงานยุติธรรม โดยใช้ิ
การบรรยาย และการอภิปรายกรณีศ่กษา รวมทัั�งทัำาการค้ินคิว้ารายบุคิคิล
 เพ่�อให้เข้าใจัในประเด็นปัญหาปัจัจุับันทัางการบริหารงานยุติธรรม เพ่�อ
เพิ�มพูนทัักษะในการแก้ปัญหา ทีั�เกี�ยวข้องกับสาระสำาคัิญทัางการบริหาร
งานยุติธรรม

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

 สัมมนาเชิิงวิชิาการและปฏิิบัติการในประเด็นสำาคัิญๆ ทีั�เกี�ยว
กับกระบวนการบริหารงานยตุธิรรมเพ่�อแสวงหาแนวทัางการแก้ไขปัญหา
การบริหารงานยติุธรรม อยา่งเปน็รูปธรรม และใหก้ารแกไ้ขปัญหาทัันต่อ
สภาวะการณ์ในปัจัจุับัน พร้อมทัั�งเสนอแนะ แนวทัางในการแก้ไขปัญหา
อาชิญากรรมทีั�เกิดข่�นในรูปแบบต่างๆ ผ่าน วิทัยุ โทัรทััศน์ หนังส่อพิมพ์ 
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ฯลฯ รวมทัั�งการใช้ิวิธีการในการแกไ้ขปัญหาอาชิญากรรมดว้ยวิธีการ หร่อ
มาตรการใหม่ๆ โดยเป็นไปในทิัศทัางทีั�สร้างสรรค์ิ และเป็นประโยชิน์ต่อ
สังคิมโดยรวม

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 สัูมมนาการบัริหารคัวิามขัดแย้ง  3(3-0-6)
PA.646 Seminar in Conflict Management

แนวคิิด และทัฤษฎีีคิวามขัดแย้ง บริบทัทัางเศรษฐกิจั สังคิม 
การเม่อง วัฒนธรรมและ พฤตกิรรมทีั�ทัำาใหเ้กดิคิวามขดัแยง้ ประเภทัและ
รูปแบบคิวามขัดแย้ง กระบวนการก่อเกิดการพัฒนา และการคิลี�คิลาย
ของคิวามขัดแย้ง ทัั�งในระดับโคิรงสร้างระดับกลุ่ม และระดับปัจัเจักชิน 
แนวทัางและ วิธีการในการแก้ปัญหาคิวามขัดแยง้ อาทิั แนวคิิดในการลด
และขจััดแหลง่ของคิวามขดัแยง้และกระตุ้น การสนบัสนนุเง่�อนไขเชิิงบวก
ในการคิวบคิุมคิวามขัดแย้ง การใช้ิแนวคิิดพุทัธศาสนา ในการเข้าใจัและ 
แก้ไขคิวามขัดแย้ง 

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

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

สัมมนาประเด็นทัางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคิราะห์นโยบาย
การพัฒนาประเทัศ การสังเคิราะห์องค์ิคิวามรู้ เพ่�อนำาไปสู่การบริหารการ
พัฒนาท้ัองถิุ�น

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

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

ประวัติของศาสนาพุทัธและการเผยแพร่พุทัธศาสนาใน
ประเทัศไทัย พัฒนาการของนโยบายของรัฐบาลเกี�ยวกับการบริหารงาน
คิณะสงฆ์์ นโยบายของรัฐบาลในระยะปัจัจุับันเกี�ยวกับการบริหารงาน
คิณะสงฆ์์ ปัญหาและอปุสรรคิเกี�ยวกับนโยบายและแนวโนม้ของนโยบาย
ของรัฐบาลทีั�เกี�ยวกับการบริหารงานคิณะสงฆ์์ และพุทัธศาสนา

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

แนวคิิดเกี�ยวกับการบริหารสมัยใหม่ทีั�มีผลกระทับต่อการจััดการ
งานคิณะสงฆ์์ การจััดทัำาแผนพัฒนาองค์ิการของวัดหร่อองค์ิการคิณะสงฆ์์
 การพัฒนาทัางด้านเทัคิโนโลยีเพ่�อการบริหารจััดการและส่งเสริมการเรียน
รู้ในทัางศาสนา นวัตกรรมในด้านการสอนและการเรียนรู้ในพุทัธศาสนา 
รวมทัั�งการใช้ิแนวคิิดการจััดการคิวามรู้ในองค์ิการกับการส่งเสริมพระพุทัธ
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 
religious promotion. 229



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

แนวคิิดการพัฒนาสังคิมและการมีส่วนร่วมของประชิาชิน 
บทับาทัของพระและคิณะสงฆ์์ในการพัฒนาประชิาสังคิมกับการเม่องภาคิ
ประชิาชิน เช่ิน กระบวนการประชิาคิม การแก้ไขปัญหาคิวามขัดแย้งใน
ชุิมชิน การพัฒนาทัางด้านจิัตใจัของประชิาชิน และการอนุรักษ์ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

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

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

ศ่กษาผลงานทัางวิชิาการในฐานะองคิ์คิวามรู้เชิิงรูปธรรม 
(concrete body of knowledge)ในวงวชิิาการจัากงานวจัิัย วิทัยานพินธ์
 สารนิพนธ์ และบทัคิวามต่างๆ ทีั�เกี�ยวกับการบริหารจััดการคิณะสงฆ์์ ซ่ึ่�ง
นำาประเด็นเกี�ยวกับการบริหารจััดการคิณะสงฆ์์ของไทัยในบริบทัของการ
เปลี�ยนแปลง มาศ่กษาวิเคิราะห์

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

สัมมนาเชิิงวิชิาการและปฏิิบัติการในประเด็นปัญหาสำาคัิญๆ ทีั�
เกี�ยวกับปัญหาการบริหารจััดการคิณะสงฆ์์ของไทัยและแนวทัางการ
พัฒนาปรับปรุง

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

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

แนวคิิด และทัฤษฎีีคิวามขัดแย้ง บริบทัทัางเศรษฐกิจั สังคิม 
การเม่อง วัฒนธรรมและ พฤติกรรมทีั�ทัำาให้เกิดคิวามขัดแย้ง ประเภทัและ
รูปแบบคิวามขัดแย้ง กระบวนการก่อเกิดการพัฒนา และการคิลี�คิลาย
ของคิวามขัดแย้ง ทัั�งในระดับโคิรงสร้างระดับกลุ่ม และระดับปัจัเจักชิน 
แนวทัางและ วิธีการในการแก้ปัญหาคิวามขัดแย้ง อาทิั แนวคิิดในการลด
และขจััดแหล่งของคิวามขัดแย้งและกระตุ้น การสนับสนุนเง่�อนไขเชิิงบวก
ในการคิวบคุิมคิวามขัดแย้ง การใช้ิแนวคิิดพุทัธศาสนา ในการเข้าใจัและ 
แก้ไขคิวามขัดแย้ง 

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

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

สัมมนาประเด็นทัางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคิราะห์นโยบาย
การพฒันาประเทัศ การสงัเคิราะหอ์งคิค์ิวามรู้ เพ่�อนำาไปสู่การบรหิารการ
พัฒนาท้ัองถิุ�น

Seminars on Publie Administration Analysis of 
Development Synthesis of Knowledge to Contribute to the 
Management of Local Development.
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3. หมวิดวิิชาเสูริมพื�นฐาน (ไม่นับัหน่วิยกิต)

รศ.606 ภาษาอังกฤษสูำาหรับัรัฐประศาสูนศาสูตร์ 3(3-0-6)
PA.606 English for Public Administration

พัฒนาคิวามรู้ คิวามสามารถุในการใช้ิทัักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัื้ง พูด อ่าน และเขียน ในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับสูงข่�น
 สามารถุนำาไปประยุกต์ใช้ิในการส่�อสารและการส่บค้ินข้อมูลคิวามรู้ทัาง
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้

 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 วิิทัยานิพนธ์ี 1 6(0-18-0)
PA.801 Thesis 1

การทัำาวิจััยเพ่�อคิวามก้าวหน้าทัางวิชิาการในสาขาวิชิา
รัฐประศาสนศาสตร์ทีั�สนใจั กำาหนดหัวข้อการทัำาวิจััย ค้ินคิว้าแหล่งทีั�มา
ของข้อมูลและทัฤษฎีีทีั�เกี�ยวข้องพร้อมเสนอหัวข้อเพ่�อขออนุมัติ ทับทัวน
วรรณกรรม กรอบแนวคิิดและทัฤษฎีี เพ่�อพัฒนากรอบแนวคิิดให้ตรงตาม
ประเด็นและวัตถุุประสงค์ิทีั�ตั�งไว้ พร้อมทัั�งนำาเสนอระเบียบวิธีการวิจััย 
พัฒนาเคิร่�องม่อ เทัคินิคิการรวบรวมข้อมูลและสถิุติทีั�ใช้ิในการวิเคิราะห์ 
ภายใต้คิวามดูแลของอาจัารย์ทีั�ปร่กษา ซ่ึ่�งมีหน้าทีั�ให้คิำาปร่กษาและ
คิวบคุิมการทัำาวิทัยานิพนธ์ และนำาเสนอผลงานวิจััยคิรั�งทีั� 1 ต่อคิณะ
กรรมการสอบทีั�ไดรั้บการแตง่ตั�ง พร้อมปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะนำาของ
คิณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จั

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 วิิทัยานิพนธ์ี 2 6(0-18-0)
PA.802 Thesis 2
 วิชิาบังคัิบก่อน : รศ.801 วิทัยานิพนธ์ 1

ดำาเนินการตามขั�นตอนของการวิจััย โดยการประมวลผลการ
วิเคิราะห์ รายงานผลทีั�ได้ สรุปผลการวิจััย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 ภายใต้คิวามดูแลของอาจัารย์ทีั�ปร่กษา ซ่ึ่�งมีหน้าทีั�ให้คิำาปร่กษาและ
คิวบคิุมการทัำาวิทัยานิพนธ์ของนักศ่กษาแต่ละคินจันแล้วเสร็จั และนำา
เสนอผลงานวิจััยคิรั�งทีั� 2 ต่อคิณะกรรมการสอบทีั�ได้รับการแต่งตั�ง พร้อม
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนำาของคิณะกรรมการสอบให้แล้วเสร็จั เพ่�อ
คิวามสมบูรณ์ของวิทัยานิพนธ์ และเม่�อวิทัยานิพนธ์นำาเสนอฉับบัสมบูรณ์
แล้ว นักศ่กษาต้องนำาผลงานวิทัยานิพนธ์ฉับับสมบูรณ์จััดตีพิมพ์หร่อเผย
แพร่ผ่านส่�อทัางวิชิาการหร่อวิชิาชีิพต่าง 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 การสูอบัประมวิลัคัวิามรู้  (ไม่นับัหน่วิยกิต)
PA.900 Comprehensive Examination

การวัดขีดคิวามรู้คิวามสามารถุโดยบูรณาการองค์ิคิวามรู้ด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ ทัั�งทัางด้านทัฤษฎีีและการประยุกต์ใช้ิในงานวิจััย เพ่�อ
แสดงให้เห็นถุ่งคิวามเข้าใจัอยา่งล่กซ่ึ่�งของเน่�อหาสาระทีั�จัะนำาไปสู่รากฐาน
การค้ินคิว้าอิสระต่อไป ทัั�งนี�การสอบประมวลคิวามรู้เป็นแบบข้อเขียนและ
/หร่อปากเปล่า

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

1.หมวิดวิิชาบัังคัับั
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MEE0101 ระเบีัยบัวิิธีีวิิจััยทางวิิศวิกรรมไฟฟ้า* 1(1-0-3)
   (Research Methodology in Electrical Engineering)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   ระเบียบวิธีีวิจำัย กิ�รปริทััศึน์วรรณกิรรม่และง�นวิจำัยทีั�
เกีิ�ยวข้้อง กิ�รพิิจำ�รณ�กิำ�หนด้หัวข้้อกิ�รวิจัำยทั�งระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง และ
ระบบคัวบคุัม่ วิธีีด้ำ�เนินกิ�รวิจำัย กิ�รพิิจำ�รณ�กิำ�หนด้ข้อบเข้ต กิลุ่ม่
ตัวอย่�ง และตัวแปรข้องกิ�รวิจัำย กิ�รทัด้สอบและสอบเทัียบเคัร่�องม่่อ 
กิ�รเกิ็บรวบรวม่ข้้อมู่ลและแปลผล กิ�รสรุปผล กิ�รเขี้ยนบทัคัว�ม่วิจัำย
ทั�งวิศึวกิรรม่ไฟฟ้� เพ่ิ�อตีพิิม่พ์ิเผยแพิร่ในกิ�รประชุม่วิช�กิ�รและว�รส�ร
วิช�กิ�ร 
   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. 
* สำ�หรับ แผน กิ แบบ กิ 1 เรียนโด้ยไม่่นับหน่วยกิิต 

MEE0102 ระเบีัยบัวิิธีีเชิงตัวิเลัข 3(3-0-6)
   (Numerical Methods) 
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   ระเบียบวิธีีเชิงตัวเลข้เบ่�องต้น กิ�รห�ร�กิข้องสม่กิ�ร กิ�รแก้ิ
ปัญห�ระบบสม่กิ�ร กิ�รประม่�ณคั�่ในชว่งและกิ�รประม่�ณคั�่นอกิชว่ง
 กิ�รถด้ถอยแบบกิำ�ลังสองน้อยทีั�สุด้ กิ�รห�ค่ั�อินทิักิรัลและค่ั�อนุพัินธ์ี
เชิงตัวเลข้ กิ�รแก้ิสม่กิ�รเชิงอนุพัินธ์ีส�มั่ญ กิ�รแก้ิสม่กิ�รเชิงอนุพัินธ์ียอ่ย
 ระเบียบวิธีีผลต่�งส่บเน่�อง ระเบียบวิธีีไฟไนต์เอลิเม่นต์ กิ�รแก้ิปัญห�ทั�ง
วิศึวกิรรม่ไฟฟ้�ด้้วยระเบียบวิธีีเชิงตัวเลข้ 

   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 เทคันิิคัการหาค่ัาเหมาะที�สุูดแนิวิใหม่ 3(3-0-6)
 (Modern Optimization Techniques)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
     ทับทัวนม่โนทััศึน์กิ�รห�คั�่เหม่�ะทีั�สุด้และกิ�รประยกุิต์ทั�ง
วิศึวกิรรม่ไฟฟ้� แนะนำ�กิ�รห�คั่�เหม่�ะทีั�สุด้แนวใหม่่ กิ�รห�คั่�เหม่�ะ
ทีั�สุด้แบบวัตถุประสงค์ัเดี้ยวและแบบหล�ยวัตถุประสงค์ั ภ�วะเหม่�ะทีั�สุด้
เชิงพิ�เรโต วิธีีอภศึิึกิษ�สำ�นึกิ ขั้�นตอนวธีิีเชิงพัินธุีกิรรม่ กิ�รอบออ่นจำำ�ลอง
 กิ�รค้ันห�แบบต�บู กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะทีั�สุด้แบบฝููงอนุภ�คั กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะ
ทีั�สุด้แบบอ�ณ�นิคัม่ม่ด้ กิ�รค้ันห�คัว�ม่บรรส�น กิ�รค้ันห�แบบนกิ
กิ�เหว่� กิ�รค้ันห�แบบกิระแส
   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. หมวิดวิิชาสัูมมนิา
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MEE0201  สัูมมนิา 1* 1(1-0-3)
   (Seminar 1)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
    กิ�รส่บค้ันและทับทัวนบทัคัว�ม่ผลง�นวิจัำยระดั้บช�ติ ทั�ง
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ระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง หร่อระบบคัวบคุัม่ กิ�รทัำ�คัว�ม่เข้้�ใจำ กิ�รวิเคัร�ะห์ 
สังเคัร�ะห์และสรุปประเด็้น กิ�รนำ�เสนอและอภิปร�ยกัิบผู้ร่วม่สัม่ม่น� 
โด้ยมี่คัณะกิรรม่กิ�รประเมิ่นผล 
   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.
* สำ�หรับ แผน กิ แบบ กิ 1 เรียนโด้ยไม่่นับหน่วยกิิต 

MEE0202 สัูมมนิา 2* 1(1-0-3)
  (Seminar 2)
    วิช�บังคัับก่ิอน: MEE0201 สัม่ม่น� 1
    กิ�รส่บค้ันและทับทัวนบทัคัว�ม่ผลง�นวิจัำยระดั้บช�ติหร่อ
น�น�ช�ติ ทั�งระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง หร่อระบบคัวบคุัม่ ทีั�เกีิ�ยวข้้องกัิบง�น
วิจัำยวิทัย�นิพินธ์ี หร่อเป็นผลง�นส่วนหนึ�งข้องกิ�รวิจัำยวิทัย�นิพินธ์ี กิ�ร
ทัำ�คัว�ม่เข้้�ใจำ กิ�รวิเคัร�ะห์ สังเคัร�ะห์และสรุปประเด็้น กิ�รนำ�เสนอ
และอภิปร�ยกัิบผู้ร่วม่สัม่ม่น� โด้ยมี่คัณะกิรรม่กิ�รประเมิ่นผล
   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.
* สำ�หรับ แผน กิ แบบ กิ 1 เรียนโด้ยไม่่นับหน่วยกิิต 

3. หมวิดวิิชาเลืัอก
 (ก) กลุ่ัมวิิชาระบับัไฟฟ้ากำาลััง (Power Systems)
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MEE0301 การออกแบับัระบับัไฟฟ้ากำาลัังขั�นิสููง 3(3-0-6)
   (Advanced Electrical System Design)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   ทับทัวนกิ�รออกิแบบระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง กิ�รทัำ�ง�นร่วม่กิัน
ข้องอุปกิรณ์ป้องกัินในระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง กิ�รออกิแบบระบบส�ยดิ้นใน

ระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง ระบบกิ�รป้องกัิน กิ�รป้องกัิน กิ�รรั�วลงดิ้น ฟิวส์จำำ�กัิด้
กิระแส กิ�รออกิแบบระบบส�ยดิ้นในสถ�นีไฟฟ้�ยอ่ย และกิ�รเล่อกิข้น�ด้
 หม้่อแปลงกิำ�ลัง
   Reviews of electrical power system design,                 
coordination of protecting devices in power systems, ground 
system design in power systems, protecting systems, ground 
protection, current-limiting fuses, ground system design in 
power substations, power transformer selection.

MEE0302 วิิศวิกรรมคุัณภาพกำาลัังไฟฟ้าขั�นิสููง 3(3-0-6)
   (Advanced Power Quality Engineering)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
     ทับทัวนม่โนทััศึน์เกีิ�ยวกัิบคุัณภ�พิกิำ�ลังไฟฟ้� แนะนำ�โหลด้
แบบเชิงเส้นและแบบ ไม่่เชิงเส้น คัว�ม่ต้องกิ�รคัุณภ�พิกิำ�ลังไฟฟ้� กิ�ร
รบกิวนและผลกิระทับ ฮ�ร์ม่อนิกิส์และแหล่งกิำ�เนิด้ฮ�ร์ม่อนิกิส์ กิ�รวัด้
ฮ�ร์ม่อนิกิส์ในระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง เทัคันิคักิ�รลด้และกิำ�จัำด้ฮ�ร์ม่อนิกิส์ กิ�ร
ออกิแบบวงจำรกิรองแบบแพิสซีีฟและแอ็กิทีัฟ ข้้อกิำ�หนด้ม่�ตรฐ�น
คุัณภ�พิกิำ�ลังไฟฟ้� ม่�ตรฐ�น 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.

MEE0303 ระบับัโคัรงข่ายไฟฟ้าอัจัฉริยะ 3(3-0-6)
   (Smart Grid Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
     ม่โนทััศึน์เบ่�องต้นข้องระบบโคัรงข่้�ยไฟฟ้�อัจำฉริยะ 
สถ�ปัตยกิรรม่โคัรงข่้�ยไฟฟ้�อัจำฉริยะ โคัรงสร้�งอุตส�หกิรรม่ไฟฟ้� ระบบ
กิ�รจ่ำ�ยไฟฟ้� กิ�รว�งแผนกิำ�ลังกิ�รผลิต กิ�รเพิิ�ม่ประสิทัธีิภ�พิโด้ย
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โคัรงข่้�ยไฟฟ้�อัจำฉริยะ พิลังง�นหมุ่นเวียน สถ�นีจ่ำ�ยพิลังง�นไฟฟ้�ให้
กัิบรถไฟฟ้� แหล่งกิำ�เนิด้ไฟฟ้�สำ�หรับอ�คั�รอัจำฉริยะ และโคัรงข่้�ยไฟฟ้�
อัจำฉริยะเพ่ิ�อกิ�รลด้ปริม่�ณคั�บอน 
   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 อิเล็ักทรอนิิกส์ูกำาลัังขั�นิสููง 3(3-0-6)
   (Advanced Power Electronics)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
 คุัณลกัิษณะและกิ�รประยกุิต์ใช้ง�นวงจำรสวติซีก์ิำ�ลัง เทัคันคิั
กิ�รคัวบคัุม่ กิ�รวิเคัร�ะห์ และกิ�รออกิแบบตัวแปลงผันกิำ�ลังแบบ
กิระแสตรงเป็นกิระแสตรง กิระแสตรงเป็นกิระแสสลับ กิระแสสลับ
เป็นกิระแสตรง และกิระแสสลับเป็นกิระแสสลับ คัว�ม่เพีิ�ยนเชิงฮ�ร์ม่อนิ
กิส์และเทัคันิคักิ�รแก้ิไข้ กิ�รป้องกัินในวงจำรอิเล็กิทัรอนิกิส์กิำ�ลัง กิ�ร
ประยุกิต์วงจำรอิเล็กิทัรอนิกิส์กิำ�ลัง ในแหล่งจ่ำ�ยกิำ�ลังไฟฟ้�และในระบบ
คัวบคุัม่ กิ�รจำำ�ลองสถ�นกิ�รณ์วงจำรอิเล็กิทัรอนิกิส์กิำ�ลังด้้วยคัอม่พิิวเตอร์

 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 การขับัเคัลืั�อนิทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
   (Electric Drives)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
     กิ�รขั้บเคัล่�อนม่อเตอร์ไฟฟ้�ประเภทัต่�ง ๆ ได้้แก่ิ ม่อเตอร์

กิระแสตรง ม่อเตอร์กิระแสตรงแบบไร้แปรงถ่�น ม่อเตอร์เหนี�ยวนำ�แบบ 
1-เฟส และ 3-เฟส ม่อเตอร์ซิีงโคัรนัส ม่อเตอร์แบบขั้�น และม่อเตอร์
รีลักิซ์ีแตนซ์ี ตัวอย่�งระบบคัวบคุัม่เคัร่�องจัำกิรกิลไฟฟ้�ในอุตส�หกิรรม่
   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 อภิศึกษาสูำานึิกในิระบับัไฟฟ้ากำาลััง 3(3-0-6)
   (Metaheuristics in Power Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   ทับทัวนกิ�รห�คั�่เหม่�ะทีั�สุด้แนวใหม่่ ปัญห�กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะ
ทีั�สุด้แบบวัตถุประสงค์ัเดี้ยวและหล�ยวัตถุประสงค์ั อภิศึึกิษ�สำ�นึกิแบบ
ต่�ง ๆ กิ�รประยุกิต์กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะทีั�สุด้แบบอภิศึึกิษ�สำ�นึกิเพ่ิ�อแก้ิ
ปัญห�ทั�งวศิึวกิรรม่ไฟฟ้�กิำ�ลัง กิ�รจ่ำ�ยโหลด้อย�่งประหยดั้ กิ�รไหลข้อง
กิำ�ลังไฟฟ้�เหม่�ะทีั�สุด้ กิ�รจัำด้ลำ�ดั้บคัว�ม่สัม่พัินธ์ีเหม่�ะทีั�สุด้ข้องรีเลย์
ป้องกัินในระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง 
   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 เรื�องคััดสูรรทางด้านิระบับัไฟฟ้ากำาลััง 3(3-0-6)
   (Selected Topics in Power Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
    กิ�รศึึกิษ�ผลง�นวิจัำยต่�ง ๆ  ทั�งด้้�นระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง ทัฤษฎีี
 ระเบียบวิธีี และขั้�นตอนวิธีีใหม่่ ทีั�น่�สนใจำในปัจำจุำบัน และเป็นประโยชน์
ต่อง�นวิจัำยทั�งด้้�นระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง
   Study of research article concerning to power 
systems, new theory, methods and algorithms currently and 
usefully for power system research.

235



 (ข) กลุ่ัมวิิชาระบับัคัวิบัคุัม (Control Systems)
     จำำ�นวนหน่วยกิิต (บรรย�ย-ปฏิิบัติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)
MEE0401 แบับัจัำาลัองระบับั 3(3-0-6)
   (System Modelling)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
    ม่โนทััศึน์เกีิ�ยวกัิบแบบจำำ�ลองทั�งคัณิตศึ�สตร์ข้องระบบ
พิลวัต ฟังก์ิชันถ่�ยโอนและสม่กิ�รตัวแปรสเตต กิ�รห�แบบจำำ�ลองทั�ง
คัณิตศึ�สตร์ข้องระบบทั�งไฟฟ้� กิ�รห�แบบจำำ�ลองทั�งคัณิตศึ�สตร์ข้อง
ระบบทั�งกิลเชิงไถลและเชิงหมุ่นโด้ยอ�ศึัยสม่กิ�รกิ�รเคัล่�อนทีั�ข้องล�
กิร�นจ์ำ กิ�รห�แบบจำำ�ลองทั�งคัณิตศึ�สตร์ข้องระบบทั�งกิล-ไฟฟ้� กิ�ร
ห�แบบจำำ�ลองทั�งคัณิตศึ�สตร์ข้องระบบถ่�ยเทัคัว�ม่ร้อน ระบบระด้ับ-
ข้องเหลว ระบบเคัรน และระบบลูกิบอล-คั�น กิ�รจำำ�ลองระบบด้้วย
โปรแกิรม่คัอม่พิิวเตอร์ 
   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 ระบับัคัวิบัคุัมแนิวิใหม่ 3(3-0-6)
   (Modern Control Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   แบบจำำ�ลองตัวแปรสเตตข้องระบบพิลวัติ ค่ั�เจำ�ะจำงและ
เวกิเตอร์เจำ�ะจำง เม่ทัริกิซ์ีกิ�รเปลี�ยนสถ�นะ คัว�ม่สัม่พัินธ์ีระหว่�งฟังก์ิชัน
ถ่�ยโอนและแบบจำำ�ลองตวัแปรสเตต คัว�ม่ส�ม่�รถในกิ�รคัวบคัมุ่ได้้และ
คัว�ม่ส�ม่�รถในกิ�รสังเกิตได้้ กิ�รแปลงแบบคัล้�ย แบบบัญญัติกิ�ร
คัวบคุัม่ได้้และกิ�รสังเกิตได้้ กิ�รออกิแบบระบบคัวบคุัม่แนวใหม่่ เทัคันิคั
กิ�รว�งโพิล กิ�รออกิแบบตัวสังเกิตแบบ เต็ม่อันดั้บและลด้อันดั้บ 
เสถียรภ�พิข้องระบบคัวบคุัม่แนวใหม่่

   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  การออกแบับัตัวิคัวิบัคุัมพีไอดี 3(3-0-6)
   (PID Controller Design)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
    ม่โนทััศึน์เกีิ�ยวกัิบตัวคัวบคุัม่พีิไอดี้ ผลกิระทับข้องตัวคัวบคุัม่
พีิไอดี้ พิล�นต์ม่�ตรฐ�น สำ�หรับกิ�รออกิแบบตัวคัวบคุัม่พีิไอดี้ กิ�ร
ออกิแบบตัวคัวบคัุม่พีิไอดี้ ในโด้เม่นเวล�และในโด้เม่น คัว�ม่ถี� กิ�ร
ออกิแบบตวัคัวบคัมุ่พีิไอด้ด้ี้วยระเบยีบวิธีีเชิงวเิคัร�ะห ์กิฎีกิ�รปรบัแตง่ตัว
คัวบคุัม่พีิไอดี้ กิ�รออกิแบบตัวคัวบคุัม่พีิไอดี้ด้้วยอภิศึึกิษ�สำ�นึกิ
   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 การออกแบับัวิงจัรอิเล็ักทรอนิิกส์ูในิ 3(3-0-6)  
 ระบับัคัวิบัคุัม 
 (Electronics Circuit Design in Control Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   ทับทัวนโคัรงสร้�งระบบคัวบคัุม่ องค์ัประกิอบข้องระบบ
คัวบคุัม่ เซีนเซีอร์และ แทัรนส์ดิ้วเซีอร์ แทัรนส์ดิ้วเซีอร์ตัวแหน่ง แทัรนส์ดิ้ว
เซีอร์แรง แทัรนสดิ์้วเซีอร์กิ�รเคัล่�อนทีั� แทัรนส์ดิ้วเซีอร์ข้องไหล แทัรนสดิ์้ว
เซีอรอุ์ณหภมิู่ กิ�รออกิแบบวงจำรปรงุแตง่สญัญ�ณ วงจำรข้ย�ยแบบต�่ง ๆ  
วงจำร Zero-Span กิ�รแปลงแรงดั้นเป็นกิระแส กิ�รแปลงกิระแสเป็นแรง
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ดั้น กิ�รแปลงแรงดั้นเป็นคัว�ม่ถี� กิ�รแปลงคัว�ม่ถี�เป็นแรงดั้น วงจำรแยกิ
โด้ด้ กิ�รเดิ้นส�ยต่อเช่�อม่
   Reviews of control systems, elements of control 
systems, sensor and transducer, position transducer, force 
transducer, motion transducer, fluid transducer, temperature 
transducer, design of signal conditioning circuits, amplifiers, 
Zero-Span circuits, voltage-to-current convertion, current-to-
voltage convertion, voltage-to-frequency convertion, 
frequency-to-voltage convertion, isolation circuits and cabling.

MEE0405 ระบับัสูมองกลัฝัังตัวิ 3(3-0-6)   
 (Embedded Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   แนวคิัด้ข้องระบบสม่องกิลฝัูงตัว สถ�ปัตยกิรรม่ข้องไม่โคัร
คัอนโทัรลเลอร์ชนิด้ ต่�ง ๆ  กิ�รออกิแบบระบบสม่องกิลฝูงัตัวโด้ยใช้ไม่โคัร
คัอนโทัรลเลอร์ ระบบคัวบคุัม่เวล�จำริง กิ�รโปรแกิรม่ด้้วยภ�ษ�ขั้�นสูง
สำ�หรับระบบสม่องกิลฝัูงตัว หลักิกิ�รและวิธีีกิ�รออกิแบบระบบสม่องกิล
 ฝัูงตัวแบบเวล�จำริง กิ�รประยุกิต์ระบบสม่องกิลฝัูงตัวโด้ยใช้ไม่โคัร
คัอนโทัรลเลอร์ ทัั�งด้้�นฮ�ร์ด้แวร์และซีอฟต์แวร์
 Concepts of embedded systems, architectures of 
microcontrollers, embedded system design based on 
microcontrollers, real-time control systems, high-level 
computer programming for embedded systems, principles and 
methods for real-time embedded control system design, 
applications of embedded systems based on microcontrollers 
with hardware and software. 

MEE0406 อภิศึกษาสูำานึิกในิระบับัคัวิบัคุัม 3(3-0-6)
   (Metaheuristics in Control Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
     ทับทัวนกิ�รห�คั�่เหม่�ะทีั�สุด้แนวใหม่่ ปัญห�กิ�รห�คั�่เหม่�ะ
ทีั�สุด้แบบวัตถุประสงคั์เดี้ยวและหล�ยวัตถุประสงคั์ อภิศึึกิษ�สำ�นึกิแบบ

ต่�ง ๆ กิ�รประยุกิต์กิ�รห�ค่ั�เหม่�ะทีั�สุด้แบบอภิ-ศึึกิษ�สำ�นึกิเพ่ิ�อแก้ิ
ปัญห�ทั�งวศิึวกิรรม่คัวบคัมุ่ กิ�รระบุเอกิลักิษณ์ระบบด้้วยอภศึิึกิษ�สำ�นึกิ
 กิ�รสังเคัร�ะห์ และออกิแบบระบบคัวบคุัม่อย�่งเหม่�ะทีั�สุด้ด้้วยแนวทั�ง
อภิศึึกิษ�สำ�นึกิ
 Reviews of modern optimization, single-objective 
and multiobjective optimization problems, metaheuristics, 
applications of metaheuristic optimization to control 
engineering problems, system identification by metaheuristics, 
control synthesis and design by metaheuristic approach.

MEE0407  เรื�องคััดสูรรทางด้านิระบับัคัวิบัคุัม 3(3-0-6)
   (Selected Topics in Control Systems)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
     กิ�รศึึกิษ�ผลง�นวิจัำยต่�ง ๆ ทั�งด้้�นระบบคัวบคัุม่ ทัฤษฎีี 
ระเบียบวิธีี และขั้�นตอน วิธีีใหม่่ ทีั�น่�สนใจำในปัจำจุำบัน และเป็นประโยชน์
ต่อง�นวิจัำยทั�งด้้�นระบบไฟฟ้�กิำ�ลัง
   Study of research article concerning to control 
systems, new theory, methods and algorithms currently and 
usefully for control system research.

4. หมวิดวิิชาวิิทยานิิพนิธ์ี
 (ก) รายวิิชาวิิทยานิิพนิธ์ี 36 หน่ิวิยกิต สูำาหรับั แผนิ ก 
แบับั ก 1
MEE0501 วิิทยานิิพนิธ์ีมหาบััณฑิิต 1 9(9-0-18)
   (Master Thesis 1)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   กิำ�หนด้อ�จำ�รย์ทีั�ปรึกิษ�วิทัย�นิพินธ์ี และอ�จำ�รย์ทีั�ปรึกิษ�
วิทัย�นิพินธ์ีร่วม่ (ถ้�ห�กิจำำ�เป็น) กิำ�หนด้หัวข้้อวิทัย�นิพินธ์ี ส่บค้ันง�น
วิจัำยทีั�เกีิ�ยงข้้องกิับวิทัย�นิพินธ์ี เริ�ม่จัำด้ทัำ�โคัรงร่�งวิทัย�นิพินธ์ี เสนอ
ร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน้�กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธ์ีเม่่�อสิ�นสุด้ภ�คักิ�รศึึกิษ�
   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 วิิทยานิิพนิธ์ีมหาบััณฑิิต 2 9(9-0-18)
   (Master Thesis 2)
   วิช�บังคัับก่ิอน: MEE0501 วิทัย�นิพินธ์ีม่ห�บัณฑิิต 1
   ด้ำ�เนินกิ�รวิจัำยวิทัย�นิพินธี์ต�ม่หัวข้้อทีั�กิำ�หนด้ จัำด้ทัำ�และ
สอบโคัรงร่�งวิทัย�นิพินธ์ี เสนอร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน้�กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธ์ี
เม่่�อสิ�นสุด้ภ�คักิ�รศึึกิษ�
   Research according to defined thesis research topic, 
thesis proposal preparation and examination, submit thesis 
research progression report at the end of semester.

MEE0503 วิิทยานิิพนิธ์ีมหาบััณฑิิต 3 9(9-0-18)
   (Master Thesis 3)
   วิช�บังคัับก่ิอน: MEE0502 วิทัย�นิพินธ์ีม่ห�บัณฑิิต 2
    ด้ำ�เนินกิ�รวจัิำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อและข้อบเข้ตทีั�กิำ�หนด้
 รวม่ทัั�งข้้อเสนอแนะข้องคัณะกิรรม่สอบโคัรงร่�งวิทัย�นิพินธ์ี จัำด้เตรียม่
บทัคัว�ม่วิจัำยเพ่ิ�อตีพิิม่พ์ิต�ม่เกิณฑิ์กิ�รสำ�เร็จำกิ�รศึึกิษ� เสนอร�ยง�น
คัว�ม่ค่ับหน้�กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธ์ีเม่่�อสิ�นสุด้ภ�คักิ�รศึึกิษ�
   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 วิิทยานิิพนิธ์ีมหาบััณฑิิต 4 9(9-0-18)
   (Master Thesis 4)
   วิช�บังคัับก่ิอน: MEE0503 วิทัย�นิพินธ์ีม่ห�บัณฑิิต 3
   ด้ำ�เนินกิ�รวจัิำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อและข้อบเข้ตทีั�กิำ�หนด้
 รวม่ทัั�งข้้อเสนอแนะข้องคัณะกิรรม่สอบโคัรงร่�งวิทัย�นิพินธี์ จำนเสร็จำ
สม่บูรณ์ ตีพิิม่พ์ิบทัคัว�ม่วิจัำยต�ม่เกิณฑิ์กิ�รสำ�เร็จำกิ�รศึึกิษ� เสนอ

วิทัย�นิพินธ์ีฉบับสม่บูรณ์ และสอบปกิป้องวิทัย�นิพินธ์ี
   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) รายวิิชาวิิทยานิิพนิธ์ี 12 หน่ิวิยกิต สูำาหรับั แผนิ 
ก แบับั ก 2
MEE0601 วิิทยานิิพนิธ์ีมหาบััณฑิิต 1 3(3-0-6)
   (Master Thesis 1)
   วิช�บังคัับก่ิอน: ไม่่มี่
   กิำ�หนด้อ�จำ�รย์ทีั�ปรึกิษ�วิทัย�นิพินธ์ี และอ�จำ�รย์ทีั�ปรึกิษ�
วิทัย�นิพินธ์ีร่วม่ (ถ้�ห�กิจำำ�เป็น) กิำ�หนด้หัวข้้อวิทัย�นิพินธ์ี ส่บค้ันง�น
วิจัำยทีั�เกีิ�ยงข้้องกิับวิทัย�นิพินธ์ี เริ�ม่จัำด้ทัำ�โคัรงร่�งวิทัย�นิพินธ์ี เสนอ
ร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน้�กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธ์ีเม่่�อสิ�นสุด้ภ�คักิ�รศึึกิษ�
   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 วิิทยานิิพนิธ์ีมหาบััณฑิิต 2 3(3-0-6)
   (Master Thesis 2)
   วิช�บังคัับก่ิอน: MEE0601 วิทัย�นิพินธ์ีม่ห�บัณฑิิต 1
    ด้ำ�เนินกิ�รวิจัำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อทีั�กิำ�หนด้ จัำด้ทัำ�และ
สอบโคัรงร่�งวิทัย�นิพินธ์ี เสนอร�ยง�นคัว�ม่ค่ับหน้�กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธ์ี
เม่่�อสิ�นสุด้ภ�คักิ�รศึึกิษ�
   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  วิิทยานิิพนิธ์ีมหาบััณฑิิต 3 3(3-0-6)
   (Master Thesis 3)
   วิช�บังคัับก่ิอน: MEE0602 วิทัย�นิพินธ์ีม่ห�บัณฑิิต 2
   ด้ำ�เนินกิ�รวจัิำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อและข้อบเข้ตทีั�กิำ�หนด้
 รวม่ทัั�งข้้อเสนอแนะข้องคัณะกิรรม่สอบโคัรงร่�งวิทัย�นิพินธ์ี จัำด้เตรียม่
บทัคัว�ม่วิจัำยเพ่ิ�อตีพิิม่พ์ิต�ม่เกิณฑิ์กิ�รสำ�เร็จำกิ�รศึึกิษ� เสนอร�ยง�น
คัว�ม่ค่ับหน้�กิ�รทัำ�วิทัย�นิพินธ์ีเม่่�อสิ�นสุด้ภ�คักิ�รศึึกิษ�
   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  วิิทยานิิพนิธ์ีมหาบััณฑิิต 4 3(3-0-6)
   (Master Thesis 4)
   วิช�บังคัับก่ิอน: MEE0603 วิทัย�นิพินธ์ีม่ห�บัณฑิิต 3
   ด้ำ�เนินกิ�รวจัิำยวิทัย�นิพินธ์ีต�ม่หัวข้้อและข้อบเข้ตทีั�กิำ�หนด้
 รวม่ทัั�งข้้อเสนอแนะข้องคัณะกิรรม่สอบโคัรงร่�งวิทัย�นิพินธี์ จำนเสร็จำ
สม่บูรณ์ ตีพิิม่พ์ิบทัคัว�ม่วิจัำยต�ม่เกิณฑิ์กิ�รสำ�เร็จำกิ�รศึึกิษ� เสนอ
วิทัย�นิพินธ์ีฉบับสม่บูรณ์ และสอบปกิป้องวิทัย�นิพินธ์ี
   Finishing thesis research according to defined thesis 
research topic, scope and comments of thesis proposal 
evaluation committees, publish the research article according 
to program requirement, submit completed thesis research, 
thesis defense examination.
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมการก่อสูร้าง
	 จำำ�นวนหน่วยกิิต	(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึึกิษ�ด้้วยตนเอง)

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

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

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

MCM0104 ระเบีัยบัวิิธีีวิิจััยทางการจััดการงานิ  
 วิิศวิกรรม 3(3-0-9)
 (Engineering Management Research   
 Methodology)
	 ศึึกิษ�กิระบัวนวิธี์วิจัำยทั�งประเภทกิ�รวิจัำยเชิงปริม�ณและ
เชิงคุณภ�พ	กิ�รกิำ�หนด้ปัญห�กิ�รวิจัำย			กิ�รตั�งสำมมติฐ�น		เทคนิคกิ�ร
เก็ิบัรวบัรวมข่้อมูล			และกิ�รวิเคร�ะห์ข้่อมูลด้้วยโปรแกิรม	SPSS	กิ�ร
เขี่ยนโครงกิ�รวิจัำยแหล่งทุนและกิ�รข่อทุนวิจัำย	เทคนิคกิ�รนำ�เสำนอผล
ง�นวิจัำยทั�งด้้�นกิ�รเขี่ยนและกิ�รพูด้			นักิศึึกิษ�จำะต้องทำ�และเสำนอผล
กิ�รวิจัำยที�เกีิ�ยวข่้องกิับัง�นกิ่อสำร้�ง	ในสำภ�พที�เป็นจำริงอย่�งน้อย	1	เรื�อง

	 Material	includes	research	methodology,	quantity	
and	quality.	Determination	of	research	problems,	hypotheses,	
data	collection	techniques,	And	data	analysis	with	SPSS	
program,	Writing	research	proposal,	research	funding	sources,	
and	verbal	and	writing	techniques	for	academic	paper	or	
presentation	are	taught.	Each	student	needs	to	propose,	at	
least,	a	research	paper	related	to	construction	management	
during	semester.

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

construction	planning,	Configuration	to	start	the	project,	Project	
activities,	Scheduling	of	resources	and	expenses,	Activity	
coding,	Defining	various	types	of	restrictions,	Comparison	of	
actual	plans	and	master	plans;	The	plan	adjustment	is	very	
complicated,	Modifying	delayed	plans	and	presenting	realistic	
plans.

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

MCM0203 คอมพิิวิเตอร์สูำาหรับัการจััดการบัริหารโครงการ  
 ก่อสูร้าง 3(3-0-9)
 (Computer Applications in Construction
 Project Management)
	 คว�มรู้เบืั�องต้นเกีิ�ยวกัิบัคอมพิวเตอร์สำำ�หรับักิ�รจำัด้กิ�ร
โครงกิ�รก่ิอสำร้�ง	กิ�รนำ�คอมพิวเตอร์ม�ใช้ในกิระบัวนกิ�รจัำด้กิ�รโครงกิ�ร
ก่ิอสำร้�งในแต่ละขั่�นตอน	กิ�รทด้ลองใช้โปรแกิรมต่�งๆ	ในกิ�รว�งแผน	
และกิ�รจัำด้กิ�รโครงกิ�รก่ิอสำร้�ง	กิ�รเลือกิและนำ�โปรแกิรมไปประยุกิต์
ใช้	เช่น	Primavera	Project	และ	Microsoft	Project	ฝึึกิทักิษะกิ�รใช้
โปรแกิรมคอมพิวเตอร์ว�งแผนง�นก่ิอสำร้�งให้ชำ�น�ญ	และนำ�เสำนอได้้
เข้่�ใจำ
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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 การบัริหารควิามเสีู�ยง แลัะควิามขัดแย้งในิงานิ  
 ก่อสูร้าง 3(3-0-9)
 (Risk Management and Conflicts in   
 Construction)
	 พื�นฐ�นข่องกิ�รวิเคร�ะห์เพื�อตัด้สิำนใจำ	กิ�รวิเคร�ะห์คว�ม
เสีำ�ยง	ทฤษฎีีคว�มน่�จำะเป็น	ทฤษฎีีสำ�ธ์�รณประโยชน์และกิ�รประยุกิต์	
กิ�รวิเคร�ะห์คว�มอ่อนไหว	เครื�องมือในกิ�รวิเคร�ะห์เพื�อตัด้สิำนใจำ	สำ�เหตุ
และประเภทข่องกิ�รข่ัด้แย้ง	กิ�รบัริห�รคว�มขั่ด้แย้งในง�นก่ิอสำร้�ง	
ทฤษฎีีข่องเกิมส์ำ	หลักิกิ�รเจำรจำ�ต่อรองในง�นก่ิอสำร้�ง
	 Fundamental	of	decision	making	analysis,	Risk	
analysis,	Probability		theory,	Public	theory	and	applied	this	
theory,	Sensitivity	analysis,	Tools	for	decision	making	analysis,	
Causes	and	types	of	conflicts,	Conflict	management,	Games	
theory,	Principles	of	negotiation	in	construction.

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

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

MCM0303 การประเมินิสิู�งแวิดล้ัอม สูำาหรับัโครงการก่อสูร้าง  
 3(3-0-9)
 (Environmental Assessment in   
 Construction Project)
	 พัฒน�กิ�รข่องกิ�รประเมนิผลกิระทบัสิำ�งแวด้ล้อม	หลักิกิ�ร
และวิธี์กิ�รในกิ�รประเมินผลกิระทบัสิำ�งแวด้ล้อม	กิ�รศึึกิษ�คว�มเป็นไป
ได้้ข่องโครงกิ�รก่ิอสำร้�งในด้้�นสิำ�งแวด้ล้อม	กิรอบักิ�รด้ำ�เนินง�นข่องหน่วย
ง�นและกิฎีหม�ยที�เกีิ�ยวข้่อง	วิธี์กิ�รป้องกัินผลกิระทบัสิำ�งแวด้ล้อม	กิ�ร
ทำ�น�ย	กิ�รบัรรเท�และกิ�รจัำด้กิ�รผลกิระทบัสิำ�งแวด้ล้อม	กิ�รตรวจำ
ติด้ต�มและกิ�รประเมินผล	กิ�รจัำด้กิ�รด้้�นเอกิสำ�ร	กิ�รมีสำ่วนร่วมข่อง
ประช�ชน	กิ�รแก้ิไข่คว�มขั่ด้แย้งและข้่อพิพ�ท	ศึึกิษ�ดู้ง�นโครงกิ�ร
ก่ิอสำร้�งที�ก่ิอให้เกิิด้ผลกิระทบั
	 Basic	history	and	developments	of	environmental	
impact	assessment;	Principle	and	procedure	of	environmental	
impact	assessment;	Institutional	arrangement	and	legal	
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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 การบัริหารโครงการก่อสูร้างระบับัราง 3(3-0-9)
 (Management of the railway system   
 construction project)
	 ศึึกิษ�เกีิ�ยวกัิบักิ�รจัำด้กิ�รระบับัข่นส่ำงท�งร�งเบืั�องต้น	กิ�ร
ข่นส่ำงสิำนค้�และกิ�รข่นส่ำงมวลชน	กิ�รจัำด้กิ�รสำถ�นี	กิ�รจัำด้กิ�รเส้ำนท�ง
และกิ�รเดิ้นรถ			กิ�รพัฒน�ทรัพย�กิร		กิ�รว�งแผนและกิ�รบัริห�รองค์กิร
		กิ�รตรวจำสำอบัและกิ�รว�งแผนกิ�รบัำ�รุงรักิษ�ในระบับัร�ง	ผลกิระทบั
ด้้�นเศึรษฐกิิจำ	พลังง�น	สิำ�งแวด้ล้อมและคุณภ�พชีวิตข่องประช�กิร	กิ�ร
บัริห�รจัำด้กิ�รโครงกิ�รระบับัร�งในแต่ละรูปแบับั	กิฎีหม�ยที�เกีิ�ยวข้่อง		
ปัญห�ที�เกิิด้ขึ่�นในกิ�รบัริห�รโครงกิ�รระบับัร�ง		ศึึกิษ�ดู้ง�นโครงกิ�ร
ก่ิอสำร้�งระบับัร�งนอกิสำถ�นที�
	 Learn	about	the	management	of	basic	rail	
transport	systems,	Freight	and	Public	Transport,	Station	
management,	Route	management	and	transportation,	
Resource	development,	Corporate	planning	and	management,	
Inspection	and	maintenance	planning	in	rail	systems,	
Economic,	energy,	environmental,	and	quality	of	life	impact	
of	the	population,	Management	of	railroad	project	in	each	
type,	Related	laws,	Problems	in	rail	system	management,	
Study	visit	the	offsite	rail	construction	project.

MCM0305 การจััดการควิามปลัอดภััยในิโครงการก่อสูร้าง  
  3(3-0-9)
 (Safety management in construction   
 projects)
	 กิฎีหม�ยเกีิ�ยวกัิบัคว�มปลอด้ภัยในง�นก่ิอสำร้�ง	กิ�รบัริห�ร
คว�มปลอด้ภัยทั�วไปในง�นก่ิอสำร้�ง	กิ�รตรวจำและรับัรองคว�มปลอด้ภัย
ปั�นจัำ�น	กิ�รตรวจำสำอบัและรับัรองคว�มปลอด้ภัยข่องเครื�องจัำกิรในง�น

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

MCM0306 การบัริหารจััดการโครงการอสัูงหาริมทรัพิย์ 3(3-0-9)
 (Rael Estate Project Management)
	 คว�มรู้เบืั�องต้นท�งด้้�นกิ�รพัฒน�อสัำงห�ริมทรัพย์	องค์
คว�มรู้พื�นฐ�นที�เกีิ�ยวข้่องกัิบัธุ์รกิิจำ	อสัำงห�ริมทรัพย	์ทั�งกิ�รตล�ด้	กิ�รเงิน
	กิฎีหม�ย	แนวท�งกิ�รพัฒน�อสัำงห�ริมทรัพย์ในโครงกิ�รก่ิอสำร้�งต่�งๆ	
คว�ม รู้ เ บืั� อง ต้นในกิ�ร วิ เคร�ะห์คว�มเ ป็นไปไ ด้้ ในกิ�รพัฒน�
อสัำงห�ริมทรัพย์	คว�มรู้พื�นฐ�นเพื�อกิ�รเตรียมคว�มพร้อมเข้่�สู่ำแวด้วง
ธุ์รกิิจำอสัำงห�ริมทรัพย์	ศึึกิษ�ดู้ง�นเกีิ�ยวกัิบัโครงกิ�รอสัำงห�ริมทรัพย์
	 Introduction	to	real	estate	development.	Basic	
knowledge	related	to	realestate,	marketing,	finance	and	laws,	
Guidelines	for	real	estate	development	in	various	construction	
projects,	Basic	knowledge	in	feasibility	analysis	in	real	estate	
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development,	Basic	knowledge	to	prepare	to	enter	the	real	
estate	business,	Study	trip	on	real	estate	projects.

MCM0307 กฎหมายก่อสูร้างแลัะการตรวิจัสูอบัควิาม  
 ปลัอดภััยอาคาร 3(3-0-9)
 (Construction Laws and Building safety   
 inspection Laws)
	 ศึึกิษ�กิฎีหม�ยที�เกีิ�ยวข้่องกัิบัง�นกิ่อสำร้�ง	เช่น	พระร�ช
บััญญัติควบัคุมอ�ค�ร	พระร�ชบััญญัติ	กิ�รผังเมือง	กิฎีหม�ยควบัคุม
อ�ค�ร	กิฏิหม�ยสิำ�งแวด้ล้อมสำำ�หรับัอ�ค�ร	พระร�ชบััญญัติแรงง�นสัำมพันธ์์
		กิฎีหม�ยวิช�ชีพสำถ�ปนิกิและวิศึวกิร	จำรรย�บัรรณข่องกิ�รประกิอบั
วิช�ชีพ	บัทลงโทษและคว�มรับัผิด้ท�งกิฎีหม�ย	อนุญ�โตตุล�กิ�ร	และ
ร�ยละเอียด้ข่องกิฎีหม�ยกิ�รตรวจำสำอบัคว�มปลอด้ภัยอ�ค�ร	และกิ�ร
ศึึกิษ�ดู้ง�นนอกิสำถ�นที�
	 Introduction	to	construction	laws,	such	as	building	
control	act,	town	planning	act,	building	controlling	profession,	
environmental	laws.	Relating	to	buildings,	labor	relation	act,	
laws	for	architectural		and	engineering	profession,	professional	
codes	of	ethics,		penalty	clauses	and	legal	response,	arbitration	
and	detail	of	building	safety	inspection	laws	and	external	field	
trips.

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

control,	Report	analysis	and	project	evaluation,	Management	
Information	Systems	And	decisions	for	construction	project	
managers

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

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

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

สาชาวิิชา หมวิดวิิชาศึึกษาทัั่�วิไป หมวิดวิิชาเฉพาะ หมวิดวิิชาเสรี รวิม

วิิศวิกรรมไฟฟ้า 30 106 6 142

วิิศวิกรรมเคร่�องกล 30 109 6 145

วิิศวิกรรมโยธา 30 108 6 144

วิิศวิกรรมอุตสาหการ 30 105 6 141

วิิศวิกรรมควิามปลอดภััย 30 109 6 145

วิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อม 30 109 6 145

วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ 30 101 6 137
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560)

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Electrical 
Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

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

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
4.2 ประเภทของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรทางวิชาการ 
4.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารและหนังสือที่ใช้

ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางครั้ง
4.4 การรับเข้าศึกษา 

   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง

4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

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

5.8 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก
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1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

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

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

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
 1.1 ระบบการศึกษา
  ระบบการศกึษา ระดับปริญญาตรีมหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย์เป็น
แบบ ระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ 
ในหนึง่ภาคการศกึษาหนึง่ปกติ มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 
และอาจจะมีการศึกษาฤดูร้อนได้โดยระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 
สปัดาห์ โดยจัดชัว่โมงเรยีนของแต่ละกระบวนวชิาให้เท่ากบัภาคการศกึษา
ปกติ เป็นไปตามหมวด 2 ระบบการศกึษา ในข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคฤดูร้อน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการพจิารณา
ของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 มโีดยให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย์ว่าด้วยการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 10 การเทียบวิชาและโอน
หน่วยกิต
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2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน – เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน    เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
 วัน - เวลาในราชการ วันอังคาร – เสาร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
และวัน - เวลานอกราชการ วันอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 08.30–16.30 น.

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  2.2.1 รับผู้ส�าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าส่ือสาร ช่างคอมพิวเตอร์ ส�าหรับสาขาวิชาอ่ืน ๆ
 นอกจากท่ีกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในสาขาท่ีสัมพันธ์กัน
  2.2.2 รับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
 (ปวส.) หรือ เทียบเท่าโดยการเทียบโอนหน่วยกิตในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าส่ือสาร ช่างคอมพิวเตอร์ ส�าหรับสาขาวิชา
อ่ืน ๆ นอกจากท่ีกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในสาขาท่ีสัมพันธ์กัน
  2.2.3 รับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือศึกษาปริญญา
ท่ีสอง ระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ใน ข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนยว่์าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2559 
หมวด 11 การศึกษาปริญญาท่ีสอง ระดับปริญญาตรี
 2.3 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย 
 นักศกึษาท่ีเคยหรือก�าลงัศึกษาในหลกัสตูรท่ีเทียบเท่า จากสถาบนั
อุดมศึกษาท่ีส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือ
สถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิต เข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีได้ รวมท้ัง รายวิชาและการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวด 9 การลงทะเบียน

รายวิชาข้ามสถาบัน และหมวด 10 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต 

3. หลักสูตร

 3.1 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142  หน่วยกิต
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6 หน่วยกิต
 1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต
 1.3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
 1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ  106 หน่วยกิต
 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
  2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต
  2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์  8  หน่วยกิต
  2.1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเคมี  4  หน่วยกิต
 2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 38 หน่วยกิต
  2.2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  12  หน่วยกิต
  2.2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 26  หน่วยกิต
 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  18  หน่วยกิต
 2.4) กลุ่มวิชาเฉพาะงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  29  หน่วยกิต
3) หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
 3.3 รายวิชา
 - รหัสวิชา ใช้เลขอาระบิก 6 หลัก น�าหน้าชื่อทุกวิชาในหลักสูตร
 ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
 60xxxx  หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
 63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
  ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
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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�าลัง 
 xxx4xx หมายถึง กลุม่วชิาเฉพาะงานทางวศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร
 ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�าดับวิชาที่มีอยู ่ใน
แต่ละกลุ่ม

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

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

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

(2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 106 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
 (2.1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์จ�านวน 21 หน่วยกติ 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
 (2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จ�านวน 9 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610101  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 1)
610102  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 2)
610103  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 3)
 (2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์จ�านวน 8 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี ้  
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 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 2)
 (2.1.3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเคมีจ�านวน 4 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปน้ี 
รหัสวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย/ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610108  เคมีท่ัวไป 3(3-0-6)
 (General Chemistry)
610109  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-1)
 (General Chemistry Laboratory)
 (2.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมจ�านวน 38 หน่วยกิต 
 (2.2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์จ�านวน 12 
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปน้ี
รหัสวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย/ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 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) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าจ�านวน 26 
หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปน้ี
รหัสวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย/ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612101  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Electronics 1)
612102  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1  1(0-3-1)
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 (Engineering Electronics Laboratory 1)
612103  การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ  3(3-0-6)
 (Digital Circuits and Logic Design)
612104  ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ  1(0-3-1)
 (Digital Circuits and Logic Design Laboratory)  
612105  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electromagnetic Fields) 
612106  วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6)
 (Electric Circuits 1) 
612107  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 1(0-3-1)
 (Electric Circuits Laboratory 1) 
612108  วงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6)
 (Electric Circuits 2)
612109  ระบบควบคุม 3(3-0-6)
 (Control Systems)
612110  ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1)
 (Control Systems Laboratory)
612111  วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Electrical Engineering Profession) 
612112  การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1(240ช่ัวโมง)
 (Electrical Engineering Practice)
 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 (2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าจ�านวน 18 
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปน้ี
รหัสวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย/ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612201  การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า  3(3-0-6)
  (Electrical Instruments and Measurements) 
612202  ปฏิบัติการการวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า  1(0-3-1)
  (Electrical Instruments and Measurements Laboratory)

612203 ไมโครคอนโทรลเลอร์  3(3-0-6)
  (Microcontroller)
612204  ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์  1(0-3-1)
  (Microcontroller Laboratory)
612205 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง  3(3-0-6)
 (Power Electronics) 
612206  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง   1(0-3-1)
 (Power Electronics Laboratory)
612207  การออกแบบระบบไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electrical System Design)
612208  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  1(0-3-1)
 (Electrical Engineering Project 1)
612209  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-2)
 (Electrical Engineering Project 2)
 (2.4) กลุ่มวิชาเฉพาะงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า จ�านวน 29 
หน่วยกิต  เลือกเรียนจากกลุ่มเฉพาะงานทางวิศวกรรมไฟฟ้ากลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึงดังต่อไปน้ี 
 กลุ่มวิชาเฉพาะงานไฟฟ้าก�าลังบังคับ 23 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปน้ี 
รหัสวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย/ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612301  เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1  3(3-0-6)
  (Electrical Machines 1)
612302  ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1  1(0-3-1)
 (Electrical Machines Laboratory 1)
612303  เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 2  3(3-0-6)
 (Electrical Machines 2)
612304  ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 2  1(0-3-1)
 (Electrical Machines Laboratory 2)
612305  การส่งและจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electrical Power Transmission and Distribution)
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612306  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  3(3-0-6)
 (High Voltage Engineering)
612307  ระบบไฟฟ้าก�าลัง  3(3-0-6)
 (Electrical Power System)
612308  การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง  3(3-0-6)
  (Power System Protection)
612309  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย  3(3-0-6)
 (Power Plants and Substations)
 และให้เลือกจ�านวน 6 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612310  ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electric Drives) 
612311  วิศวกรรมส่องสว่าง 3(3-0-6) 
  (Illumination Engineering) 
612312  พลังงานหมุนเวียน  3(3-0-6)
 (Renewable Energy)
612313  วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6) 
  (Electrical Engineering Materials) 
612314  การจัดการพลังงาน  3(3-0-6)
  (Energy Management)
612315  หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Electrical Power Engineering)
  กลุ่มวิชาเฉพาะงานไฟฟ้าสื่อสารบังคับ 23 หน่วยกิต 
  ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612401  หลักการระบบสื่อสาร 3(3-0-6)
  (Principle of Communication)

612402  ปฏิบัติการส่ือสาร 1 1(0-3-1)
  (Communication Laboratory 1)
612403  โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6)
  (Communication Network and Transmission Lines) 
612404  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  3(3-0-6)
  (Data Communication and Networking)
612405  การสื่อสารดิจิทัล  3(3-0-6)
  (Digital Communication)
612406  การสื่อสารทางแสง  3(3-0-6)
  (Optical Communication)
612407  วิศวกรรมไมโครเวฟ  3(3-0-6)
  (Microwave Engineering)
612408  วิศวกรรมสายอากาศ  3(3-0-6)
  (Antenna Engineering)
612409  ปฏิบัติการสื่อสาร 2  1(0-3-1)
  (Communication Laboratory 2)
  และให้เลือกจ�านวน 6 หน่วยกิต
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
612410  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 
  (Digital Signal Processing)
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) 
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612415  หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Electrical Communication 
 Engineering)
(3) หมวดวชิาเลือกเสร ี(Free Elective Course)  จ�านวน 6  หน่วยกติ 
 รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 

 เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท�างานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี
รายวชิา 612112 การฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1(240ช่ัวโมง) หน่วยกติ 
และบังคับให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ 
โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ S (ผลการศึกษา
ผ่าน) และ U (ผลการศึกษาไม่ผ่าน)
 1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
 ความคาดหวังในผลการฝึกงานของนักศึกษา มีดังนี้
 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความ
เข้าใจในหลักการ ความจ�าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
  1) บรูณาการองค์ความรูท่ี้เรยีนมาเพือ่น�าไปแก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้
จริง
  2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
  2. ช่วงเวลา
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
 3. การจัดเวลาและตารางสอน
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ข้อก�าหนดเก่ียวกับการท�าโครงงานหรืองานวิจัย 

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

 3. ช่วงเวลา
 ก�าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
ของปีการศึกษาท่ี 4
 4. จ�านวนหน่วยกิต
 รายวิชา 612208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 จ�านวน 1 หน่วยกิต 
และรายวิชา 612209 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 จ�านวน 2 หน่วยกิต 
รวมท้ังส้ิน 3 หน่วยกิต
 5. การเตรียมการ
  นักศึกษาท่ีเสนอโครงงานจะได้รบัมอบหมายให้รายงานและขอค�า
ปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ�าโครงงานท่ีจะได้รับการ
พิจารณาในภาคการศึกษาน้ัน และด�าเนินงานตามข้อก�าหนดของรายวิชา

 6. กระบวนการประเมินผล
 นักศึกษาน�าเสนอโครงงานต่อกรรมการสอบซ่ึงเป็นกลุ่มอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรและผู้สนใจ เพ่ือประเมินผลการน�าเสนอ เน้ือหารายงาน
 การตรงต่อเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหา และมาตรฐานความ
ถูกต้องของการศึกษาวิชาการท่ีนักศึกษาได้รับจากการท�าโครงงาน 
คะแนนท่ีอาจารยพิ์จารณาจะน�ามาเฉล่ียและให้ผลการศึกษา เป็นเกรด A 
ถึง F
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

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

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

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

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

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

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

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

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

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

} }
}

}}
}

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(x-x-x)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical 

Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

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

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

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
4.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ 
4.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยในบางรายวิชา

มีการใช้เอกสารและต�าราเป็นภาษาอังกฤษ
4.4 การรับเข้าศึกษา 

   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี

4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง

4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

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

6. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

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

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

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

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

3. หลักสูตร

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

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

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

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

(2) หมวดวิชาเฉพาะจ�านวน 106 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปน้ี
 (2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์จ�านวน 21 หน่วยกิต
 ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปน้ี
 (2.1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์จ�านวน 9 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปน้ี
รหัสวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย/ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 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) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางฟิสิกส์จ�านวน 8 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปน้ี  
รหัสวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย/ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610104  ฟิสิกส์ท่ัวไป 1  3(3-0-6)
  (General Physics 1) 
610105  ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1  1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 1)
610106 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2  3(3-0-6)
 (General Physics 2)
610107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2 1(0-3-1)
 (General Physics Laboratory 2)

 (2.1.3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเคมีจ�านวน 4 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปน้ี 
รหัสวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย/ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610108  เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
 (General Chemistry)
610109  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
 (General Chemistry Laboratory)
 (2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมจ�านวน 34 หน่วยกิต 
 (2.2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์จ�านวน 12 
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
610201  เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
610202  กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
610203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Materials)
610204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-3-5)
 (Computer Programming) 
  (2.2.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล จ�านวน 22 
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
614101  กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์       3(3-0-6)
            (Engineering Mechanics, Dynamic)
614102  กลศาสตร์วัสด ุ 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)  กลุม่วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม (วชิาเอกบังคบั) จ�านวน 45 
หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
614201  การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)
 (Heat Transfer) 
614202  คอมพิวเตอร์ช่วยงานส�าหรับการออกแบบ 3(3-0-6)
 ทางวิศวกรรมเครื่องกล   
 (Computer Aided Mechanical Engineering Design)
614203  เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 3(3-0-6)
 (Internal Combustion Engines)
614204  การท�าความเย็น 3(3-0-6)
 (Refrigeration)
614205 วิศวกรรมโรงจักรต้นก�าลัง 3(3-0-6)
 (Power Plant Engineering)
614206  การปรับอากาศ 3(3-0-6)
 (Air Conditioning)

614207  การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6)
 (Mechanical Vibration)
614208  กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6)
 (Mechanics of Machinery)
614209  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 1 3(3-0-6)
 (Design of Machine Element 1)
614210  การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6)
 (Measurement and Instrument)
614211  การควบคุมอัตโนมัต ิ 3(3-0-6)
 (Automatic Control)
614212  การบริหารทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Management)
614213  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Project 1)
614214  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-6)
 (Mechanical Engineering Project 2)
614215  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2   3(3-0-6)
 (Design of Machine Element 2)
614216  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
 (Numerical Methods) 
 2.4)  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (วิชาเอกเลือก) จ�านวน 
9 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษาจากสายวิชาใดวิชาหนึ่งในสายวิชาท้ัง 3 
สาย ประกอบด้วย
 1) สายวิชาวิศวกรรมพลังงาน  
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
614301  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6)
 (Special Topics in Energy Engineering)
614302  การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6)
 (Thermal System Design)
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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  การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส ์ 3(2-3-5)
 (Hydraulics and Pneumatic Control)
 3) สายวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
614501  วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่                             3(2-3-5)  
 (Modern Automotive Engineering)  
614502  เทคโนโลยียานยนต์และการบ�ารุงรักษา 3(2-3-5)
 (Automotive Technology and Maintenance)     
614503  พลศาสตร์และอากาศพลศาสตร์ของยานยนต์         3(3-0-6) 
 (Dynamics and Aerodynamics of Automobile)     
614504  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมยานยนต์            3(3-0-6)    
 (Special Topics  in Automotive Engineering)
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชา
ท่ีสนใจและเปิดสอนในคณะต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ภายในมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์

องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึึกงาน) 

 เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท�างานจริง 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�าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
  2) บรูณาการองค์ความรู้ท่ีเรียนมาเพ่ือน�าไปแก้ปัญหาท่ีเกดิข้ึน
จริง
  3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
  2. ช่วงเวลา
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
 3. การจัดเวลาและตารางสอน
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�าโครงงานหรืองานวิจัย 

 โครงงานวิศวกรรมเป็นรายวิชา ที่ก�าหนดให้นักศึกษาต้องลง
ทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที ่1 ( 614213 โครงงานวศิวกรรมเครือ่งกล 
1) และภาคการศึกษาที่ 2 (614214 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2) ของ
นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 นกัศึกษาแต่ละกลุม่โครงงาน (จ�านวนนกัศกึษาต่อกลุม่
ขึ้นกับระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์) จะต้องสรรหาหัวข้อโครงงาน
และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอหัวข้อโครงงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงงาน ความรู้พ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสืบค้นภูมิหลังของงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงงาน พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ท�าการศึกษา
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ทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวข้อท่ีได้เสนอ เพ่ือให้ส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ น�าเสนอผลการด�าเนินงานโครงการ พร้อมจัดท�า
ปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีก�าหนดอย่างเคร่งครัด 
 1. ค�าอธิบายโดยย่อ
 นักศึกษาน�าเสนอโครงงานวิศวกรรมเพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครง
งานและกรรมการสอบ ซ่ึงเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร พิจารณา
เห็นชอบให้ด�าเนินการ โดยหัวข้อโครงงานท่ีเสนออาจเป็นแนวการศึกษา
 แก้ไข และออกแบบทางวิศวกรรม หรือเป็นหัวข้อวิจัยท่ีน่าสนใจทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล หรือเคร่ืองจักรเกษตร ท่ีซ่ึงสามารถขยายผลเป็น
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิตต่อไปได้ นักศึกษาจะต้องน�าเสนอ
ผลการศึกษาและตอบค�าถามตอ่หน้ากลุ่มอาจารยผู้์สอนและผู้สนใจ พรอ้ม
ท้ังจัดท�าปริญญานิพนธ์ตามรูปแบบส่งตามก�าหนดเวลา
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรม จะได้รับการ
ฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม และมีผลการเรียนรู้ดังน้ี
  2.1 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีเพ่ือประยุกต์ได้
จริงในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล
  2.2 สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็น
ระบบ
  2.3 สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง
  2.4 มีทักษะในการออกแบบ หรือทักษะการวิจัย
  2.5 สามารถส่ือสารและน�าเสนอความคดิ พรอ้มท้ังตอบค�าถาม

 3. ช่วงเวลา
 ก�าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
ของปีการศึกษาท่ี 4
 4. จ�านวนหน่วยกิต
 รายวิชา 614213 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 จ�านวน 1 หน่วยกิต
 และ 614214  โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 2  จ�านวน 2 หน่วยกิต  รวม
ท้ังส้ิน 3 หน่วยกิต

 5. การเตรียมการ
  นกัศกึษาทีเ่สนอโครงงานจะได้รับมอบหมายให้รายงานและขอค�า
ปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ�าโครงงานท่ีจะได้รับการ
พจิารณาในภาคการศกึษานัน้ และด�าเนนิงานตามข้อก�าหนดของรายวชิา
 6. กระบวนการประเมินผล
 นักศึกษาน�าเสนอโครงงานต่อกรรมการสอบซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ผู้
สอนในหลักสูตรและผู้สนใจ เพื่อประเมินผลการน�าเสนอ เนื้อหารายงาน 
การตรงต่อเวลา ความสามารถในการแก้ปัญหา และมาตรฐานความถูก
ต้องของการศึกษาวิชาการที่นักศึกษาได้รับจากการท�าโครงงาน คะแนน
ที่อาจารย์พิจารณาจะน�ามาเฉลี่ยและให้ผลการศึกษา เป็นเกรด A ถึง F
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

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

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Civil 

Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

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

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
4.2 ประเภทของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรทางวิชาการ 
4.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยในบางรายวิชา

มีการใช้เอกสารและต�าราเป็นภาษาอังกฤษ
4.4 การรับเข้าศึกษา 

   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย   
ได้เป็นอย่างดี

4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง

4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

 5.1 วิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
โยธา เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานส�ารวจ และงานสถาปัตยกรรม 
เป็นต้น
 5.2 เป็นผู้ประกอบการอิสระ เช่น รับเหมางานก่อสร้าง และงานที่
ปรึกษาด้านการก่อสร้าง เป็นต้น
 5.3 วิศวกรโยธาในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมโยธาธิการและ
ผงัเมอืง กรมชลประทาน กรมทรพัยากรน�า้ กรมทางหลวง ส�านักการโยธา 
เทศบาล

5.4 วิศวกรส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
 5.5 อาจารย์ผู้สอนด้านวศิวกรรมโยธาหรือเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
โยธาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา หรือเป็น
อาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านวิศวกรรมโยธาหรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโยธา
ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

5.6 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา
5.7 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.8 สามารถประกอบอาชีพอื่นๆได้ 

6. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

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

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

 ระบบการจัดการศึกษาเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการรับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ี
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด อาทิ ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558, 
แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2558, 
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วฒุบิตัร ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ทางด้านวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ. 2558, ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่
สภาวศิวกรจะให้การรบัรองปรญิญา ประกาศนยีบตัร และวฒิุบตัร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558, ประกาศกระทรวง
ศกึษาธกิาร เรือ่ง มาตรฐานคณุวฒิุระดับปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2553, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก�าหนด
ชื่อปริญญา พ.ศ. 2549, แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552, และแนวปฏิบัติในการน�าเสนอ
หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษาต่อส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา รวม
ทั้งข้อก�าหนดและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
 1.1 ระบบการศึกษา
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ก�าหนดระยะเวลา และจ�านวน
หน่วยกิตโดยมสัีดส่วนเทยีบเคยีงกันได้กับการศกึษาปกต ิข้อก�าหนดต่างๆ 
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มภีาคฤดูร้อน จ�านวน 1 ภาคการศกึษา ภาคการศกึษาละ 8 สปัดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 ไม่มี
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2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน – เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน    เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 คณุสมบัตขิองผูเ้ข้าศึกษาเป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวทิยาลยัเอเชยี
อาคเนย์ พ.ศ. 2559 และเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญาตรี
สาขาวิศวกรรมโยธาดังนี้
 1) ส�าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์หรือมีพื้นฐานความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์-
คณติศาสตร์อย่างเพยีงพอ หรอืส�าเรจ็ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอื
เทยีบเท่าในสาขาวชิา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม และช่างเขยีน
แบบโยธาหรือเทียบเท่า ส�าหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากท่ีกล่าวข้างต้น 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
 2) ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่าโดยใช้หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ในสาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม และช่างเขียนแบบโยธาหรือ
เทียบเท่า ส�าหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากท่ีกล่าวข้างต้น ให้อยู ่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
 3) ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาปริญญาที่สอง 
ระดบัปรญิญาตร ีโดยมคีณุสมบัตติามท่ีระบไุว้ในข้อก�าหนดมหาวทิยาลัย
เอเชยีอาคเนย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การศึกษาปรญิญาทีส่องระดบัปรญิญาตรี
 4) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์
 2.3 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

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

3. หลักสูตร

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

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

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

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

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

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

613601 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)
 (Construction Engineering and Management)
613602 การประมาณและวิเคราะห์ราคา 3(3-0-6)
 (Cost Estimation and Analysis)
613701 อุทกวิทยา 3(3-0-6)
 (Hydrology)
613702 วิศวกรรมชลศาสตร ์ 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�าลองสารสนเทศอาคาร 3(3-0-6)
 (Building Information Modeling Technology)
613320 เทคโนโลยีชิ้นส่วนคอนกรีตส�าเร็จรูป 3(3-0-6)
 (Precast Concrete Technology)
613321 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีมาตรฐานยูโร 3(3-0-6)
 (Reinforced Concrete Design by EURO Code)
  2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมฐานรากและธรณีเทคนิค 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613411 ธรณีวิทยา 3(3-0-6)
 (Geology)
613412 การปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพดิน 3(3-0-6)
 (Soil Improvement)
613413 วัสดุการทาง 3(3-0-6)
 (Highway Materials)
613414 วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Geo-environmental Engineering)
613415 การแก้ไขการพิบัติของลาดดิน 3(3-0-6)
 (Stabilization of soil slope)
  2.2.3) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการทางและส�ารวจ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613511 วิศวกรรมการขนส่ง 3(3-0-6)
 (Transportation Engineering)
613512 การออกแบบผิวทาง 3(3-0-6)
 (Pavement Design)
613513 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6)
 (Traffic Engineering)

613514 การส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง 3(3-0-6)
 (Construction Survey)
613515 การส�ารวจเส้นทาง 3(2-3-6)
 (Route Survey)
  2.2.4) กลุ่มวิชาเลือกการบริหารงานก่อสร้าง 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613611 เทคนิคการก่อสร้าง 3(3-0-6)
 (Construction Techniques)
613612 วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง 3(3-0-6)
 (Building Material Engineering)
613613 การจัดการงานวิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Management)
613614 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
 (Construction Safety Management)
613615 กฎหมายที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง 3(3-0-6)
 (Laws in Construction)
613616 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส�าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6)
 (Economics for Civil Engineering)
  2.2.5) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมแหล่งน�้าและสิ่งแวดล้อม 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613711 ชลศาสตร์ของทางน�า้เปิด 3(3-0-6)
 (Hydraulics of Open Channels)
613712 วิศวกรรมการระบายน�า้ 3(3-0-6)
 (Drainage Engineering)
613713 วิศวกรรมทรัพยากรน�้า 3(3-0-6)
 (Water Resources Engineering)
613714 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6)
 (Water Supply and Sanitary Engineering)
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รายวิชายกเว้น
 รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศทบวง
มหาวิทยาลัยหรือส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

การเทียบโอนผลการเรียนรู้ท่ีมีมาก่อน
 ผู้เข้าศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน หรือหรือมี
ประสบการณใ์นการท�างาน เม่ือเข้าศกึษาในหลกัสตูรน้ีสามารถเทยีบโอน
ผลการเรียนรู้ได้ ท้ังน้ีเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลัก
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
พ.ศ. 2545 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 โดยผู้เข้าศึกษาสามารถขอเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ท่ีสะสมไว้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ท�างาน เข้าสู่การศึกษา
ในระบบ ซึ่ึง่สามารถสรปุสาระส�าคญัของหลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนผลการ
เรียนได้ดังน้ี
 
 คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
  (1) ผู้ขอเทยีบโอนผลการเรียนต้องเปน็ผู้ส�าเร็จการศกึษาระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป
  (2) ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรท่ีทบวง
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง

 รูปแบบและหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี
 การเทยีบโอนผลการเรียน ผู้เข้าศึกษาสามารถเทยีบโอนผลการเรียน
ได้ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มีรูปแบบการเทียบวิชาเรียนและโอน
หน่วยกิต 2 รูปแบบ ได้แก่
 1)  การเทียบโอนผลการเรียน

  รายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียน
      2)  การเทียบโอนประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ การฝึก
อบรม หรือในการท�างานเพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชา

283



ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

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

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

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Industrial 
Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

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

3. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
4.2 ประเภทของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรทางวิชาการ 
4.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยในบางรายวิชา

มีการใช้เอกสารและต�าราเป็นภาษาอังกฤษ
4.4 การรับเข้าศึกษา 

   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี

4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง

4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา

 ผู้ส�าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

5.1 วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
5.2 วิศวกรความปลอดภัยและควบคุมกระบวนการผลิต
5.3 วิศวกรออกแบบและประเมินโครงการ
5.4 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5.5 นักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง

6. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

6.1  ปรัชญาของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น�า
ทัง้ด้านจริยธรรมและเป็นมอือาชพีชัน้แนวหน้าของประเทศด้านวศิวกรรม
อุตสาหการ 

6.2  ความส�าคัญ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห

การ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับแผน
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6.3  วัตถุประสงค์
 6.3.1 เพ่ือผลิตบณัฑติทีม่มีาตรฐานเพ่ือให้เป็นก�าลงัส�าคญัของ

ชาติในการพัฒนาด้านวิศวกรรมอุตสาหการทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
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  6.3.2 เพือ่ผลติบณัฑติทางวศิวกรรมอตุสาหการ ท่ีมคีวามรูค้วาม
สามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
  6.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจรรยาบรรณ เคารพกฎเกณฑ์ทาง
วิศวกรรม และสามารถน�าความรู้ด้านวิศวกรรมพื้นฐานและวิศวกรรม
เฉพาะสาขาไปประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6.3.4 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของ สกอ. เพื่อให้บัณฑิต ท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรม และ จริยธรรม สามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นอยู่อย่างเพียงพอ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ระบบการจดัการศึกษา การด�าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร

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

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

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

 xx2xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 xx3xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 xx5xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 xx6xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 xx7xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 xx9xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 เลขหลักร้อย หมายถึงกลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชาภาษา
   ต่างประเทศ
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 เลขหลักร้อย หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงาน
 เลขหลักร้อย หมายถึงสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
 xxx2xx  หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
 xxx3xx  หมายถึง กลุม่ความรูด้้านระบบงานและความปลอดภยั
 xxx4xx  หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ
 xxx5xx หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
 xxx6xx  หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและ
   การด�าเนินงาน
 xxx7xx  หมายถึง กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการ
   ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
 ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�าดับวิชาที่มีอยู ่ใน
แต่ละกลุ่ม
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รายวิชาโครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ�านวน 30 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปน้ี

 (ก) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปน้ี
รหัสวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย/ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 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  ปรัชญาและศาสนาเพ่ือคุณค่าชีวิต  3(3-0-6)
  (Philosophy , Religion and Value of Life)
600104  สุนทรียภาพของชีวิต   3(3-0-6)
 (Aesthetic of Life)
600105  มนุษย์กับการใช้เหตุผล   3(3-0-6)
  (Man and Reasoning)
600106  จิตส�านึกสาธารณะ  3(3-0-6)
  (Public Minded Spirit)
 (ข) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปน้ี
รหัสวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย/ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201  จิตวิทยาเพ่ือการด�าเนินชีวิต  3(3-0-6)
  (Psychology for Living)
600202  วิถีของสังคม 3(3-0-6)
  (Path of Society)
600203  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)
  (Life-Quality Promotion)
600204  ความสง่าแห่งตน 3(3-0-6)
  (Personality Development)
600205  ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์  3(3-0-6)
  (Citizenship and Globalization)

600206  กฎหมายในการด�าเนินชีวิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207  เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช ้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208  จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6)
  (Positive Psychology)
  (ค) กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 12 หน่วยกิต 
 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้จ�านวน 6 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (English for Communication)  
600304 การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Listening and Speaking English)
 และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)
 (English in Daily Life)
600303 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 
 (Integrated English) 
600305  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Japanese in Daily Life)
600306  ภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Chinese in Daily Life)
600307  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  ( French in Daily Life)
600308  ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Vietnamese in Daily Life)
600309  ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Burmese in Daily Life)
600310  ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน  3(3-0-6)
  (Khmer in Daily Life)
600311  ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6)
  (Thai Language Skills)
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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�านวน 6 หน่วยกิต
 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้จ�านวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600407  คณิตศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6)
  (General Mathematics)
   และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401  คอมพิวเตอร์และการประยุกต ์ 3(3-0-6)
 สร้างประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน
  (Computer and Applications Benefits for 
 Everyday Life) 
600402  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม ่ 3(3-0-6)
  (Science and Technology for Modern Life)
600403  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
  (Life and Environment)
600404  การจัดการสารสนเทศยุคใหม ่ 3(3-0-6)
  (Modern Information Management) 
600405  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสาร  3(2-2-5)
 และการน�าเสนอ
  (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
600406  คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป  3(3-0-6) 
  (General Mathematics and Statistics)  
600408  สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
  (Statistics for Management and Decision)

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

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

615301 การศึกษางานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Work Study)
615302 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)
 (Safety Engineering)
615401 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
 (Quality Control)
615402 การออกแบบแผนการทดลองส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 (Experimental Design for Engineers)
615501 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Economy)
615502  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Cost Analysis)
615601 การวิจัยด�าเนินงาน  3(3-0-6)
 (Operations Research)
615602 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)
 (Production Planning and Control)
615701 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-1)
 (Industrial Engineering Project 1)
615702 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2(0-6-2)
 (Industrial Engineering Project 2)
615703 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Plant Layout)
 (ง) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ จ�านวน 12 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากกลุ่มความรู้ดังต่อไปนี�
 (ง.1) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย/ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615203 การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 3(2-3-5)
 (Hydraulics and Pneumatics Control)
615204 กระบวนการทางวิศวกรรมการข้ึนรูปวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Forming Materials Process Engineering)
615205 กรรมวิธีการผลิตข้ันสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Manufacturing Process)
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615206 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 1 3(2-3-5)
 (Computer Aided Design and Manufacturing 1)
615207 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 2 3(2-3-5)
 (Computer Aided Design and Manufacturing 2)
615208 การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 3(2-3-5)
 (Analysis for Product Design and Process)
 (ง.2) กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615303 การยศาสตร์ส�าหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(3-0-6)
 (Ergonomics for Industrial Engineers)
615304 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
 (Logistics and Supply Chain Management)
615305 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)
 (Risk Management)
615306 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 (Management Information System)
615307 วิศวกรรมระบบ 3(3-0-6)
 (System Engineering)
615308 คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-5)
 (Computer in Industrial Engineering)
 (ง.3) กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพและผลิตภาพ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615403 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Quality Assurance)
615404 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(3-0-6)
 (Total Quality Management)
615405 การวัดและการบริหารผลิตภาพ 3(3-0-6)
 (Productivity Measurement and Management)

 (ง.4) กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615503 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6)
 (Industrial Project Feasibility Study)
615504 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Applied Industrial Economics)
 (ง.5) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด�าเนินการ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615603 การควบคุมวัสดุคงคลัง 3(3-0-6)
 (Inventory Control) 
615604 เทคนิคการพยากรณ ์ 3(3-0-6)
 (Forecasting Techniques)
615605 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ�าลองสถานการณ ์ 3(3-0-6)
 (Computer Application in Simulation)
615606 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
 (Project Management)
615607 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)
 (Operation Management)
 (ง.6) กลุม่ความรูด้้านการบรูณาการวธิกีารทางวศิวกรรมอุตสาหการ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
615704 วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6)
 (Value Engineering)
615705 หัวข้อพิเศษในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)
 (Special Topics in Industrial Engineering)
 (2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
 นกัศกึษาสามารถเรยีนรายวชิาใดๆ ทีม่หาวทิยาลัยประกาศให้เป็น
รายวิชาเลือกเสรี
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องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม การฝึึกงาน 
หรือสหกิจศึกษา 
 เนื่องจากสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท�างานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี
รายวิชา 610205 การฝึกงานวิศวกรรม และบังคับให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ โดยผลการศึกษาของรายวิชาจะแสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์ S (ผลการศึกษาผ่าน) และ U (ผลการศึกษาไม่ผ่าน) ซึ่งไม่มีค่า
ระดับคะแนน
 1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของ
นักศึกษา มีดังนี้
  1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี
ความเข้าใจในหลักการ ความจ�าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
  2) บรูณาการองค์ความรูท่ี้เรยีนมาเพือ่น�าไปแก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้
จริง
  3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร 
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
  2. ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
 3. การจัดเวลาและตารางสอน
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
2. ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�าโครงงาน
 2.1 มาตรฐานการท�าโครงงาน
 การท�าโครงงานคือการที่นักศึกษาท�างานภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ทีป่รกึษาปรญิญานพินธ์ เป็นโครงงานวจิยัทีใ่ช้เวลาไม่เกิน 2 ภาค
การศึกษา โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคของวิศวกรรมอุตสาหการเป็นหลัก
ในการด�าเนินงานดังกล่าว เช่น การศึกษาเวลามาตรฐานในการท�างาน 
การลดเวลาในการท�างาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุม
คุณภาพ ระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบการบ�ารุงรักษาต่าง ๆ 
และการออกแบบการทดลอง (DOE) วัตถุประสงค์ของการท�าโครงงาน

ก็เพื่อให ้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู ้การท�างานจริงในโรงงาน
อุตสาหกรรม พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรม
อุตสาหการ ในสถานการณ์จริงซึ่งนักศึกษาจะได้มีความรู้ ความคุ้นเคย
กับการท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนออกไปท�างานจริงหลัง
จบการศึกษา
 2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 การท�าโครงงานดังกล่าวข้างต้นจะมีประโยชน์กับนักศึกษา เช่น
  (1) มีองค์ความรู้จากการท�าโครงงาน
  (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย
  (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
  (4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์สถติข้ิอมลู
และอภิปรายผล
  (5) สามารถปรับตัวในการท�างานร่วมกับผู้อื่น
  (6) สามารถน�าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
 3.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปีที่ 4
 3.4 จ�านวนหน่วยกิต 
 โครงงานหรือปริญญานิพนธ์มีค่า 3 หน่วยกิต ลงทะเบียนในภาค
การศึกษาที่ 1 จ�านวน 1 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาที่ 2 อีก 2 
หน่วยกิต ในการเรียนชั้นปีที่ 4
 3.5 การเตรียมการ 
 การเตรยีมการให้ค�าแนะน�าช่วยเหลอืทางวชิาการแก่นักศกึษา เช่น
  (1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�านักศึกษา โดยให้นักศึกษา
เป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
  (2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค�าปรึกษาและการ
ติดตามการท�างานของนักศึกษา
  (3) จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ส่ิงอ�านวยความสะดวกในการท�างาน
โครงงานวิจัยเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออุปกรณ์และสารเคมี เป็นต้น
 3.6 กระบวนการประเมินผล 
 กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น
  (1)  ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ�าวิชาและ

293



ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

รวม 18(14-12-32)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

รวม 19(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

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

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย

1. ช่�อหลัักสููตร

ภัาษาไทย หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิาม
ปลัอดภััย

ภัาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Safety 
Engineering

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา 

ช่�อเต็ม (ไทย)  วิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต (วิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย
) 

ช่�อย่อ (ไทย)  วิศ.บั. (วิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย)
ช่�อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering (Safety Engineering)
ช่�อย่อ (อังกฤษ)  B. Eng. (Safety Engineering)

3. วิิชาเอกหร่อควิามเช่�ยวิชาญเฉพาะของหลัักสููตร 
 วิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย

4. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร
 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 145 หน่วิยกิต

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั 
 หลัักสููตรระดับัปริญญาตรี 4 ปี
 5.2 ภัาษาท่�ใช้
 ภัาษาไทย
 5.3 การรับัเข้าศึกษา
 รับัเฉพาะนักศึกษาไทย
 5.4 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น

 เป็นหลัักสููตรของมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะ
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสูาขาวิิชาเดียวิ

6. อาช่พท่�สูามารถประกอบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา
 1) วิิศวิกรควิามปลัอดภััย (Safety Engineer)
 2) เจ้ำาหน้าที�ควิามปลัอดภััยในการทำางานระดับัวิิชาชีพ 
(Safety Officer, Professional Level) หรือ จำป.วิิชาชีพ
 3) นักสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม (Industrial Hygienist)
 4) นักอาชีวิอนามัย (Occupational Health Officer)
 5) พนักงานตรวิจำควิามปลัอดภััย (Safety Auditor)
 6) ผูู้้ชำานาญการดา้นควิามปลัอดภััย (Safety Officer, Senior 
Professional Level)
 7 )  เ จ้ำ า ห น้ า ที� ใ ห้ บั ริ ก า ร ต ร วิ จำ วัิ ด สู ภั า พ แวิ ด ล้ั อ ม 
(Environmental Sampling Officer)
 8) นักวิิชาการหรือนักวิิจัำย (Academic Scholar or 
Researcher)
สูามารถประกอบัอาชพีตามที�ระบัแุลัะอาชพีอื�นๆได ้ยกเว้ินอาชพีที�ต้อง
ขอใบัประกอบัวิิชาชีพวิิศวิกรรมควิบัคุม (ก.วิ.)

7. ควิามสัูมพันธ์์กับัหลัักสููตรอ่�นท่�เปิดสูอนในคณะ/ภัาควิิชาอ่�นของ
สูถาบััน
 หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิาม
ปลัอดภััย ได้กำาหนดให้นักศึกษาที�เข้าเรียนจำะต้องได้เรียนรู้ในกลุ่ัมวิิชา
ปรับัเพิ�มพื�นฐานทางด้านวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ ให้ครบั 22 
หน่วิยกิต แลัะ 12 หน่วิยกิต ตามลัำาดับั เพื�อให้นักศึกษาได้มีการเพิ�มพูน
ควิามรู้แลัะปรับักระบัวินการควิามคิดให้สูอดคล้ัองกับัหลัักการทาง
วิิทยาศาสูตร์แลัะวิิศวิกรรมศาสูตร์ ในขณะเดียวิกันจำะต้องได้เรียนรู้ใน
กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์แลัะสัูงคมศาสูตร์ เพื�อเพิ�มพูนทักษะควิามเป็น
มนุษย์แลัะการปรับัตัวิให้อยู่รอดในสัูงคมยุคปัจำจุำบััน โดยสูาขาวิิชาได้มี
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การประสูานงานร่วิมกับัคณะแลัะสูาขาวิิชาอื�นๆ ซึึ่�งนักศึกษาจำะต้องเข้า
เรียนในรายวิิชาพื�นฐานดังกล่ัาวิ ดังนี�
 7.1 กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที�เปิดสูอนโดยคณะ/ภัาควิิชา
/หลัักสููตรอื�น
 1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป เปิดสูอนโดยคณะศิลัปศาสูตร์แลัะ
วิิทยาศาสูตร์ ได้แก่
 (1) กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์ 
 (2) กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ 
 (3) กลุ่ัมวิิชาภัาษา 
 (4) กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ 
 2) กล่่ัมวิิชาพ่�นฐานวิิชาช่พ เปิดสูอนโดยคณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 ได้แก่
 (1) กลุ่ัมวิิชาฟิิสิูกส์ู 
 (2) กลุ่ัมวิิชาเคมี 
 (3) กลุ่ัมวิิชาคณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 
 3) หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่ ได้แก่ รายวิิชาที�เปิดสูอนในระดับั
ปริญญาตรีของสูาขาวิิชาต่างๆ ภัายในมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์
 7.2  กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรที�เปิดสูอนให้ภัาควิิชา/
หลัักสููตรอื�นต้องมาเรียน
 สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยได้เปิดสูอนรายวิิชาใน
หลัักสููตรให้กับัสูาขาวิิชาหรือคณะอื�น เพื�อเรียนในหมวิดวิิชาเฉพาะหรือ
หมวิดวิิชาเลืัอกเสูรีของมหาวิิทยาลััย
 7.3 การบัริหารจัำดการ
 ดำาเนินการโดยคณะกรรมการบัริหารหลัักสููตร ซึึ่�งมีหัวิหน้าสูาขา
วิิชา (ประธานหลัักสููตร) เป็นผูู้้รับัผิู้ดชอบัหลััก แลัะการดำาเนินงานทาง
วิิชาการจำะอยู่ภัายใต้ข้อกำาหนดแลัะระเบีัยบัของมหาวิิทยาลััย เอเชีย
อาคเนย์ พ.ศ.2548 
8. ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถ่ประสูงค์ของหลัักสููตร
 8.1 ปรัชญา
  มุ่งเน้นการพัฒนาบััณฑิิตให้มีควิามรู้ ทักษะ ควิามสูามารถ 
ควิามเชี�ยวิชาญทั�งภัาคทฤษฎีีแลัะภัาคปฏิิบััติต่องานด้านวิิศวิกรรมควิาม

ปลัอดภััย แลัะงานด้านควิามปลัอดภััย อาชีวิอนามัย แลัะสูภัาพแวิดล้ัอม
ในการทำางาน ที�พรอ้มปฏิิบััติงาน มีควิามรบััผิู้ดชอบั มีคุณธรรม จำริยธรรม
 สูอดคล้ัองกับัการพัฒนาอุตสูาหกรรมแลัะเทคโนโลัยีสูมัยใหม่ สูามารถ
เรียนรู้แลัะพัฒนาตนเองได้ตลัอดชีวิิต 
 8.2 ควิามสูำาคัญ
 เป็นหลัักสููตรปริญญาตรีทางวิิชาชีพหรือปฏิิบััติการที�มุ่งผู้ลิัต
บััณฑิิตให้มีควิามรู้ทั�งภัาคทฤษฎีีแลัะภัาคปฏิิบััติ เน้นควิามรู้ สูมรรถนะ
แลัะทักษะด้านวิิชาชีพตามข้อกำาหนดของมาตรฐานวิิชาชีพหรือมี
สูมรรถนะแลัะทักษะด้านการปฏิิบััติเชิงเทคนิคในศาสูตร์ด้านวิิศวิกรรม
แลัะประยุกต์ศาสูตร์ทางด้านวิิศวิกรรมศาสูตร์ ทางด้านควิามปลัอดภััย 
อาชีวิอนามัย แลัะสูภัาพแวิดล้ัอมในการทำางาน แลัะองค์ควิามรู้ต่างๆ มา
ใช้ในการวิิเคราะห ์ประเมนิ ตรวิจำสูอบั แลัะออกแบับัอยา่งเปน็ระบับั ตอบั
สูนองต่อควิามต้องการของตลัาดแรงงาน โดยผู่้านการฝึึกงานในสูถาน
ประกอบัการ หรือสูหกิจำศึกษา ตามเกณฑ์ิมาตรฐานการศึกษาสูำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แลัะเกณฑิ์ในการพิจำารณาวิุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสูาขาอาชีวิอนามัยหรือเทียบัเท่า ของสูำานักควิามปลัอดภััย
แรงงาน กรมสูวัิสูดิการแลัะคุ้มครองแรงงาน
 8.3 วัิตถ่ประสูงค์ของหลัักสููตร 
 1) เพื�อผู้ลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้ควิามสูามารถด้านวิิศวิกรรมควิาม
ปลัอดภััย อาชีวิอนามัย แลัะสูภัาพแวิดล้ัอมในการทำางาน แลัะสุูขศาสูตร์
อุตสูาหกรรม โดยสูามารถปฏิิบััติงานในตำาแหน่งเจ้ำาหน้าที�ควิามปลัอดภััย
ในการทำางานระดับัวิิชาชีพ(จำป.วิิชาชีพ)ตามกฎีหมาย ตำาแหน่งวิิศวิกร 
หรือตำาแหน่งอื�นๆได้ ตามนโยบัายของรัฐบัาลั แผู้นพัฒนาประเทศ แลัะ
ควิามต้องการกำาลัังคนของตลัาดแรงงานแลัะสัูงคมทั�งในภัาคอุตสูาหกรรม
 ภัาครัฐ แลัะอุตสูาหกรรมการบัริการต่างๆ 
 2) เพื�อผู้ลัิตบััณฑิิตที�มีควิามรู้เชี�ยวิชาญทั�งภัาคทฤษฎีีแลัะ
ภัาคปฏิิบััติเพื�อประยุกต์ศาสูตร์ทางด้าน วิิศวิกรรมศาสูตร์ แลัะ
วิิทยาศาสูตร์ด้านควิามปลัอดภััย อาชีวิอนามัย แลัะสูภัาพแวิดล้ัอมในการ
ทำางาน รวิมทั�งด้านภัาษาตามมาตรฐานสูากลั ในการประยุกต์ควิามรู้ไป
ใช้ในการตระหนัก ประเมิน แลัะควิบัคุมอันตรายแลัะปัจำจัำยเสีู�ยงต่างๆใน
สิู�งแวิดล้ัอมการทำางาน รวิมทั�งบัริหารจัำดการแลัะสืู�อสูาร เพื�อให้เกิดสูภัาพ
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3) เพื�อผู้ลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้คู่คุณธรรม จำริยธรรม แลัะจำรรยา
บัรรณในวิิชาชีพ สูามารถนำาควิามรู้ที�ได้ไปประกอบัอาชีพทั�งลูักจ้ำางแลัะ
นายจ้ำางได้อย่างมีควิามสุูข

ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร

1. ระบับัการจัำดการศึกษา
ระบับัการจัำดการศึกษาเป็นไปตามแนวิปฏิิบััติในการรับัทราบั

การให้ควิามเห็นชอบัหรืออนุมัติหลัักสููตรของสูถาบัันอุดมศึกษา ตามที�
สูำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนด อาทิ ประกาศกระทรวิง
ศึกษาธิการ เรื�อง เกณฑ์ิมาตรฐานหลัักสููตรระดับัปริญญาตรี พ.ศ. 2558, 
เกณฑิใ์นการพจิำารณาวิฒิุการศกึษาปรญิญาตรสีูาขาอาชวีิอนามยั หรือ
เทียบัเท่า ตามกฎีกระทรวิงกำาหนดมาตรฐานในการบัริหารแลัะการ
จัำดการด้านควิามปลัอดภััย อาชีวิอนามัยแลัะสูภัาพแวิดล้ัอมในการ
ทำางาน พ.ศ. 2549, แนวิทางการบัรหิารเกณฑิม์าตรฐานหลัักสููตรระดบัั
อุดมศึกษา พ.ศ. 2558, ข้อบัังคับัสูภัาวิิศวิกรว่ิาด้วิยการรับัรองปริญญา
 ประกาศนียบััตร หรือวุิฒิบััตร ในการประกอบัวิิชาชีพควิบัคุม พ.ศ. 
2554, ระเบัียบัคณะกรรมการสูภัาวิิศวิกรวิ่าด้วิยวิิชาพื�นฐานทาง
วิิทยาศาสูตร์ วิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรม แลัะวิิชาเฉพาะทางวิิศวิกรรม 
ที�สูภัาวิิศวิกรจำะให้การรับัรองปริญญา ประกาศนียบััตร แลัะวุิฒิบััตร ใน
การประกอบัวิิชาชีพวิิศวิกรรมควิบัคุม พ.ศ. 2558, ประกาศกระทรวิง
ศึกษาธิการ เรื� อง  มาตรฐานคุณวุิฒิระดับัปริญญาตรี  สูาขา
วิิศวิกรรมศาสูตร์ พ.ศ. 2553, ประกาศกระทรวิงศึกษาธิการ เรื�อง 
หลัักเกณฑ์ิการกำาหนดชื�อปริญญา พ.ศ. 2549, แนวิทางการปฏิิบััติตาม
กรอบัมาตรฐานคุณวุิฒิระดับัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552, แลัะแนวิ
ปฏิิบััติในการนำาเสูนอหลัักสููตรระดับัอุดมศึกษาต่อสูำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา รวิมทั�งข้อกำาหนดแลัะกฎีระเบีัยบัข้อบัังคับั
ต่างๆของมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ โดยมีสูาระสูำาคัญดังต่อไปนี�

1.1 ระบับั 
ใช้ระบับัการศึกษาแบับัทวิิภัาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ังออก

เป็น 2 ภัาคการศึกษาปกติ 1 ภัาคการศึกษาปกติมีระยะเวิลัาศึกษาไม่
น้อยกว่ิา 15 สัูปดาห์ แลัะภัาคการศึกษาฤดูร้อนที�กำาหนดระยะเวิลัา 
แลัะจำำานวินหน่วิยกิตโดยมีสัูดสู่วินเทียบัเคียงกันได้กับัการศึกษาปกติ ข้อ
กำาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ 

1.2 การจัำดการศึกษาภัาคฤดูร้อน
 มีภัาคฤดูร้อน จำำานวิน 1 ภัาคการศึกษา ภัาคการศึกษาลัะ 8 
สัูปดาห์ 

1.3 การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภัาค
ไม่มี

2. การดำาเนินการหลัักสููตร
2.1 วัิน - เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน

 ภัาคเรียนที� 1 เดือนสิูงหาคม - เดือนธันวิาคม
 ภัาคเรียนที� 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภัาคม
 ภัาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎีาคม

2.2 ค่ณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษา
 คุณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััย
เอเชียอาคเนย์ พ.ศ. 2548 แลัะเกณฑิ์ในการพิจำารณาวิุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสูาขาอาชีวิอนามัย หรือเทียบัเท่า ที�กรมสูวัิสูดิการแลัะ
คุ้มครองแรงงานกำาหนดดังนี�

1) สูำาเร็จำการศึกษาระดับัชั�นมัธยมศึกษาตอนปลัาย (ม.6)
สูายวิิทยาศาสูตร์ - คณิตศาสูตร์หรือมีพื�นฐานควิามรู้ด้านวิิทยาศาสูตร์
-คณิตศาสูตร์อย่างเพียงพอ

2) สูำาเร็จำการศึกษาระดับัชั�นมัธยมศึกษาตอนปลัาย (ม.6)
ไม่ใช่สูายวิิทยาศาสูตร์ -คณิตศาสูตร์หรือมีพื�นฐานควิามรู้ด้าน
วิิทยาศาสูตร์-คณิตศาสูตร์ ไม่เพียงพอ โดยจำะต้องลังทะเบีัยนเรียนวิิชา
ปรับัเพิ�มพื�นฐานกลุ่ัมสูาระการเรียนรู้ทางวิิทยาศาสูตร์ให้ครบัจำำานวิน 22 
หน่วิยกิต  คณิตศาสูตรใ์ห้ครบัจำำานวิน 12 หนว่ิยกิต ซึ่ึ�งสูถาบัันการศกึษา
จำะเป็นผูู้้จัำดการเรียนการสูอนปรับัพื�นให้

3) สูำาเร็จำการศึกษาระดับัประกาศนียบััตรวิิชาชีพ (ปวิช.) ใน
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สูาขาวิิชาช่างอุตสูาหกรรม หรือระดับัประกาศนียบััตรวิิชาชีพชั�นสููง (
ปวิสู.) ในสูาขาวิิชาชา่งอตุสูาหกรรม โดยการเทยีบัโอนหนว่ิยกิต โดยจำะ
ต้องลังทะเบีัยนเรียนวิิชาปรับัเพิ�มพื�นฐานกลุ่ัมสูาระการเรียนรู้ทาง
วิิทยาศาสูตร์ให้ครบัจำำานวิน 22 หน่วิยกิต ,คณิตศาสูตร์ให้ครบัจำำานวิน 
12 หน่วิยกิต ซึึ่�งสูถาบัันการศึกษาจำะเป็นผูู้้จัำดการเรียนการสูอนปรับัพื�น
ให้ สูำาหรับัสูาขาวิิชาอื�นๆ นอกจำากที�กล่ัาวิข้างต้นให้อยูใ่นดุลัยพินิจำของ
คณะกรรมการประจำำาหลัักสููตร
 4) สูำาเร็จำการศึกษาระดับัปริญญาตรีทางด้าน วิิทยาศาสูตร์ 
วิิศวิกรรมศาสูตร์ อุตสูาหกรรมศาสูตร์ ครุศาสูตร์อุตสูาหกรรม 
สูาธารณสูขุศาสูตร ์พยาบัาลัศาสูตร ์แพทยศ์าสูตร ์นับัว่ิามพืี�นฐานควิาม
รู้ด้านวิิทยาศาสูตร์ คณิตศาสูตร์อยา่งเพียงพอ หากเป็นคุณวุิฒิการศึกษา
ในศาสูตร์ด้านอื�นๆจำะต้องลังทะเบีัยนเรียนวิิชาปรับัเพิ�มพื�นฐานกลุ่ัม
สูาระการเรียนรู้ทางวิิทยาศาสูตร์ให้ครบัจำำานวิน 22 หน่วิยกิต , 
คณิตศาสูตร์ให้ครบัจำำานวิน 12 หน่วิยกิต ซึึ่�งสูถาบัันการศึกษาจำะเป็นผูู้้
จัำดการเรียนการสูอนปรับัพื�นให้
 5) มีคุณสูมบััติอื�นครบัถว้ินตามข้อกำาหนดมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเนย์

3. ระบับัการศึกษา
 ระบับัการศึกษาเป็นแบับัชั�นเรียนแลัะเป็นไปตามข้อกำาหนด
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ 

4. การเท่ยบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ัยนเร่ยนข้าม
มหาวิิทยาลััยฯ 
 การเทียบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบีัยนเรียนข้าม
มหาวิิทยาลััย ให้เป็นไปตามหลัักเกณฑ์ิการเทียบัโอนตามพระราช
บััญญัติการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2545 ของสูำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กฎีเกณฑ์ิที� เกี�ยวิข้องของสูภัาวิิชาชีพ แลัะระเบีัยบั
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ ว่ิาด้วิยการเทียบัโอนผู้ลัการเรียนระดับั
ปริญญาเข้าสูู่การศึกษาในระบับั พ.ศ. 2547, ประกาศมหาวิิทยาลััย
เอเชียอาคเนย์ เรื�อง การลังทะเบีัยนรายวิิชาข้ามสูถาบััน

5. หลัักสููตร
 5.1 หลัักสููตร มีรายลัะเอียดดังต่อไปนี�
 5.1.1 จำำานวินหน่วิยกิต หน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร 145 
หน่วิยกิต
 5.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
 นักศึกษาจำะต้องลังทะเบ่ัยนศึกษารายวิิชารวิมไม่น้อยกว่ิา 
145 หนว่ิยกติ โดยให้ศึกษาในรายวิิชาต่างๆ จำนครบัตามโครงสูร้างองค์
ประกอบัแลัะข้อกำาหนดของหลัักสููตร ดังนี�
1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป จำำานวิน 30 หน่วิยกิต
(1) กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์ 3 หน่วิยกิต
  (2) กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์  6 หน่วิยกิต
  (3) กลุ่ัมวิิชาภัาษา  12 หน่วิยกิต
  (4) กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์       9 หน่วิยกิต

2) หมวิดวิิชาเฉพาะ จำำานวิน 109 หน่วิยกิต
2.1 วิิชาเฉพาะพ่�นฐาน จำำานวิน 49 หน่วิยกิต ประกอบัด้วิย
 (1) กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิทยาศาสูตร์ 25 หน่วิยกิต
    แลัะคณิตศาสูตร์ 
 (2) กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรม  24 หน่วิยกิต
 2.2 วิิชาเฉพาะด้าน จำำานวิน 60 หน่วิยกิต ประกอบัด้วิย

 2.2.1 กล่่ัมวิิชาบัังคับัทางวิิศวิกรรมหร่อวิิชาช่พเฉพาะสูาขา
อาช่วิอนามัยแลัะควิามปลัอดภััย จำำานวิน 54 หน่วิยกิต  ประกอบั
ด้วิย

  (1)กลุ่ัมวิิชาด้านวิิศวิกรรมแลัะการควิบัคุม 25 หน่วิยกิต
  สิู�งแวิดล้ัอมในการทำางาน
 (2) กลุ่ัมวิิชาด้านควิามปลัอดภััยแลัะ 11 หน่วิยกิต
  การบัริหารควิามปลัอดภััย
 (3) กลุ่ัมวิิชาด้านอาชีวิอนามัยแลัะ 18 หน่วิยกิต
  สุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม    
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2.2.2 วิิชาเล่ัอกทางวิิศวิกรรม จำำานวิน 6 หน่วิยกิต โดยเลืัอกจำาก
กลุ่ัมวิิชาดังนี�
 (1) กลุ่ัมวิิชาด้านวิิศวิกรรมแลัะ - หน่วิยกิต
  การควิบัคุมสิู�งแวิดล้ัอมในการทำางาน 
 (2) กลุ่ัมวิิชาด้านควิามปลัอดภััยแลัะ - หน่วิยกิต
  การบัริหารควิามปลัอดภััย
 (3) กลุ่ัมวิิชาด้านอาชีวิอนามัยแลัะ  - หน่วิยกิต
  สุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม
 3) หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่  6 หน่วิยกิต

หลัักเกณฑ์ิการกำาหนดรหัสูวิิชา
 คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์มีหลัักเกณฑ์ิการกำาหนดรหัสูวิิชาของสูาขา
วิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย โดยใช้รหัสูวิิชาใช้เลัขอารบัิก 6 หลััก 
นำาหน้าชื�อทุกวิิชาในหลัักสููตร
 เลัขหลัักแสูน หลัักหมื�น หมายถึง คณะ หรือ หมวิดวิิชาศึกษา
ทั�วิไป ดังนี�
 50xxxx หมายถึง  หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป
 51xxxx หมายถึง  คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 52xxxx หมายถึง  คณะบัริหารธุรกิจำ
 53xxxx หมายถึง  คณะศิลัปศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์
 54xxxx หมายถึง  คณะนิติศาสูตร์
 เลัขหลัักพัน หมายถึง สูาขาวิิชาหรือวิิชาแกนร่วิม ดังนี�
 xx0xxx หมายถึง  วิิชาแกนร่วิมของคณะวิิศวิกรรมศาสูตร์ 
 xx2xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟิฟ้ิา
 xx3xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมเครื�องกลั
 xx5xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุตสูาหการ
 xx6xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอม
 xx7xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย

 xx9xxx หมายถึง  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเตอร์
 ตัวิเลัขหลัักร้อยแสูดงถึงกลุ่ัมวิิชา ดังนี�
 หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาภัาษา
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์
 คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx1xx  หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิทยาศาสูตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาโครงงานวิิศวิกรรม
 สูาขา วิิชา วิิศวิกรรมไฟฟ้าแลัะสูาขา วิิชา วิิศวิกรรม
อิเล็ักทรอนิกส์ู
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมไฟิฟ้ิาแลัะ 
   อิเล็ักทรอนิกส์ู
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมไฟิฟ้ิากำาลััง/กลุ่ัมวิิชา 
   วิิศวิกรรมอิเล็ักทรอนิกส์ู
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมระบับัควิบัคุม/กลุ่ัม 
   วิิชาวิิศวิกรรมสืู�อสูาร
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิวิเตอร์
 xxx5xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย
 สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธ์า
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิทยาศาสูตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมไฟิฟ้ิา
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมโครงสูร้าง
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมฐานรากแลัะธรณี 
   เทคนิค
 xxx5xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมการทางแลัะสูำารวิจำ
 xxx6xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาการบัริหารงานก่อสูร้าง
 xxx7xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมแหล่ังนำ�าแลัะสิู�ง 
   แวิดล้ัอม
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 xxx8xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาโครงงานวิิศวิกรรม
 สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคร่�องกลั
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมเครื�องกลั 
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาเฉพาะสูาขาวิิศวิกรรมเครื�องกลั 
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมพลัังงาน
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาวิิศวิกรรมการผู้ลิัต
 xxx5xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาเลืัอกวิิศวิกรรมการวัิด
   แลัะการควิบัคุม
 xxx6xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาเลืัอกวิิศวิกรรมเครื�องกลัทั�วิไป
 สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมอ่ตสูาหการ
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรมอุตสูาห 
   การ
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาเฉพาะสูาขาวิิศวิกรรมอุตสูาห 
   การ
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาเลืัอกวิิศวิกรรมเครื�องกลั
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาเลืัอกวิิศวิกรรมการผู้ลิัต
 สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย
 5171xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางคณิตศาสูตร์
   แลัะวิิทยาศาสูตร์
 5172xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรม
 5173xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาด้านวิิศวิกรรมแลัะการควิบัคุม 
  สิู�งแวิดล้ัอมในการทำางาน
 5174xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาชีพด้านควิามปลัอดภััย
   แลัะการบัริหารควิามปลัอดภััย
 5175xx หมายถึง  กลุ่ัมวิิชาชีพด้านอาชีวิอนามัยแลัะ
   สุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม
 ตัวิเลัขหลัักสิูบัแลัะหลัักหน่วิย หมายถึง ลัำาดับัวิิชาที�มีอยู่ใน
แต่ลัะกลุ่ัม
รายวิิชาในหลัักสููตร
 (1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป 30 หน่วิยกิต
 นักศึกษาจำะตอ้งศกึษารายวิิชาในหลัักสููตรวิิชาศกึษาทั�วิไป
 รวิมแล้ัวิไม่น้อยกว่ิา 30 หน่วิยกิต ตามโครงสูร้างแลัะองค์ประกอบั

ของหลัักสููตรวิิชาศึกษาทั�วิไป ดังนี�
 (1.1) กลุ่ัมวิิชามนุษศาสูตร์ ไม่น้อยกว่ิา 3 หน่วิยกิต 
ให้เลืัอกศึกษาจำากรายวิิชาดังต่อไปนี�   
รหัสูวิิชา ชื�อวิิชาภัาษาไทย/ชื�อวิิชาภัาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  ( ท ฤษ ฎีี -
ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
500101 ดนตรีกับัชีวิิต 3(3-0-6)
 (Music and Life) 
500102 มนุษย์กับัอารยธรรม  3(3-0-6)
 (Man and Civilization)
500103 ปรัชญาแลัะศาสูนากับัการดำารงชีวิิต 3(3-0-6)
 (Philosophy and Religion for Living)
500104 สุูนทรียภัาพของชีวิิต  3(3-0-6)
 (Aesthetic of Life)
500105 มนุษย์กับัการใช้เหตุผู้ลัแลัะจำริยธรรม  3(3-0-6)
 (Man and Ethical and Logical Application)
500106 ตรรกวิิทยาแลัะการใช้  3(3-0-6)
 (Logic and Usage)
500107 จำริยธรรมสิู�งแวิดล้ัอม  3(3-0-6)
 (Environmental Ethics)

 (1.2) กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์ ไม่น้อยกว่ิา 6 หน่วิยกิต 
ให้เลืัอกศึกษาจำากรายวิิชาดังต่อไปนี�
รหัสูวิิชา ชื�อวิิชาภัาษาไทย/ชื�อวิิชาภัาษาอังกฤษ  หน่วิยกิต 
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
500201 จิำตวิิทยาทั�วิไป  3(3-0-6)
 (General Psychology)
500202 มนุษย์กับัสัูงคม  3(3-0-6)
 (Man and Society)
500203 การเสูริมสูร้างคุณภัาพชีวิิต  3(3-0-6)
 (Quality of Life Promotion)
500204 มนุษยสัูมพันธ์แลัะการพัฒนาบุัคลิักภัาพ  3(3-0-6)
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 (Human Relations and Personality Development)
500205 สัูงคม การเมืองแลัะการปกครอง  3(3-0-6)
 (Society, Politics and Government)
500206 สัูงคม เศรษฐกิจำแลัะการจัำดการ  3(3-0-6)
 (Society, Economy and Management)
500207 พลัเมืองในกระแสูโลักาภิัวัิตน์  3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization)
500208  กฎีหมายในชีวิิตประจำำาวัิน  3(3-0-6)
 (Law for Daily Life)

 (1.3) กลุ่ัมวิิชาภัาษา ไม่น้อยกว่ิา 12 หน่วิยกิต 
ให้ศึกษารายวิิชาต่อไปนี�จำำานวิน 12 หน่วิยกิต ได้แก่
รหัสูวิิชา ชื�อวิิชาภัาษาไทย/ชื�อวิิชาภัาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
500301 ภัาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
 (English 1)
500302 ภัาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
 (English 2)
500303 ภัาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6)
 (English 3)
500305 ภัาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)
 (1.4) กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ ไม่น้อยกว่ิา 
9 หน่วิยกิต 
 ให้ศึกษารายวิิชาต่อไปน่�จำำานวิน 3 หน่วิยกิต ได้แก่
รหัสูวิิชา ชื�อวิิชาภัาษาไทย/ชื�อวิิชาภัาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
500407 คณิตศาสูตร์พื�นฐาน  3(3-0-6)
 (Fundamental Mathematics)
 แลัะให้เล่ัอกศึกษาอ่กไม่น้อยกว่ิา 6 หน่วิยกิต จำากรายวิิชา
ดังต่อไปนี�
รหัสูวิิชา ชื�อวิิชาภัาษาไทย/ชื�อวิิชาภัาษาอังกฤษ หน่วิยกิต

  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
500401 คอมพิวิเตอร์ในชีวิิตประจำำาวัิน 3(3-0-6)
 (Computer in Daily Life) 
500402 วิิทยาศาสูตร์แลัะเทคโนโลัยีเพื�อชีวิิต 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Life)
500403 ชีวิิตกับัสิู�งแวิดล้ัอม  3(3-0-6)
 (Life and Environment) 
500404 การจัำดการสูารสูนเทศยุคใหม่  3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
500405 เทคโนโลัยีสูารสูนเทศเพื�องานเอกสูารแลัะการนำาเสูนอ 
3(3-0-6)
 (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
500406 คณิตศาสูตร์แลัะสูถิติเบืั�องต้น  3(3-0-6) 
 (Fundamental Mathematics and Statistics)
500408 สูถิติพื�นฐานเพื�อการวิิเคราะห์ข้อมูลัเบืั�องต้น  3(3-0-6) 
 (Fundamental Statistics for Basic Data Analysis)

(2) หมวิดวิิชาเฉพาะ 109 หน่วิยกิต
 (2.1) วิิชาเฉพาะพ่�นฐาน 49 หน่วิยกิต
ให้ศึกษารายวิิชาต่างๆ ในกลุ่ัมวิิชาดังต่อไปนี�
 (2.1.1) กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางคณิตศาสูตร์แลัะวิิทยาศาสูตร์  
 25 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ชื�อวิิชาภัาษาไทย/ชื�อวิิชาภัาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
510101 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 1) 
510102 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 2)
510103 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 3 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 3)
510104 ฟิิสิูกส์ู 1  3(3-0-6)
 (Physics 1)
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510105 ปฏิิบััติการฟิิสิูกส์ู 1 1(0-3-1)
 (Physics Laboratory 1)
510106 ฟิิสิูกส์ู 2  3(3-0-6)
 (Physics 2)
510107 ปฏิิบััติการฟิิสิูกส์ู 2 1(0-3-1)
 (Physics Laboratory 2)
510108 เคมี  3(3-0-6)
 (Chemistry)
510109 ปฏิิบััติการเคมี 1(0-3-1)
 (Chemistry Laboratory)
517101 ชีวิวิิทยาแลัะจุำลัชีวิวิิทยา 2(2-0-4)
 (Biology and Microbiology)
517102 พื�นฐานกายวิิภัาคศาสูตร์แลัะสูรีรวิิทยาของมนุษย์ 2(2-0-4)
 (Basic Human Anatomy and Physiology)

  (2.1.2) กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางวิิศวิกรรม 24  หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ชื�อวิิชาภัาษาไทย/ชื�อวิิชาภัาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
510201 เขียนแบับัวิิศวิกรรม 3(2-3-5)
 (Engineering Drawing)
510202 กลัศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
510203 วัิสูดุวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Materials)
510204 การโปรแกรมคอมพิวิเตอร์ 3(2-3-5)
 (Computer Programmings)
517211 สูถิติสูำาหรับังานวิิจัำยทางวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย 3(3-0-6)
 (Statistics for Safety Engineering Research)
517212 กระบัวินการผู้ลิัต  3(3-0-6)
 (Manufacturing Processes)
517213 เทอร์โมฟิลูัอิดส์ู 3(3-0-6)
 (Thermofluids)

517214 หลัักการพื�นฐานทางวิิศวิกรรมไฟิฟ้ิา  3(2-3-5)
 (Fundamental of Electrical Engineering)

 (3) กล่่ัมวิิชาเฉพาะด้านหร่อกล่่ัมวิิชาช่พเฉพาะสูาขาวิิชา
อาช่วิอนามัยแลัะควิามปลัอดภััย (กรมสูวัิสูดิการแลัะค้่มครองแรงงาน
กำาหนด > 44 หน่วิยกิต) 60 หน่วิยกิตให้ศึกษารายวิิชาต่างๆ ในกลุ่ัม
วิิชาดังต่อไปนี�
 (3.1) กล่่ัมวิิชาบัังคับัทางวิิศวิกรรม 54 หน่วิยกิต
ให้ศึกษารายวิิชาต่างๆ ในกลุ่ัมวิิชาดังต่อไปนี�
  (3.1.1) กลุ่ัมวิิชาด้านวิิศวิกรรมแลัะการควิบัคุมสิู�งแวิดล้ัอมใน
การทำางาน จำำานวิน 25 หน่วิยกิต 
รหัสูวิิชา ชื�อวิิชาภัาษาไทย/ชื�อวิิชาภัาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
517311 หลัักการทางวิิศวิกรรมสูำาหรับังานควิามปลัอดภััย 2(2-0-4)
 อาชีวิอนามัย แลัะสิู�งแวิดล้ัอม
 (Principles of Engineering for Occupational Health,
 Safety and Environment)
517312 วิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยในงานอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Safety Engineering)
517313 ปฏิิบััติการวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยในงานอุตสูาหกรรม 
  1(0-3-1)
 (Industrial Safety Engineering Laboratory)
517314 การวิางผัู้งโรงงานอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Plant Layout Design)
517315 วิิศวิกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจำากสูารเคมีแลัะอัคคีภััย 
3(3-0-6)
 (Chemical and Fire Emergency Protection Engineering)
517316 ปฏิิบััติการการป้องกันเหตุฉุกเฉินจำากสูารเคมี 1(0-3-1)
 แลัะอัคคีภััย 
 (Chemical and Fire Emergency Protection 
 Engineering laboratory)
517317 วิิศวิกรรมการออกแบับัการระบัายอากาศ 3(3-0-6)
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 ในงานอุตสูาหกรรม
 (Industrial Ventilation Engineering Design)
517318 วิิศวิกรรมการควิบัคุมมลัพิษทางอากาศแลัะเสีูยง 3(3-0-6)
 (Air and Noise Pollution Control Engineering)
517319 การยศาสูตร์ 3(3-0-6)
 (Ergonomics)
517320 โครงงานวิิศวิกรรม 1 1(0-3-1)
 (Engineering Project 1)
517321 โครงงานวิิศวิกรรม 2 2(0-6-2)
 (Engineering Project 2)
 (3.1.2) กลุ่ัมวิิชาด้านควิามปลัอดภััยแลัะการบัริหารควิาม
ปลัอดภััย  11 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ชื�อวิิชาภัาษาไทย/ชื�อวิิชาภัาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
517415 กระบัวินการผู้ลิัตทางอุตสูาหกรรมแลัะอันตราย   
 2(2-0-4)
 (Industrial Processes and Hazards)
517416 กฎีหมายอาชีวิอนามัย ควิามปลัอดภััย 3(3-0-6)
 แลัะสิู�งแวิดล้ัอม 
 (Occupational Health, Safety and Environmental  
 Laws)
517417 การประเมินแลัะการจัำดการควิามเสีู�ยงในงาน 3(3-0-6)
 อุตสูาหกรรม 
 (Industrial Risk Assessment and Management)
517418 การฝึึกงานภัาคสูนาม                           1(0-0-320ชม.)
 (Field Training)
517419 จิำตวิิทยาอุตสูาหกรรมแลัะองค์การ 2(2-0-4)
 (Industrial Psychology and Organization )

 (3.1.3) กลุ่ัมวิิชาด้านอาชีวิอนามัยแลัะสุูขศาสูตร์
อุตสูาหกรรม 18 หน่วิยกิต
รหัสูวิิชา ชื�อวิิชาภัาษาไทย/ชื�อวิิชาภัาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
517511 หลัักสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม  3(3-0-6)
 (Principles of Industrial Hygiene)
517512 การเก็บัแลัะวิิเคราะห์ตัวิอย่างด้านสุูขศาสูตร์  3(3-0-6)
 อุตสูาหกรรม
 (Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
517513 พิษวิิทยาด้านอาชีวิอนามัย 3(3-0-6)
 (Occupational Toxicology) 
517514 อาชีวิเวิชศาสูตร์แลัะวิิทยาการระบัาด 2(2-0-4)
 (Occupational Medicine and Epidemiology
517515 การปฐมพยาบัาลัในสูถานประกอบัการ 2(2-0-4)
 (First Aid in Workplaces)
517516 ปฏิิบััติการสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรมแลัะ  1(0-3-1)
 ควิามปลัอดภััย 1
 (Industrial Hygiene and Safety Practice 1)
517517 ปฏิิบััติการสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรมแลัะ  1(0-3-1)
 ควิามปลัอดภััย 2
 (Industrial Hygiene and Safety Practice 2)
517518 การบัริหารงานอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภััย 3(3-0-6)
 (Occupational Health and Safety Management )
 (3.1.4) กลุ่ัมวิิชาเลืัอกทางวิิศวิกรรม 6 หน่วิยกิต
 ให้เล่ัอกเร่ยนรายวิิชาจำากกลั่่มต่างๆดังน่� เพ่�อให้ได้
หน่วิยกิตรวิม 6 หน่วิยกิต
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 (3.1.4.1) กลุ่ัมวิิชาดา้นวิิศวิกรรมแลัะการควิบัคมุสิู�งแวิดล้ัอม
ในการทำางาน 
รหัสูวิิชา ชื�อวิิชาภัาษาไทย/ชื�อวิิชาภัาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
517323 วิิศวิกรรมการอนุรักษ์พลัังงาน 3(3-0-6)
 (Energy Conservation Engineering)
517324 หัวิข้อพิเศษในสูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย 3(3-0-6)
 (Special Topics in Safety Engineering)
517325 วิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยในงานก่อสูร้าง 3(3-0-6)
 (Safety Engineering in Construction)
 (3.1.4.2) กลุ่ัมวิิชาด้านควิามปลัอดภััยแลัะการบัริหารควิาม
ปลัอดภััย 
รหัสูวิิชา ชื�อวิิชาภัาษาไทย/ชื�อวิิชาภัาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
517420 การจัำดการกากของเสีูยอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Waste Management)
517421 วิิศวิกรรมสิู�งแวิดล้ัอมอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrialized Environmental Engineering)
517422 วิิศวิกรรมการบัำาบััดนำ�าเสีูย 3(3-0-6)
 (Wastewater Treatment Engineering)
517423 การประเมินแลัะวิิเคราะห์ผู้ลักระทบัด้านสิู�งแวิดล้ัอม 
3(3-0-6)
 ในอุตสูาหกรรม  
 (Assessement and Analysis of Industrial 
 Environmental Impact)
517424 การจัำดการสูารเคมีแลัะวัิตถุอันตราย 3(3-0-6)
 (Management of Chemicals and Hazardous  
 Materials)
 

(3.1.4.3) กลุ่ัมวิิชาด้านอาชีวิอนามัยแลัะสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรม
รหัสูวิิชา ชื�อวิิชาภัาษาไทย/ชื�อวิิชาภัาษาอังกฤษ หน่วิยกิต
  (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้วิยตนเอง)
517520 ระบับัมาตรฐานการจัำดการควิามปลัอดภััย  3(3-0-6)
 อาชีวิอนามัยแลัะสิู�งแวิดล้ัอม
  (International Standard for Occupational Health, 
 Safety and Environmental Management System)
517521 วิิทยาการฝึึกอบัรมแลัะสัูมมนาด้าน 3(3-0-6)
 อาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภััย 
 (Occupational Health, Safety and Seminar Training)

 3) หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่ 6  หน่วิยกิต
 ให้นักศึกษาเลืัอกเรียนรายวิิชาที�เปิดสูอนระดับัปริญญาตรีใน
สูาขาวิิชาของคณะวิิชาต่างๆ ในมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ จำำานวิน 6 
หน่วิยกิต 
 3.1 รายวิิชายกเว้ิน
 รายวิิชาที�ได้รับัการยกเว้ินให้เป็นไปตามพระราชบััญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลัักเกณฑ์ิตามประกาศทบัวิง
มหาวิิทยาลััยหรือสูำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สูกอ.)
 3.2 การเท่ยบัโอนผู้ลัการเร่ยนรู้ท่�ม่มาก่อน
 ผูู้้เข้าศึกษาที�เคยศึกษาในสูถาบัันอุดมศึกษาอื�นมาก่อน หรือ
หรือมีประสูบัการณ์ในการทำางาน เมื�อเข้าศึกษาในหลัักสููตรนี�สูามารถ
เทียบัโอนผู้ลัการเรียนรู้ได้ ทั�งนี�เป็นไปตามประกาศทบัวิงมหาวิิทยาลััย 
เรื�อง หลัักเกณฑิก์ารเทียบัโอนผู้ลัการเรียนระดับัปริญญาเข้าสูู่การศึกษา
ในระบับั พ.ศ. 2545 แลัะระเบัียบัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ ว่ิาด้วิย
หลัักเกณฑ์ิการเทียบัโอนผู้ลัการเรียนระดับัปริญญาเข้าสูู่การศึกษาใน
ระบับั พ.ศ. 2547 โดยผูู้้เข้าศึกษาสูามารถขอเทียบัโอนผู้ลัการเรียนรู้ที�
สูะสูมไว้ิจำากการศึกษาในระบับั การศึกษานอกระบับั การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึึกอาชพี หรือจำากประสูบัการณท์ำางาน เข้าสูู่การศึกษาใน
ระบับั ซึ่ึ�งสูามารถสูรุปสูาระสูำาคัญของหลัักเกณฑิ์การเทียบัโอนผู้ลัการ
เรียนได้ดังนี�
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 3.2.1 คุณสูมบััติของผูู้้ขอเทียบัโอนผู้ลัการเรียนระดับัปริญญา
ตรี
 (1) ผูู้้ขอเทียบัโอนผู้ลัการเรียนต้องเป็นผูู้้สูำาเร็จำการศึกษา
ระดับัมัธยมศึกษาตอนปลัาย หรือเทียบัเท่าขึ�นไป
 (2) ผูู้้ขอเทียบัโอนผู้ลัการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา
ของสูถาบัันการศกึษา ระดบััอุดมศกึษาหรอืเทยีบัเทา่ในหลัักสููตรที�ทบัวิง
มหาวิิทยาลััย หรือหน่วิยงานของรัฐที�มีอำานาจำตามกฎีหมายรับัรอง
 3.2.2 รูปแบับัแลัะหลัักเกณฑ์ิการเทียบัวิิชาเรียนแลัะโอน
หน่วิยกิต ระดับัปริญญาตรี
 การเทียบัโอนผู้ลัการเรียน ผูู้้เข้าศึกษาสูามารถเทียบัโอนผู้ลั
การเรียนได้ทั�งการศึกษาในระบับั การศึกษานอกระบับั แลัะการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์มีรูปแบับัการเทียบัวิิชา
เรียนแลัะโอนหน่วิยกิต 2 รูปแบับั ได้แก่
  1) การเท่ยบัโอนผู้ลัการเร่ยน
 การเทียบัโอนหน่วิยกิตของรายวิิชาในระดับัอุดมศึกษาที�ผูู้้เข้า
ศึกษาเคยได้ศึกษามาแล้ัวิจำากสูถาบัันการอุดมศึกษาอื�น เพื�อใช้นับัเป็น
สู่วินหนึ�งของการศึกษาในมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ จำะใช้หลัักเกณฑ์ิ
การเทียบัวิิชาเรียนแลัะโอนหน่วิยกิตระหว่ิางการศึกษาในระบับั ดังนี�
 (1) เป็นรายวิิชาหรือกลุ่ัมรายวิิชาในหลัักสููตรระดับัอุดมศึกษา
หรือเทยีบัเทา่ที�ทบัวิง มหาวิิทยาลััยหรอืหนว่ิยงานของรฐัที�มีอำานาจำตาม
กฎีหมายรับัรอง 
 (2) เป็นรายวิิชาหรือกลุ่ัมรายวิิชาที�มีเนื�อหาสูาระครอบัคลัุม
ไม่น้อยกว่ิาสูามในสีู�ของรายวิิชาหรือกลุ่ัมรายวิิชาที�ขอเทียบั 
 (3) เป็นรายวิิชาหรือกลุ่ัมรายวิิชาที�สูอบัไล่ัได้ไม่ตำ�ากว่ิาระดับั
คะแนนตัวิอักษร C หรือแต้มระดับัคะแนน 2.00 หรือเทียบัเท่า 
 (4) เทียบัรายวิิชาเรียนแลัะโอนหน่วิยกติได้ไม่เกินสูามในสีู�ของ
จำำานวิน หน่วิยกิตรวิมของหลัักสููตรที�รับัโอน 
 (5) รายวิิชาหรือกลุ่ัมรายวิิชาที�เทียบัโอนจำากต่างสูถาบััน
อุดมศึกษาจำะไม่นำามาคำานวิณแต้มระดับัคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม 
 (6) นักศึกษาจำะต้องใช้เวิลัาศึกษาอยู่ในสูถาบัันอุดมศึกษาที�
รับัโอนอย่างน้อยหนึ�งปีการศึกษา 

 (7) ในกรณทีี�สูถาบัันอดุมศกึษาเปดิหลัักสููตรใหมจ่ำะเทยีบัโอน
นักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่ิาชั�นปีแลัะภัาคการศึกษาที�ได้รบััอนุญาต
ให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลัักสููตรที�ได้รับัควิามเห็นชอบัแล้ัวิ
  2) การเท่ยบัโอนประสูบัการณ์จำากการศึกษานอกระบับั 
การฝึึกอบัรม หร่อในการทำางานเพ่�อขอยกเว้ินการเร่ยนรายวิิชา 
 การขอเทียบัโอนควิามรู้ ทักษะ แลัะประสูบัการณ์ จำากการ
ศึกษานอกระบับั แลัะ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของผูู้้เข้าศึกษา เพื�อ
นับัเป็นหน่วิยกิตเทียบัเท่ารายวิิชาตามหลัักสููตรการศึกษาใน
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเนย์ จำะใช้หลัักเกณฑ์ิการเทียบัโอนควิามรู้แลัะ
การให้หน่วิยกิตจำากการศึกษานอกระบับั แลัะ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสูู่การศึกษาในระบับั ดังนี�
 (1) การเทียบัควิามรู้จำะเทียบัเป็นรายวิิชาหรือกลุ่ัมรายวิิชา
ตามหลัักสููตรแลัะระดับัการศึกษาที�เปิดสูอนในสูถาบัันอุดมศึกษาที�ผูู้้ขอ
เทียบัต้องการ 
 (2) การเทียบัประสูบัการณ์จำากการทำางานต้องคำานึงถึงควิาม
รู้ที�ได้จำากประสูบัการณ์เป็นหลััก 
 (3) วิิธีการประเมนิเพื�อการเทียบัควิามรู้ในแต่ลัะรายวิิชา หรอื
กลุ่ัมรายวิิชาแลัะเกณฑิก์ารตัดสิูนของการประเมนิในแต่ลัะวิิธีให้เป็นไป
ตามที�สูถาบัันอุดมศึกษากำาหนดโดยควิามเห็นชอบัของสูภัาสูถาบััน
อุดมศึกษา 
 (4) ผู้ลัการประเมนิจำะต้องเทยีบัได้ไม่ตำ�ากว่ิาระดบััคะแนนตวัิ
อักษร C หรือ 
 (5) แต้มระดับัคะแนน 2.00 หรือเทียบัเท่าสูำาหรับัรายวิิชา
หรือกลุ่ัมรายวิิชาระดบััปริญญาตร ีแลัะไมต่ำ�ากว่ิาระดบััคะแนนตัวิอักษร
 B หรือแต้มระดับัคะแนน 3.00 หรือเทียบัเท่าสูำาหรับัรายวิิชาหรือกลุ่ัม
รายวิิชาระดับับััณฑิิตศึกษา จึำงจำะให้จำำานวินหน่วิยกิตของรายวิิชาหรือ
กลุ่ัมรายวิิชานั�น แต่จำะไม่ให้ระดับัคะแนนตัวิอักษรแลัะไม่มีการนำามาคิด
คะแนนผู้ลัการเรียนหรือคำานวิณแต้มระดับัคะแนนเฉลีั�ยสูะสูม 
 (6) การบัันทึกผู้ลัการเรียนให้บัันทึกตามวิิธีการประเมิน เช่น 
ถ้าได้หน่วิยกิต จำากการทดสูอบัมาตรฐาน (standardized tests) ให้
บัันทึก “CS” (credits from standardized test) ถ้าได้หน่วิยกิตจำาก
การทดสูอบัที�ไม่ใช่การทดสูอบัมาตรฐาน (non-standardized tests) 
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ปีท่� 1 ภัาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
5001xx กลัุ่มวิิชามนุษย์ศาสูตร์ 3(3-0-6)
5002xx กลัุ่มวิิชาสูังคมศาสูตร์ (1) 3(3-0-6)
500301 ภัาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
 กลัุ่มวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ (1) 
500407 คณิตศาสูตร์พื�นฐาน  3(3-0-6) 
510104 ฟิิสูิกสู์ 1 3(3-0-6)
510105 ปฏิิบััติการฟิิสูิกสู์ 1 1(0-3-1)
510108 เคมี  3(3-0-6)
510109 ปฏิิบััติการเคม ี 1(0-3-1)

รวิม 20(17-8-37)

ปีท่� 1 ภัาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
500302 ภัาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
510101 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6)
510106 ฟิิสิูกส์ู 2 3(3-0-6)
510107 ปฏิิบััติการฟิิสิูกส์ู 2 1(0-3-1)
510201 เขียนแบับัวิิศวิกรรม 3(2-3-5)
517101 ชีวิวิิทยาแลัะจุำลัชีวิวิิทยา 2(2-0-4)
517311 หลัักการทางวิิศวิกรรมสูำาหรับังานควิามปลัอดภััย  2(2-0-4)
 อาชีวิอนามัย แลัะสิู�งแวิดล้ัอม 

รวิม 17(14-8-31)

ปีท่� 2 ภัาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
500303 ภัาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6)
510102 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6)
510202 กลัศาสูตร์วิิศวิกรรม 3(3-0-6)
510204 การโปรแกรมคอมพวิิเตอร ์ 3(2-3-5)
517102 พื�นฐานกายวิิภัาคศาสูตร์แลัะสูรีรวิิทยาของมนุษย์ 2(2-0-4)
517511 หลัักสูุขศาสูตร์อุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
517515 การปฐมพยาบัาลัในสูถานประกอบัการ 2(2-0-4)
   รวิม 19(18-3-37)

ปีท่� 2 ภัาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา 
หน่วิยกิต
500305 ภัาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6)
510103 คณิตศาสูตร์วิิศวิกรรม3 3(3-0-6)
510203 วัิสูดุวิิศวิกรรม 3(3-0-6)
517212 กระบัวินการผู้ลิัต 3(3-0-6)
517213 เทอร์โมฟิลูัอิดส์ู 3(3-0-6)
517214 หลัักการพื�นฐานทางวิิศวิกรรมไฟิฟ้ิา 3(2-3-5)
517512 การเก็บัแลัะวิิเคราะห์ตัวิอย่างด้านสุูขศาสูตร์ 3(3-0-6)
  อุตสูาหกรรม 

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย
สูำาหรบััผูู้้สูำาเรจ็ำการศึกษาระดับัมัธ์ยมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
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ภัาคการศึกษาฤดูร้อน
 รหสัูวิิชา ช่�อวิิชา หนว่ิยกิต
 517418 การฝึึกงานภัาคสูนาม  1(0-0-320ชม.)
   รวิม 1(0-0-320ชม.)

ปีท่� 4 ภัาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
5004xx กลัุ่มวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ (2)  3(3-0-6)
517211 สูถิติสูำาหรบัังานวิิจัำยทางวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย 3(3-0-6)
517314 การวิางผู้ังโรงงานอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
517318 วิิศวิกรรมการควิบัคุมมลัพิษทางอากาศแลัะเสูียง 3(3-0-6)
517320 โครงงานวิิศวิกรรม 1 1(0-3-1)
517514 อาชีวิเวิชศาสูตร์แลัะวิิทยาการระบัาด 2(2-0-4)
5xxxxx กลัุ่มวิิชาเลัือกเสูรี (1) 3(3-0-6)
   รวิม 18(17-3-35)

ปีท่� 4 ภัาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
5002xx กลัุ่มวิิชาสัูงคมศาสูตร์ (2) 3(3-0-6)
5004xx กลัุ่มวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์ (3) 3(3-0-6)
517419  จำิตวิิทยาอุตสูาหกรรมแลัะองค์การ 2(2-0-4)
517321 โครงงานวิิศวิกรรม 2 2(0-6-2)
5xxxxx กลัุ่มวิิชาเลัือกเสูรี (2) 3(3-0-6)
   รวิม 13(11-6-24)

ปีท่� 3 ภัาคการศึกษาท่� 1
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
517312 วิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยในงานอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
517313 ปฏิิบััติการวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััยในงานอุตสูาหกรรม 1(0-3-1)
517315 วิิศวิกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจำากสูารเคมีแลัะอัคคภีััย 3(3-0-6)
517316 ปฏิิบััติการการป้องกันเหตุฉุกเฉินจำากสูารเคมี 1(0-3-1)
 แลัะอัคคีภััย 
517415 กระบัวินการผู้ลัิตทางอุตสูาหกรรมแลัะอันตราย 2(2-0-4)
517513 พิษวิิทยาด้านอาชีวิอนามัย 3(3-0-6)
517516 ปฏิิบััติการสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรมแลัะควิามปลัอดภััย 1 1(0-3-1)
517xxx กลัุ่มวิิชาเลัือกในวิิชาชีพ (1)
            517420 การจำัดการกากของเสูียอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
   รวิม 17(14-9-31)

ปีท่� 3 ภัาคการศึกษาท่� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา หน่วิยกิต
517317 วิิศวิกรรมการออกแบับัการระบัายอากาศ 3(3-0-6)
 ในงานอุตสูาหกรรม
517319 การยศาสูตร์ 3(3-0-6)
517416 กฎีหมายอาชีวิอนามัย ควิามปลัอดภััย แลัะสูิ�งแวิดลั้อม 3(3-0-6)
517417 การประเมินแลัะการจัำดการควิามเสีู�ยงในงานอุตสูาหกรรม 3(3-0-6)
517517 ปฏิิบััติการสุูขศาสูตร์อุตสูาหกรรมแลัะควิามปลัอดภััย 2 1(0-3-1)
517518 การบัริหารงานอาชวีิอนามัยแลัะควิามปลัอดภััย 3(3-0-6)
517xxx  กลัุ่มวิิชาเลัือกในวิิชาชีพ (2) 
            517520 ระบับัมาตรฐานการจำัดการควิามปลัอดภััย  3(3-0-6)
             อาชวีิอนามัย แลัะ สูิ�งแวิดล้ัอม 
   รวิม 19(18-3-37)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต  สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมควิามปลัอดภััย
สูำาหรบััผูู้้สูำาเรจ็ำการศึกษาระดับัมัธ์ยมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
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 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in 
Environmental Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อ (ไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering 

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

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไมมี

4. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  145  หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ  
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี)
เป็นหลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาท่ีใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยในบาง

รายวิชามีการใช้เอกสารและต�าราเป็นภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนกัศกึษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้

เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย์ทีจ่ดัการเรยีน

การสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
6.1 วิศวกรส่ิงแวดล้อมในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงาน

วศิวกรรมสิง่แวดล้อม เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้าง งานผลิตน�า้ประปา 
งานบ�าบัดน�้าเสีย งานก�าจัดขยะชุมชนและกากอุตสาหกรรม และการ
ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม เป็นต้น เป็นผูป้ระกอบการอสิระ เช่น 
รับเหมางานก่อสร้างระบบบ�าบัด และงานที่ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม 
เป็นต้น

6.2 วศิวกรสิง่แวดล้อมในหน่วยงานของรฐับาล เช่น กรมควบคมุ
มลพิษ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�า้ ส�านักสิ่งแวดล้อม เทศบาล

6.3 วิศวกรส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
6.4 อาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
อนุปริญญา หรือเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรมสิง่แวดล้อมในสถานศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอน
ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

6.5 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

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

และสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
  7.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวชิาชพี สามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปประกอบอาชพีท้ังลูกจ้าง
และนายจ้างได้อย่างมีความสุข

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
 1. ระบบการจัดการศึกษา
 ระบบการจัดการศึกษาเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการรับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ตามท่ี
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด อาทิ ประกาศกระทรวง
ศึกษาธกิาร เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558,  
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558,  
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตร  ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทางด้านวิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2558,   ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชา
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรม  ท่ีสภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และ
วุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558,  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553,  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลัก
เกณฑก์ารก�าหนดช่ือปรญิญา พ.ศ. 2549,  แนวทางการปฏบัิติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552,  และแนวปฏิบัติ
ในการน�าเสนอหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษาตอ่ส�านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมท้ังข้อก�าหนดและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปน้ี
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 ภาคการศกึษาปกต ิ1 ภาคการศกึษาปกตมีิระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกว่า
  15  สัปดาห์ โดย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่า
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ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจ�าหลกัสตูร แต่ไม่น้อยกว่าจ�านวน 1 ภาค
การศึกษา  ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
 ไม่มี

2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1. วัน-เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม -  เดือนธันวาคม
 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือน มกราคม -  เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนาย น - เดือน กรกฎาคม
 ภาคปกติ และภาคสมทบ จะมีเวลาเรียน ดังน้ี
 ภาคปกติ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลาเรียน 08.30 - 16.30 น.
 ภาคสมทบ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลาเรียน 17.45 - 20.45 น.
  วันอาทิตย์  เวลาเรียน 08.30 - 20.45 น.
 2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเปน็ไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลยัเอเชีย
อาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเกณฑ์ในการ
พิจารณาวุฒิการศึกษาปริญาตรีสาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมดังน้ี
  2.2.1 รับผู้ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างอุตสาหกรรม 
ได้แก่ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง  ช่างยนต์  ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน
 ช่างเช่ือมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างโลหะแผ่น เทคโนโลยี
เคร่ืองจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างเคร่ือง
มือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม ช่างเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีส่ิงทอ
 เทคนิคการท�าต้นแบบ ส�าหรับสาขาวิชาอ่ืน ๆ  นอกจากข้างต้น ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร

  2.2.2 รับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาช้ันสูง
 (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการเทียบโอนหน่วยกิตในสาขาช่างอุตสาหกรรม
 ได้แก่ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง  ช่างยนต์  ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกล
โรงงาน ช่างเช่ือมและประสาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างโลหะแผ่น 
เทคโนโลยเีคร่ืองจักรกลการเกษตร ช่างจักรกลหนัก ช่างเทคนิคการหล่อ
 ช่างเคร่ืองมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม   ช่างเมคคาทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีส่ิงทอ เทคนิคการท�าต้นแบบ ส�าหรับสาขาวิชาอ่ืน ๆ  นอกจาก
ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
  2.2.3 ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือศึกษาปริญญา
ท่ีสอง ระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
  2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 2.3 ระบบการจัดการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียนและเป็นไปตามข้อก�าหนด
มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2529
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัยฯ
 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวทิยาลัย ให้เปน็ไปตามหลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กฎเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องของสภาวิชาชีพ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

3. หลักสูตร
 3.1 จ�านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 
หน่วยกิต 
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3.2 โครงสร้างหลักสูตร
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
ดังต่อไปน้ี
  (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) วิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 61 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
    และวิทยาศาสตร์ 
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 หน่วยกติ
  2.2 วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 48 หน่วยกติ
  - กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30 หน่วยกติ
  - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 18 หน่วยกติ
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ
 3.3 ความหมายของรหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจ�าวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเลขอารบิก 6 หลัก น�าหน้า
ชื่อทุกวิชาในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ตัวเลขหลักแสน หลักหมื่น หมายถึง คณะ หรือ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้
 600xxx หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 61xxxx หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
 63xxxx หมายถึง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิติศาสตร์
 ตัวเลขหลักพัน หมายถึงสาขาวิชาหรือวิชาแกนร่วม ดังนี้
 xx0xxx หมายถึง  วิชาแกนร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 xx1xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 xx2xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 xx3xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 xx4xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
 xx5xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 xx6xxx  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
 xx7xxx หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
 xx8xxx หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 เลขหลักร้อยแสดงถึง กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดังน้ี
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทยและกลุ่มวิชา
     ภาษาต่างประเทศ
 xxx4xx หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 เลขหลักร้อย หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 xxx1xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาโครงงาน
 เลขหลักร้อย หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
  xxx1xx หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

 xxx2xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมน�้าเสีย/ประปา
 xxx3xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมมลพิษทางอากาศ 
     เสียง แรงส่ันสะเทือน
 xxx4xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย และ
     ขยะอันตราย
 xxx5xx หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารจัดการทางด้าน
     ส่ิงแวดล้อม
 xxx6xx หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลและสุขภาพ 
 xxx7xx หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรม 
     ส่ิงแวดล้อม
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 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ล�าดับวิชาท่ีมีอยู่ในแต่ละ
กลุ่ม

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

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

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

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

616201 ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยส�าหรับ 3(3-0-6)
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1       
 (Unit Operations and Processes for Environmental 
 Engineering 1)
616202  ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยส�าหรับ 3(3-0-6)
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2   
 (Unit Operations and Processes for Environmental 
 Engineering 2)
 (ค) กลุม่วชิาหลกัด้านวศิวกรรมสิง่แวดล้อม จ�านวน 30  หน่วยกติ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
616701  โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 1(0-3-1)
 (Environmental Engineering Project I)
616702  โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 2(0-6-2)
 (Environmental Engineering Project II)
616103  หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Fundamental of Environmental Engineering)
616203  การออกแบบทางวิศวกรรมประปา 3(3-0-6)
 (Water Supply Engineering Design)
616204  การออกแบบทางวิศวกรรมน�า้เสีย 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) กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรมสิง่แวดล้อมและวศิวกรรมโยธา  
จ�านวน  18  หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
 (ง.1) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
616104 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6)
 สิ่งแวดล้อม
 (Computer Application for Environmental Engineering)
616105 วิศวกรรมนิเวศวิทยา 3(3-0-6)
 (Ecological Engineering)
616205 การควบคุมมลพิษน�้าเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Water Pollution Control)
616302 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน 3(3-0-6)
 (Noise and Vibration Control)
616503 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3(3-0-6)
 (Environment and Energy)
616504 ระบบและการจัดการทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Environmental System Management)
616505 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 (Industrial Safety Management)
616506 การป้องกันมลพิษ 3(3-0-6)
 (Pollution Prevention)
616602 วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Environmental Health Engineering)
 (ง.2) กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง ฐานราก และ
ธรณีเทคนิค) 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
613301 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)
 (Theory of Structure)

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

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

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

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

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

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

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

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต
6003xx กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา 3(x-x-x)
610103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม  3 3(3-0-6)
613203 ชลศาสตร์ 3(3-0-6)
613204 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-2)
613205 ส�ารวจ 3(3-0-6)
613206 ปฏิบัติงานส�ารวจ 1(0-3-2)
616102 ชีววิทยาส�าหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6)
616201 ปฏิบัติการและกระบวนการเฉพาะหน่วยส�าหรั 3(3-0-6) 
 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 1 
   รวม 20(x-x-x)

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

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

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

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

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

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

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิศวิกรรม
คอมพิิวิเตอร์
(หลัักสููตรปรับัปรุง พิ.ศ. 2563)
1. รหัสูแลัะช่�อหลัักสููตร
รหัสูหลัักสููตร : 25581111101109
ภาษาไทย :   วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer 

Engineering
2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา
ช่�อเต็ม (ไทย) : วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์)
(อังกฤษ) :  Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ช่�อย่อ (ไทย) :  วิศ.บั. (วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์)
(อังกฤษ) :  B.Eng. (Computer Engineering)

3. วิิชาเอกหร่อควิามเช่�ยวิชาญเฉพิาะของหลัักสููตร
Internet of Things (IoT)

4. จำำานวินหน่วิยกิตท่�เร่ยนตลัอดหลัักสููตร
137 หน่่วิยกิต

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
5.1. รูปแบับั

หลัักสูตรระดัับัปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลัักสููตร 

เป็น่หลัักสูตรปริญญาตรีทางวิิชาการ 
5.3. ภาษาท่�ใช้

หลัักสูตรจััดัการศึกษาเป็น่ภาษาไทย
 5.4. การรับัเข้าศึกษา
  รับัทั�งนั่กศึกษาไทยแลัะน่ักศึกษาต่างชาติที�สามารถเข้าใจัแลัะ
ใช้ภาษาไทยได้ัดีั

5.5. ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น
 เป็น่หลัักสูตรของสถาบััน่โดัยเฉพิาะ
5.6. การให้ปริญญาแก่ผูู้้สูำาเร็จำการศึกษา

ให้ปริญญาเพีิยงสาขาวิิชาเดีัยวิ

6. ควิามพิร้อมในการเผู้ยแพิร่หลัักสููตรท่�ม่คุณภาพิแลัะมาตรฐาน
 หลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์
 มีควิามพิร้อมใน่การเผยแพิร่หลัักสูตรที�มีคุณภาพิแลัะมาตรฐาน่ตาม
มาตรฐาน่คุณวุิฒิิระดัับัปริญญาตรี สาขาคอมพิิวิเตอร์ พิ.ศ. 2552 ใน่ปี
การศึกษา 2565

7. อาช่พิท่�สูามารถประกอบัได้หลัังสูำาเร็จำการศึกษา
1) วิิศวิกรคอมพิิวิเตอร์
2)  นั่กวิิจััยที�เกี�ยวิข้องกับัสาขาคอมพิิวิเตอร์ 
3)  นั่กวิิชาการคอมพิิวิเตอร์
4)  นั่กวิิเคราะห์แลัะออกแบับัระบับัคอมพิิวิเตอร์
5)  นั่กพัิฒิน่าโปรแกรมคอมพิิวิเตอร์
6)  นั่กออกแบับัแลัะพัิฒิน่าผลิัตภัณฑ์ิ IoT
7)  ผู้ประกอบัการอิสระ
8) วิิศวิกรข้อมูลั (Data Engineer)
9) วิิศวิกรศูน่ย์ข้อมูลั (Data Center Engineer)
10) วิิศวิกรระบับัสมองกลัฝัังตัวิ (Embeded System Engineer)
11) วิิศวิกรคลัาวิด์ั (Cloud Engineer)
12) วิิศวิกรโครงสร้างพ้ิ�น่ฐาน่ทางคอมพิิวิเตอร์ (Infrastructure
Engineer)

 สามารถประกอบัอาชีพิได้ัตามที�ระบุั หร้ออ้�น่ๆ ยกเว้ิน่อาชีพิที�ต้อง
ขอใบัประกอบัวิิชาชีพิ

8. กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรน่�ท่�เปิดสูอนโดยคณะ/สูาขาวิิชา/
หลัักสููตรอ่�น 
 หลัักสูตรวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์เป็น่หลัักสูตรที�ต้องอาศัยหลัักการ
พ้ิ�น่ฐาน่ทางวิิศวิกรรม แลัะหลัักการคำาน่วิณเชิงตัวิเลัข จึังต้องมีควิาม
สัมพัิน่ธ์์กับัวิิศวิกรรมสาขาอ้�น่ๆ        ใน่คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ แลัะหมวิดั
ศึกษาทั�วิไป 
โดัยมีรายลัะเอียดัดัังนี่� 

1) หมวิดัวิิชาศึกษาทั�วิไป เปิดัสอน่โดัยคณะศิลัปศาสตร์แลัะ
วิิทยาศาสตร์ ได้ัแก่

- กลุ่ัมวิิชามนุ่ษยศาสตร์ 
- กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร์ 
- กลุ่ัมวิิชาภาษา 
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  - กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์แลัะคณิตศาสตร์ 
  - กลุ่ัมวิิชาพิลัศึกษาแลัะนั่น่ทน่าการ
  2) กลุ่ัมวิิชาพ้ิ�น่ฐาน่วิิชาชีพิ เปิดัสอน่โดัยคณะวิิศวิกรรมศาสตร์
 ได้ัแก่
  - กลุ่ัมวิิชาฟิิสิกส์ 
  - กลุ่ัมวิิชาเคมี 
  - กลุ่ัมวิิชาคณิตศาสตร์วิิศวิกรรมแลัะสถิติ
  - กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์
  3) หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่ ไดั้แก่รายวิิชาที�เปิดัสอน่ใน่ระดัับั
ปริญญาตรีของสาขาวิิชาต่างๆ ภายใน่มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์
   8.1 กลุ่ัมวิิชา/รายวิิชาในหลัักสููตรท่�เปิดสูอนให้สูาขาวิิชา/
หลัักสููตรอ่�นต้อง/สูามารถมาเร่ยน
  สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร ์ เปดิัสอน่รายวิิชาใน่หลัักสตูร
ให้กับัสาขาวิิชาหร้อคณะอ้�น่ เพ้ิ�อเรียน่ใน่หมวิดัวิิชาเฉพิาะหร้อหมวิดัวิิชา
เล้ัอกเสรีของมหาวิิทยาลััย
 8.2 การบัริหารจัำดการ
  ดัำาเนิ่น่การโดัยคณะกรรมการบัรหิารหลัักสตูร ซึึ่�งมีหัวิหน้่าสาขา
วิิชา (ประธ์าน่หลัักสูตร) เป็น่ผู้รับัผิดัชอบัหลััก แลัะการดัำาเน่ิน่งาน่ทาง
วิิชาการอยูภ่ายใต้ข้อกำาหน่ดัแลัะเป็น่ไปตามข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชีย
อาคเน่ย์ ว่ิาด้ัวิยการศึกษาระดัับัปริญญาตรี พิ.ศ. 2559 (ภาคผน่วิก ก) 
แลัะ ข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์ ว่ิาด้ัวิยการศึกษาระดัับัปริญญา
ตรี (ฉบัับัที� 2) พิ.ศ. 2560 (ภาคผน่วิก ข)
  สาขาวิิชามีการประสาน่งาน่กับัคณะแลัะสาขาวิิชาต่าง ๆ เพ้ิ�อ
จััดัรายวิิชาให้นั่กศึกษาสามารถเรียน่รู้ร่วิมกัน่ โดัยมีการวิางแผน่ร่วิมกัน่
ระหวิ่างผู้บัริหาร อาจัารย์ผู้รับัผิดัชอบัหลัักสูตร แลัะอาจัารย์ผู้สอน่ เพ้ิ�อ
กำาหน่ดัเน้่�อหา แลัะกลัยุทธ์การเรียน่การสอน่ รวิมถึงการวัิดัแลัะประเมิน่
ผลั เพ้ิ�อให้นั่กศึกษาสามารถบัรรลุัผลัการเรียน่ตามหลัักสูตร ดัังนี่� 
  1) ศูน่ย์เทคโน่โลัยีสารสน่เทศ ประสาน่งาน่เพ้ิ�อจััดัสิ�งสนั่บัสนุ่น่
การเรียน่การสอน่ อาทิ เคร้�องคอมพิิวิเตอร์ อุปกรณ์เคร้อข่าย แลัะ
ซึ่อฟิต์แวิร์
  2) สำานั่กวิิจััย ประสาน่งาน่สิ�งสนั่บัสนุ่น่ทั�งทางด้ัาน่ควิามรู้แลัะ
บัริการตา่ง ๆ  เพ้ิ�อสง่เสรมิงาน่วิิจััยทั�งแกค่ณาจัารยแ์ลัะน่กัศกึษาของสาขา
วิิชาฯ 
  3) สำานั่กทะเบีัยน่แลัะประมวิลัผลั ประสาน่งาน่สิ�งสนั่บัสนุ่น่
ทางด้ัาน่ระบับัทะเบัียน่ของน่ักศึกษา รวิมถึงการบัริหารจััดัการรายวิิชา

ต่าง ๆ ใน่การเรียน่การสอน่ 
4) สำานั่กกิจัการนั่กศึกษา ประสาน่งาน่สิ�งสนั่บัสนุ่น่ทางด้ัาน่วัิสดุั
อุปกรณ์แลัะงาน่บัริการสำาหรับักิจักรรม แลัะโครงการต่าง ๆ สำาหรับั
นั่กศึกษาที�จััดัให้มีขึ�น่ใน่แต่ลัะปีการศึกษา 
สำานั่กน่โยบัายแลัะแผน่ ประสาน่งาน่การกำาหน่ดัแน่วิน่โยบัาย การดัำาเนิ่น่
งาน่แลัะติดัตามผลัการดัำาเนิ่น่งาน่ รวิมทั�งการปรับัปรุงแผน่งาน่

ข้อมูลัเฉพิาะของหลัักสููตร
1.ปรัชญา ควิามสูำาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
  มุ่งเน้่น่การพัิฒิน่าบััณฑิิตให้มีควิามรู้แลัะทักษะ ด้ัาน่วิิศวิกรรม
คอมพิิวิเตอร์ Internet of Things (IoT) สามารถพัิฒิน่าต่อยอดัผลังาน่
น่วัิตกรรม IoT แลัะพิร้อมปฏิิบััติงาน่ มีควิามรับัผิดัชอบั บัน่พ้ิ�น่ฐาน่ของ
คุณธ์รรมจัริยธ์รรม สามารถเรียน่รู้แลัะพัิฒิน่าด้ัวิยตน่เองตลัอดัชีวิิต
 1.2 ควิามสำาคัญ
  มุ่งผลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้เชี�ยวิชาญปฏิิบััติ ใน่สาขาวิิชาวิิศวิกรรม
คอมพิิวิเตอร์ Internet of Things ตอบัสน่องควิามต้องการบุัคลัากรทั�ง
ของภาครัฐแลัะเอกชน่ ตามเกณฑ์ิมาตรฐาน่การอุดัมศึกษา สอดัคล้ัองตาม
แผน่พัิฒิน่าเศรษฐกิจัแลัะสังคมแห่งชาติ แลัะน่โยบัายเศรษฐกิจัดิัจิัทัลั 
 1.3 วัิตถุประสงค์
  1) เพ้ิ�อผลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้ควิามสามารถดั้าน่วิิศวิกรรม
คอมพิิวิเตอร์ Internet of Things สามารถน่ำาควิามรู้ไปประยุกต์ใช้แลัะ
แก้ไขปัญหาใน่การปฏิิบััติงาน่ได้ัอย่างเหมาะสม 
  2) เพ้ิ�อผลิัตทรัพิยากรบุัคคลัที�มีควิามรู้คู่คุณธ์รรม จัริยธ์รรม 
สามารถน่ำาควิามรู้ที�ได้ัไปประกอบัอาชพีิ ทั�งลูักจ้ัางแลัะผู้ประกอบัการ ไดั้
อย่างมีควิามสุข
  3) เพ้ิ�อพัิฒิน่าบุัคลัากรให้มีควิามรู้ควิามสามารถ ใน่การเรียน่รู้ 
วิิจััยแลัะพัิฒิน่าน่วัิตกรรมด้ัาน่วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ Internet of Things 
เพ้ิ�อการพัิฒิน่าเศรษฐกิจั สังคม แลัะประเทศชาติ
 1.4 อัตลัักษณ์ มีคุณธ์รรม เชี�ยวิชาญปฏิิบััติ สามารถเทคโน่โลัยี
  เรียน่รู้รอบัด้ัาน่ สร้างสรรค์น่วัิตกรรม IoT
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ระบับัการจัำดการศึกษา การดำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของหลัักสููตร
1. ระบับัการจัำดการศึกษา
 1.1 ระบับั
  ระบับัการศึกษาใช้ระบับัการศึกษาแบับัทวิิภาค โดัย 1 ปีการ
ศึกษาแบ่ังออกเป็น่ 2 ภาคการศึกษา ซึึ่�ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวิลัา
ศึกษาไม่น้่อยกว่ิา 15 สัปดัาห์ แลัะภาคฤดูัร้อน่ให้กำาหน่ดัระยะเวิลัาโดัย
สัดัส่วิน่เทียบัเคียงได้ักับัการศึกษาภาคปกติ ข้อกำาหน่ดัต่าง ๆ  เป็น่ไปตาม
ข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์ วิ่าดั้วิยการศึกษาระดัับัปริญญาตรี 
พิ.ศ. 2559  แลัะข้อบัังคับัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์ ว่ิาด้ัวิยการศึกษา
ระดัับัปริญญาตรี (ฉบัับัที� 2) พิ.ศ. 2560 

 1.2 การจัำดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจััดัการเรียน่การสอน่การศึกษาภาคฤดูัร้อน่ ทั�งนี่�ให้ขึ�น่อยู่กับัคณะ
กรรมการประจัำาหลัักสูตร แลัะคณะกรรมการบัริหารคณะวิิศวิกรรมศาสตร์
 มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย ์โดัยการศึกษาภาคฤดูัร้อน่ กำาหน่ดัให้มีระยะ
เวิลัาศึกษาไม่น้่อยกว่ิา 8 สัปดัาห์ แลัะจัำาน่วิน่หน่่วิยกิตเทียบัเคียงกัน่ได้ั
กับัการศึกษาปกติ 
 1.3  การเท่ยบัเค่ยงหน่วิยกิตในระบับัทวิิภาค
  - ไม่มี –

2.  การดำาเนินการหลัักสููตร
 2.1 การเร่ยนการสูอน การลังทะเบ่ัยน แลัะการวัิดผู้ลั
  2.1.1 วัิน–เวิลัาในการดำาเนินการเร่ยนการสูอน
  วัิน่–เวิลัาราชการปกติ 
  ภาคการศึกษาที� 1 เด้ัอน่สิงหาคม – เด้ัอน่ธั์น่วิาคม ไม่น้่อย
กว่ิา 15 สัปดัาห์
  ภาคการศึกษาที� 2 เด้ัอน่มกราคม – เด้ัอน่พิฤษภาคม ไม่น้่อย
กว่ิา 15 สัปดัาห์
  ภาคฤดูัร้อน่ เด้ัอน่มิถุน่ายน่ – เด้ัอน่กรกฎาคม  ไม่น้่อยกว่ิา 8 
สัปดัาห์
  ให้ใช้เวิลัาการศึกษาไม่เกิน่ 8 ปีการศึกษา
  2.1.2 การลังทะเบ่ัยนเร่ยน 
   ใน่ภาคการศึกษาปกติ นั่กศึกษาหลัักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ 
จัะต้องลังทะเบีัยน่ ไม่น้่อยกว่ิา 9 หน่่วิยกิต แลัะไม่เกิน่ 22 หน่่วิยกิต 
สำาหรับัใน่ภาคการศึกษาฤดูัร้อน่ ลังทะเบีัยน่เรียน่ได้ัไม่เกิน่ 9 หน่่วิยกิต 

หากมีควิามจัำาเป็น่ใน่การลังทะเบีัยน่เรียน่ที�มีจัำาน่วิน่หน่่วิยกิตแตกต่างไป
จัากเกณฑ์ิที�กำาหน่ดัข้างต้น่ อาจัทำาได้ัโดัยการได้ัรับัอนุ่มัติจัากคณบัดีั  แต่
ทั�งนี่�ต้องไม่กระทบักระเท้อน่ต่อมาตรฐาน่การศึกษา
   2.1.3 การวัิดผู้ลัแลัะการสูำาเร็จำการศึกษา
  การวัิดัผลัการศึกษา  ให้เป็น่ไปตามระเบีัยบัการวัิดัผลัของ
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์
  การสำาเร็จัการศึกษา  นั่กศึกษาที�จัะสำาเร็จัการศึกษาตาม
หลัักสูตรจัะต้องสอบัได้ัรายวิิชาครบัถ้วิน่ภายใน่ระยะเวิลัาที�กำาหน่ดั แลัะ
ได้ัระดัับัคะแน่น่เฉลีั�ยสะสมตลัอดัหลัักสูตรไม่ตำ�ากว่ิา 2.00 โดัยระดัับั
คะแน่น่เฉลีั�ยวิิชาเอกบัังคับัรวิมกับัวิิชาเอกเล้ัอกจัะต้องไม่ตำ�ากว่ิา 2.00
 2.2  คุณสมบััติของผู้เข้าศึกษา
  สำาเร็จัการศกึษาระดัับัมัธ์ยมศึกษาตอน่ปลัายหร้อเทียบัเท่า หร้อ
เทียบัโอน่มาจัากสถาบััน่การศกึษาแห่งอ้�น่ ผ่าน่การสอบัคดััเล้ัอกเข้าศึกษา
ตามเกณฑิ์ของ สกอ. หร้อผ่าน่การคัดัเล้ัอก (รับัตรง) ตามข้อบัังคับัของ
มหาวิิทยาลััย คุณสมบััติผู้ที�เข้าศึกษาใหเ้ป็น่ไปตามขอ้บัังคบััมหาวิิทยาลััย
เอเชียอาคเน่ย์ ว่ิาด้ัวิยการศึกษาระดัับัปริญญาตรี พิ.ศ.2559 แลัะผู้ที�เข้า
ศึกษาหลัักสูตรวิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์
ต้องมีคุณสมบััติดัังต่อไปนี่�
  1) สำาเร็จัการศึกษาไม่ตำ�ากว่ิาชั�น่มัธ์ยมศึกษาตอน่ปลัาย (ม.6) 
หร้อเทียบัเท่า 
  2) สำาเร็จัการศกึษาประกาศน่ยีบััตรวิิชาชพีิชั�น่สูงหร้อเทียบัเท่า
 หร้ออนุ่ปริญญา
  3) ผ่าน่การคัดัเล้ัอกตามเกณฑิ์ของสำานั่กงาน่คณะกรรมการ
อุดัมศึกษา แลัะ/หร้อ เป็น่ไปตามระเบัียบัข้อบัังคับั การคัดัเล้ัอกของ
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์
  4) มีควิามประพิฤติเรียบัร้อยไม่เป็น่ผู้บักพิร่องใน่ศีลัธ์รรมแลัะ
มารยาทอัน่ดีั
  5) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น่โรคที�สังคมรังเกียจั
 2.3 ระบับัการศึกษา
 ระบับัการศึกษาเป็น่แบับัชั�น่เรียน่ แลัะเป็น่ไปตามระเบัียบั
มหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์  
    2.4  การเท่ยบัโอนหน่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบ่ัยนเร่ยน
ข้ามมหาวิิทยาลััย 
 การเทียบัโอน่หน่่วิยกิต รายวิิชาแลัะการลังทะเบัียน่เรียน่ข้าม
มหาวิิทยาลััย ให้เป็น่ไปตามหลัักเกณฑ์ิการเทียบัโอน่ตามพิระราชบััญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติ พิ.ศ. 2562  ของสำานั่กงาน่คณะกรรมการการ
อุดัมศกึษา แลัะระเบัยีบัมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย ์ว่ิาดัว้ิยการเทยีบัโอน่
ผลัการเรียน่ระดัับัปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน่ระบับั พิ.ศ. 2559 แลัะ
ประกาศมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์ เร้�องการลังทะเบีัยน่รายวิิชา ข้าม
สถาบััน่

3. หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร 
 3.1.1 จำำานวินหน่วิยกิตรวิมตลัอดหลัักสููตร
  หน่่วิยกิตรวิมตลัอดัหลัักสูตรไม่น้่อยกว่ิา  137 หน่่วิยกิต
 3.1.2โครงสูร้างหลัักสููตร
  นั่กศึกษาจัะต้องลังทะเบีัยน่ศึกษารายวิิชารวิมไม่น้่อยกว่ิา 137 
หน่่วิยกิต โดัยได้ัศึกษารายวิิชาต่าง ๆ 
ครบัตามโครงสร้างองค์ประกอบัแลัะข้อกำาหน่ดัของหลัักสูตร ดัังนี่�
1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป     30 หน่วิยกิต
 1.1 กลุ่ัมวิิชามนุ่ษยศาสตร์  6 หน่่วิยกิต 
 1.2 กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร์  6 หน่่วิยกิต
 1.3 กลุ่ัมวิิชาภาษา 12 หน่่วิยกิต
 1.4 กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์ 6 หน่่วิยกิต
  แลัะคณิตศาสตร์
2) หมวิดวิิชาเฉพิาะ   101 หน่วิยกิต
 2.1 วิิชาแกน  30 หน่วิยกิต
 2.1.1) กลุ่ัมวิิชาพ้ิ�น่ฐาน่ทางคณิตศาสตร์   6 หน่่วิยกิต
 2.1.2) กลุ่ัมวิิชาพ้ิ�น่ฐาน่ทางฟิิสิกส์  3 หน่่วิยกิต
 2.1.3) กลุ่ัมวิิชาพ้ิ�น่ฐาน่ทางเคมี   3 หน่่วิยกิต
 2.1.4) กลุ่ัมวิิชาแกน่ทางวิิศวิกรรมศาสตร์ 18 หน่่วิยกิต
 2.2 วิิชาเฉพิาะด้าน (เอกบัังคับั) 62 หน่วิยกิต
 2.2.1)กลุ่ัมประเด็ัน่ด้ัาน่องค์การ   3 หน่่วิยกิต
  แลัะระบับัสารสน่เทศ  
 2.2.2) กลุ่ัมเทคโน่โลัยีเพ้ิ�องาน่ประยุกต์ 12 หน่่วิยกิต
 2.2.3) กลุ่ัมเทคโน่โลัยีแลัะ 15 หน่่วิยกิต
 วิิธี์การทางซึ่อฟิต์แวิร์
 2.2.4) กลุ่ัมโครงสร้างพ้ิ�น่ฐาน่ของระบับั 18 หน่่วิยกิต
 2.2.5) กลุ่ัมฮาร์ดัแวิร์แลัะ 14 หน่่วิยกิต
 สถาปัตยกรรมคอมพิิวิเตอร์   

 2.3 วิิชาเล่ัอกทางวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์  9 หน่วิยกิต

3)หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่  6 หน่วิยกิต
 3.1.3 หลัักเกณฑ์ิการกำาหนดรหัสูวิิชา
  คณะวิิศวิกรรมศาสตร์มีหลัักเกณฑิ์การกำาหน่ดัรหัสวิิชาของ
สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร ์โดัยใช้รหัสวิิชาใช้เลัขอารบักิแลัะตวัิอักษร
ภาษาอังกฤษจัำาน่วิน่ 6 หลััก  น่ำาหน้่าช้�อทุกวิิชาใน่หลัักสูตร
 1) ตัวิเลัขหลัักแสน่ หลัักหม้�น่ หมายถึง คณะ หร้อ หมวิดัวิิชาศึกษา
ทั�วิไป ดัังนี่�
 60xxxx หมายถึง หมวิดัวิิชาศึกษาทั�วิไป
 61xxxx หมายถึง คณะวิิศวิกรรมศาสตร์
 62xxxx หมายถึง คณะบัริหารธุ์รกิจั
 63xxxx หมายถึง คณะศิลัปศาสตร์แลัะวิิทยาศาสตร์
 64xxxx หมายถึง คณะนิ่ติศาสตร์
 2) ตัวิเลัขหลัักพัิน่ หมายถึงสาขาวิิชาหร้อวิิชาแกน่ร่วิม ดัังนี่�
 xx0xxx หมายถึง วิิชาแกน่ร่วิมของคณะวิิศวิกรรมศาสตร์
 xx2xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมไฟิฟ้ิา
 xx3xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมโยธ์า
 xx4xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมเคร้�องกลั
 xx5xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมอุตสาหกรรม
 xx6xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมสิ�งแวิดัล้ัอม
 xx7xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมการจััดัการควิาม  
   ปลัอดัภัย
 xx9xxx หมายถึง สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์
 3) ตัวิเลัขหลัักร้อยแสดังถึงกลุ่ัมวิิชา ดัังนี่�
 หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป
 xxx1xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชามนุ่ษยศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาภาษา
 xxx4xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์แลัะคณิตศาสตร์
 คณะวิิศวิกรรมศาสูตร์
 xxx1xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาพ้ิ�น่ฐาน่ทางวิิทยาศาสตร์
 xxx2xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาพ้ิ�น่ฐาน่ทางวิิศวิกรรมศาสตร์
 xxx3xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาโครงงาน่วิิศวิกรรม
 สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ 
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 xxx1xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาแกน่
 xxx2xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาเฉพิาะด้ัาน่
 xxx3xx หมายถึง กลุ่ัมวิิชาเล้ัอก
 3.1.4 รายวิิชาในหลัักสููตร
  1) หมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป 30  หน่วิยกิต
   นั่กศึกษาจัะต้องศึกษารายวิิชาใน่หลัักสูตรวิิชาศึกษาทั�วิไป รวิม
แล้ัวิไม่น้่อยกว่ิา 30 หน่่วิยกิต 
ตามโครงสร้างแลัะองค์ประกอบัของหลัักสูตรวิิชาศึกษาทั�วิไป ดัังนี่�ค้อ
 1.1) กลุ่ัมวิิชามนุษยศาสูตร์   6 หน่วิยกิต
 ให้เล้ัอกศึกษา 2 วิิชา จัำาน่วิน่ 6 หน่่วิยกิต
  รหัสวิิชา         ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ          จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
600101 ดัน่ตรีกับัชีวิิต    3(3-0-6)
 (Music and Life)
 600102 มนุ่ษย์กับัคุณค่าทางอารยธ์รรม  3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาแลัะ ศาสน่าเพ้ิ�อคุณค่าชีวิิต 3(3-0-6)
 (Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุน่ทรียภาพิของชีวิิต 3(3-0-6)
 (Aesthetic for Life) 
600105 มนุ่ษย์กับัการใช้เหตุผลั  3(3-0-6)
 (Man and Reasoning) 
600106 จิัตสำานึ่กสาธ์ารณะ  3(3-0-6)
 (Public Minded Spirit)
 1.2)กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์  6 หน่วิยกิต
 ให้เล้ัอกศึกษา 2 วิิชา จัำาน่วิน่ 6 หน่่วิยกิต
  รหัสวิิชา         ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ        จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
600201 จิัตวิิทยาเพ้ิ�อการดัำาเนิ่น่ชีวิิต  3(3-0-6)
 (Psychology for Living) 
600202 วิิถีของสังคม  3(3-0-6)
 (Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพิชีวิิต  3(3-0-6)
 (Life-Quality Promotion)
600204 ควิามสง่าแห่งตน่  3(3-0-6)
 (Personality Development)

600205 ควิามเป็น่พิลัเม้องใน่กระแสโลักาภิวัิตน์่  3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization )
600206 กฎหมายใน่การดัำาเนิ่น่ชีวิิต  3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207 เศรษฐกิจัพิอเพีิยงแลัะการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208 จิัตวิิทยาเชิงบัวิก  3(3-0-6)
 (Positive Psychology) 
600209 ควิามรู้แลัะทักษะการจััดัการทางการเงิน่ 3(3-0-6)
 (Financial Literacy)  
600208 จิัตวิิทยาเชิงบัวิก  3(3-0-6)
 (Positive Psychology)
600209 ควิามรู้แลัะทักษะการจััดัการทางการเงิน่ 3(3-0-6)
 (Financial Literacy)
 1.3) กลุ่ัมวิิชาภาษา 12 หน่วิยกิต 
 กำาหนดให้ศึกษา 2 วิิชา จำำานวิน 6 หน่วิยกิต
  รหัสวิิชา           ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ      จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
600301 ภาษาอังกฤษใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(2-2-5)
 (English in Daily Life) 
600302 ภาษาอังกฤษเพ้ิ�อการส้�อสาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)
         แลัะให้เล่ัอกศึกษา 2 วิิชา จำำานวิน 6 หน่วิยกิต
600303 ภาษาอังกฤษแบับับูัรณาการ 3(3-0-6)
(Integrated  English)
600304 การฟัิง การพูิดั ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
 (Listening  and  Speaking  English)
600305 ภาษาญี�ปุ�น่ใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(3-0-6)
 (Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีัน่ใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(3-0-6)
 (Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝัรั�งเศสใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(3-0-6)
 (French in Daily Life)
600308 ภาษาเวีิยดัน่ามใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(3-0-6)
 (Vietnamese in Daily Life)
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600309 ภาษาพิม่าใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่  3(3-0-6)
 (Burmese in Daily Life)
600310  ภาษาเขมรใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(3-0-6)
 (Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)
 (Thai Language Skills)
600312 ภาษาไทยเพ้ิ�อการส้�อสาร 3(3-0-6)
 (Thai for Communication)
600313 วิรรณศิลัป์เพ้ิ�อชีวิิต 3(3-0-6)
 (Literary Arts for All)         
 1.4) กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์  6 หน่วิยกิต 
 ให้เล่ัอกศึกษา 2 วิิชา จำำานวิน 6 หน่วิยกิต
  รหัสวิิชา           ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ      จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต 
   บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
600401 คอมพิิวิเตอร์แลัะการประยุกต์สร้าง 3(3-0-6)
  ประโยชน์่ใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่
  (Computer and Applications Benefits for
   Everyday Life)
600402 วิิทยาศาสตร์แลัะเทคโน่โลัยีเพ้ิ�อชีวิิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)
  (Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิิตกับัสิ�งแวิดัล้ัอม  3(3-0-6)
  (Life and Environment)
600404 การจััดัการสารสน่เทศยุคใหม่ 3(3-0-6)
  (Modern Information Management)
600405 เทคโน่โลัยีสารสน่เทศเพ้ิ�องาน่เอกสาร 3(2-2-5)
  แลัะการน่ำาเสน่อ
  (Information Technology for 
  Documentation and Presentation)
600406 คณิตศาสตร์แลัะสถิติทั�วิไป 3(3-0-6) 
  (General Mathematics and Statistics)

600407 คณิตศาสตร์ทั�วิไป 3(3-0-6)
  (General Mathematics)
600408 สถิติเพ้ิ�อการจััดัการแลัะการตัดัสิน่ใจั 3(3-0-6) 
  (Statistics for Management and Decision)

600409 ระบับัสารสน่เทศสำาหรับัธุ์รกิจัยุคดิัจิัทัลั 3(2-2-6)
  (IT for Digitial Business)
 2) หมวิดวิิชาเฉพิาะ จำำานวิน 101 หน่วิยกิต
 2.1) วิิชาแกน จำำานวิน 30 หน่วิยกิต ประกอบัด้วิยกลุ่ัมวิิชาดัง
ต่อไปน่�
 2.1.1) กลุ่ัมวิิชาพ่ิ�นฐานทางคณิตศาสูตร์ จำำานวิน 6 หน่วิยกิต 
ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
  รหัสวิิชา        ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ         จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
619101 คณิตศาสตร์วิิศวิกรรม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 1)
619102 คณิตศาสตร์วิิศวิกรรม 2 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 2) 2.1.2) 
 กลุ่ัมวิิชาพ่ิ�นฐานทางฟิิสูิกส์ู จำำานวิน 3 หน่วิยกิต ประกอบัด้วิย
รายวิิชาดังต่อไปน่�
  รหัสวิิชา        ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ       จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต
    (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
619104 ฟิิสิกส์ทั�วิไป 3(2-2-6)
  (General Physics)
 2.1.3) กลุ่ัมวิิชาพ่ิ�นฐานทางเคม่ จำำานวิน 3 หน่วิยกิต ประกอบั
ด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
  รหัสวิิชา        ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ      จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
619105 เคมีทั�วิไป 3(2-2-6)
  (General Chemistry) 
 2.1.4) กลุ่ัมวิิชาแกนทางวิิศวิกรรมศาสูตร์ จำำานวิน  18  
หน่วิยกิต ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
  รหัสวิิชา        ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ        จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
619106 คอมพิิวิเตอร์แลัะ IoT เบ้ั�องต้น่ 3(3-0-6)
(Introduction to Computer and IoT)
619107 พ้ิ�น่ฐาน่วิงจัรไฟิฟ้ิา แลัะอิเล็ักทรอนิ่กส์ 3(3-0-6)
  (Fundamental of Electrical and
   Electronic Circuit)
619108 ปฏิิบััติการพ้ิ�น่ฐาน่วิงจัรไฟิฟ้ิา แลัะอิเล็ักทรอนิ่กส์ 1(0-3-1) 
  (Fundamental of Electrical and
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   Electronic Circuit Laboratory)
619109 การวัิดัแลัะเคร้�องม้อวัิดัทางไฟิฟ้ิา 3(3-0-6)
  (Electrical Instruments and Measurements)
619110 ปฏิิบััติการการวัิดัแลัะเคร้�องม้อวัิดัทางไฟิฟ้ิา 1(0-3-1)
  (Electrical Instruments and Measurements
   Laboratory)
619111 ไมโครคอน่โทรลัเลัอร์ 3(3-0-6)
  (Microcontroller)
619112 ปฏิิบััติการไมโครคอน่โทรลัเลัอร์ 1(0-3-1)
  (Microcontroller Laboratory)
619113 เขียน่แบับัวิิศวิกรรม ไฟิฟ้ิาแลัะอิเล็ักทอนิ่กส์ 3(2-3-5)
  (Electrical and Electronic Engineering
   Drawing)
 2.2) หมวิดวิิชาเฉพิาะด้าน จำำานวิน 62 หน่วิยกิต ประกอบัด้ัวิย
กลุ่ัมวิิชาดัังต่อไปนี่�
 2.2.1) กลุ่ัมประเด็นด้านองค์การแลัะระบับัสูารสูนเทศ จำำานวิน 
3 หน่วิยกิต   ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
 รหัสวิิชา        ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ         จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต 
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
619201 การจััดัการเทคโน่โลัยีดิัจิัทัลัเชิงธุ์รกิจั 3(3-0-6)
  (Digital Technology Management for Business)
 2.2.2) กลุ่ัมเทคโนโลัย่เพ่ิ�องานประยุกต์ จำำานวิน 12 หน่วิยกิต 
ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
  รหัสวิิชา        ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ      จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
619202 ระบับัฐาน่ข้อมูลั 3(2-2-6)
  (Database Systems)
619203 การวิิเคราะห์ข้อมูลัขน่าดัใหญ่แลัะคลัาวิด์ัคอมพิิวิติ�ง 3(3-0-6)
  (Big Data Analytics and Cloud Computing)
619204 หัวิข้อพิิเศษทางวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ IoT 3(3-0-6)
  (Special  Topics in IoT Computer Engineering )
619401 โครงงาน่วิิศวิกรรม 1 1(0-3-1)
  (Engineering Project I)
619402 โครงงาน่วิิศวิกรรม 2 2(0-6-2)
  (Engineering Project II)

619403 การฝึักงาน่วิิศวิกรรม 0(0-1-200 ชม.)
  (Engineering Practice )
 2.2.3) กลุ่ัมเทคโนโลัย่แลัะวิิธี่การทางซอฟิต์แวิร์ จำำานวิน 15 
หน่วิยกิต ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
  รหัสวิิชา        ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ    จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
619205 หลัักการเขียน่โปรแกรมคอมพิิวิเตอร์ 3(2-2-6)
  (Principles of  Computer Programming)
619206 ระบับัปฏิิบััติการ แลัะระบับัปฏิิบััติการเวิลัาจัริง 3(2-2-6)
  (Operating Systems)
619207 โครงสร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึ์ม 3(2-2-6)
  (Data Structures and Algorithms)
619208 การพัิฒิน่าโปรแกรมประยุกต์สำาหรับัอุปกรณ์เคล้ั�อน่ที�3(2-2-6)
  (Mobile Application Programming)
619309 ปัญญาประดิัษฐ์ 3(2-2-6)
  (Artificial Intelligence) 
 2.2.4) กลุ่ัมโครงสูร้างพ่ิ�นฐานของระบับั จำำานวิน 18 หน่วิยกิต 
ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
  รหัสวิิชา        ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ     จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
619209 คณิตศาสตร์แบับัไม่ต่อเน้่�อง 3(3-0-6)
  (Discrete Mathematics) 
619210 การส้�อสารข้อมูลัแลัะเคร้อข่ายคอมพิิวิเตอร์ 3(2-2-6)
  (Data Communications and Computer Networks)
619211 ทฤษฎีการคำาน่วิณ 3(3-0-6)
  (Theory of Computation )
619212 การวิิเคราะห์ ออกแบับั แลัะพัิฒิน่า ระบับั  3(3-0-6)
  แลัะผลิัตภัณฑ์ิ IoT
  IoT products and system analysis, design, and   
  development  
619213 วิิศวิกรรมซึ่อฟิต์แวิร์ 3(3-0-6)
  (Software Engineering)
619214 การส้�อสารระบับัอะน่าล็ัอกแลัะดิัจิัทัลั 3(3-0-6)
  (Analog and Digital Communication Systems)
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 2.2.5) กลุ่ัมฮาร์ดัแวิร์แลัะสถาปัตยกรรมคอมพิิวิเตอร์ จัำาน่วิน่ 14 
หน่่วิยกิต ประกอบัด้ัวิยรายวิิชาดัังต่อไปนี่�
  รหัสวิิชา        ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ       จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
619215 การออกแบับัวิงจัรดิัจิัทัลัแลัะวิงจัรตรรกะ 3(3-0-6)
  (Digital Circuits and Logic Design )
619216 ปฏิิบััติการวิงจัรดิัจิัทัลัแลัะวิงจัรตรรกะ 1(0-3-1)
  (Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
619217 โครงสร้างแลัะสถาปัตยกรรมคอมพิิวิเตอร์ 3(3-0-6)
  (Computer Organization and Architecture)
619218 การออกแบับัแลัะการติดัตั�งเคร้อข่าย 3(2-3-6)
  การส้�อสารไร้สาย  
  (Wireless LAN Communication Network 
  Installation and Design)
619219 การโปรแกรมสมองกลัฝัังตัวิ แลัะ IoT 3(3-0-6)
  (Embedded Systems and IoT Programming)
619220 ปฏิิบััติการโปรแกรมสมองกลัฝัังตัวิ แลัะ IoT 1(0-3-1)
  (Embedded Systems and IoT 
  Programming Laboratory) 
 2.3) กลุ่ัมวิิชาเล่ัอกทางวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ จำำานวิน 9 
หน่วิยกิต โดัยเล้ัอกจัากวิิชาใดัวิิชาหนึ่�งดัังต่อไปนี่�
  รหัสวิิชา        ช้�อวิิชา/ช้�อวิิชาภาษาอังกฤษ         จัำาน่วิน่หน่่วิยกิต
   (บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ัวิยตน่เอง)
619301 บัล็ัอกเชน่ 3(3-0-6)
  (Blockchain)
619302 วิิทยาการข้อมูลัแลัะข้อมูลัอัจัฉริยะ 3(2-2-6)
  (Data Science and Data Intelligence) 3(3-0-6)
619303 การจััดัการควิามคิดัสร้างสรรค์
  แลัะน่วัิตกรรมเชิงธุ์รกิจั  
  (Creativity Management and Business   
  Innovation)
619304 สัญญาณแลัะระบับั 3(3-0-6)
  (Signal and System)
619305 การประมวิลัผลัสัญญาณดิัจิัทัลั 3(3-0-6)
  (Digital Signal Processing)

619306 ควิามมั�น่คงของระบับัคอมพิิวิเตอร์ 3(3-0-6)
  (Computer Security)
619307 การพัิฒิน่าซึ่อฟิต์แวิร์เชิงวัิตถุ  3(2-2-6)
  (Object-Oriented Software Development)
619308 การตลัาดัยุคดิัจิัทัลั 3(3-0-6)
  (Digital Marketing Management)
619309 ปัญญาประดิัษฐ์ 3(2-2-6)
  (Artificial Intelligence)
619310 การพัิฒิน่าโปรแกรมประยุกต์บัน่เว็ิบั 3(2-2-6)
  (Web Application Programming)
619311 การบัริหารเคร้อข่ายคอมพิิวิเตอร์ 3(2-2-6)
  (Computer Network Administration)
619312 ระบับัควิบัคุมแบับัดิัจิัทัลั 3(3-0-6)
  (Digital Control Systems)
619313 เซึ่น่เซึ่อร์แลัะทราน่ส์ดิัวิเซึ่อร์ 3(2-3-5)
  (Sensors and Transducers )
619314 การอิน่เทอร์เฟิซึ่ไมโครคอมพิิวิเตอร์ 3(2-3-5)
  (Microcomputer  Interfacing)
619315 การประยุกต์แลัะใช้งาน่ไมโครโพิรเซึ่สเซึ่อร์ 3(2-3-5)
  (Microprocessor  Applications)
619316 ระบับัควิบัคุมอัตโน่มัติ 3(3-0-6)
  (Automatic Control Systems)
619317 การประยุกต์ IoT การประมวิลัผลัคลัาวิด์ั  3(3-0-6)
  แลัะปัญญาประดิัษฐ์ กับังาน่วิิศวิกรรม
  (The Application of IoT, Cloud Processing
   and Artificial Intelligence for Engineering)
619318 การประมวิลัผลัภาพิดิัจิัทัลัแลัะคอมพิิวิเตอร์วิิชั�น่ 3(2-2-6)
  (Digital Image Processing and Computer Vision)

3) หมวิดวิิชาเล่ัอกเสูร่ 
 ให้นั่กศึกษาเล้ัอกเรียน่รายวิิชาที�เปิดัสอน่ระดัับัปริญญาตรีใน่สาขา
วิิชาของคณะฯ ใน่วิิชาต่าง ๆ 
ของมหาวิิทยาลััยเอเชียอาคเน่ย์ จัำาน่วิน่หน่่วิยกิตไม่น้่อยกว่ิา 6 หน่่วิยกิต
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์

สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธียมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
ชั�นปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทย/อังกฤษ) หน่วิยกิต

6001xx กลุ่ัมวิิชามนุ่ษยศาสตร์ 3(3-0-6)

600301 ภาษาอังกฤษใน่ชีวิิตประจัำาวัิน่ 3(2-2-5)

6004xx กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์แลัะคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)

619113 เขียน่แบับัวิิศวิกรรม ไฟิฟ้ิาแลัะอิเล็ักทอนิ่
กส์ (Electrical and Electronic 
Engineering Drawing)

3(2-3-5)

619104 ฟิิสิกส์ทั�วิไป(General Physics) 3(2-2-6)

619106 คอมพิิวิเตอร์แลัะ IoT เบ้ั�องต้น่ 
(Introduction to Computer and 
IoT)

3(3-0-6)

รวิมหน่วิยกิต 18(15-7-34)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์

สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธียมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
ชั�นปีท่� 1 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทย/อังกฤษ) หน่วิยกิต

6002xx กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)

6004xx กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์แลัะคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)

600302 ภาษาอังกฤษเพ้ิ�อการส้�อสาร
(English for Communication)

3(2-2-5)

619101 คณิตศาสตร์วิิศวิกรรม 1
(Engineering Mathematics 1)

3(3-0-6)

619105 เคมีทั�วิไป(General Chemistry) 3(2-2-6)

619107 พ้ิ�น่ฐาน่วิงจัรไฟิฟิ้า แลัะอิเล็ักทรอน่ิกส์
(Fundamental of Electrical and 
Electronic Circuit)

3(3-0-6)

619108 ปฏิิบััติการพ้ิ�น่ฐาน่วิงจัรไฟิฟ้ิา แลัะ
อิเล็ักทรอนิ่กส์
(Fundamental of Electrical and 
Electronic Circuit Laboratory)
เคยเรียน่ หร้อเรียน่ควิบักับั
วิิชา 619107 พ้ิ�น่ฐาน่วิงจัรไฟิฟ้ิา แลัะอิ
เล็ักฯ 

1(0-3-1)

รวิมหน่วิยกิต 19(16-7-36)
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต
 สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์

สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธียมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
ชั�นปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทย/อังกฤษ) หน่วิยกิต

6001xx กลุ่ัมวิิชามนุ่ษยศาสตร์ 3(3-0-6)

619102 คณิตศาสตร์วิิศวิกรรม2
(Engineering Mathematics 2)
เคยเรียน่ 619101 คณิตศาสตรวิ์ิศวิกรรม 1

3(3-0-6)

619211 ทฤษฎีการคำาน่วิณ
(Theory of Computation )

3(3-0-6)

619109 การวัิดัแลัะเคร้�องม้อวัิดัทางไฟิฟ้ิา
(Electrical Instruments and 
Measurements) 
เคยเรียน่ 619107 พ้ิ�น่ฐาน่วิงจัรไฟิฟ้ิา ฯ

3(3-0-6)

619110 ปฏิิบััติการการวัิดัแลัะเคร้�องม้อวัิดัทางไฟิฟ้ิา
(Electrical Instruments and 
Measurements Laboratory) 
เคยเรียน่ หร้อเรียน่ควิบักับัวิิชา 619109 
การวัิดัแลัะเคร้�องม้อวัิดัฯ

1(0-3-1)

619215 การออกแบับัวิงจัรดิัจิัทัลัแลัะวิงจัรตรรกะ
(Digital Circuits and Logic Design )

3(3-0-6)

619216 ปฏิิบััติการวิงจัรดิัจิัทัลัแลัะวิงจัรตรรกะ
(Digital Circuits and Logic Design 
Laboratory) เคยเรียน่หร้อเรียน่ควิบักับั
วิิชา 619215 การออกแบับัวิงจัรดิัจิัทัลัฯ

1(0-3-1)

619205 หลัักการเขียน่โปรแกรมคอมพิิวิเตอร์
(Principles of  Computer Programming)

3(2-2-6)

รวิมหน่วิยกิต 20(17-8-38)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์

สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธียมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
ชั�นปีท่� 2 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทย/อังกฤษ) หน่วิยกิต

6002xx กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)

619111 ไมโครคอน่โทรลัเลัอร์(Microcontroller) 3(3-0-6)

619112 ป ฏิิ บัั ติ ก า ร ไม โค รคอน่ โทรลั เ ลัอร์
(Microcontroller Laboratory) 
เคยเรียน่หร้อเรียน่ควิบักับัวิิชา 619111 
ไมโครคอน่โทรลัเลัอร์

1(0-3-1)

619209 คณิตศาสตร์แบับัไม่ต่อเน้่�อง
(Discrete Mathematics) 

3(3-0-6)

619210 ก า ร ส้� อ ส า ร ข้ อ มู ลั แ ลั ะ เ ค ร้ อ ข่ า ย
คอมพิิวิเตอร์
(Data Communications and 
Computer Networks)

3(2-2-6)

619207 โครงสร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึ์ม(Data 
Structures and Algorithms)

3(2-2-6)

619217 โครงสร้างแลัะสถาปัตยกรรมคอมพิิวิเตอร์
(Computer Organization and 
Architecture)

3(3-0-6)

รวิมหน่วิยกิต 19(16-7-37)
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์

สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธียมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
ชั�นปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทย/อังกฤษ) หน่วิยกิต

619214 การส้�อสารระบับัอะน่าล็ัอกแลัะดิัจิัทัลั
(Analog and Digital Communication 
Systems)

3(3-0-6)

619206 ระบับัปฏิิบััติการ แลัะระบับัปฏิิบััติการ
เวิลัาจัริง(Operating Systems)

3(2-2-6)

619202 ระบับัฐาน่ข้อมูลั(Database Systems) 
เคยเรียน่ 619207 โครงสร้างข้อมูลัแลัะอัลั
กอริธึ์ม

3 (2-2-6)

619201 การจััดัการเทคโน่โลัยีดิัจิัทัลัเชิงธ์ุรกิจั
(Digital Technology Management for 
Business)

3(3-0-6)

619212 การวิิเคราะห์ ออกแบับั แลัะพัิฒิน่า ระบับั
แลัะผลิัตภัณฑ์ิ IoT (IoT products and 
system analysis, design, and 
development)

3(3-0-6)

619219 การโปรแกรมสมองกลัฝัังตัวิ แลัะ 
IoT(Embedded Systems and IoT 
Programming)
เคยเรียน่ 619111 ไมโครคอน่โทรลัเลัอร

3(3-0-6)

619220 ปฏิิบััติการโปรแกรมสมองกลัฝัังตัวิ แลัะ 
IoT(Embedded Systems and IoT 
Programming Laboratory)
เคยเรียน่หร้อเรียน่ควิบักับัวิิชา 619219 
การโปรแกรมสมองกลัฝัังตัวิ

1(0-3-1)

รวิมหน่วิยกิต 19(16-7-37)

แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์

สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธียมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
ชั�นปีท่� 3 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทย/อังกฤษ) หน่วิยกิต

619208 การพัิฒิน่าโปรแกรมประยุกต์สำาหรับั
อุปกรณ์เคล้ั�อน่ที�(Mobile Application 
Programming
เคยเรียน่ 619205 หลัักการเขียน่
โปรแกรมคอมพิิวิเตอร์)

3(2-2-6)

619218 การออกแบับัแลัะการติดัตั�งเคร้อข่ายการ
ส้�อสารไร้สาย
(Wireless LAN Communication 
Network Installation and Design)
เคยเรียน่ 619210 การส้�อสารขอ้มูลัแลัะ
เคร้อข่ายคอมพิิวิเตอร์)

3(2-3-6)

619203 การวิิเคราะห์ข้อมูลัขน่าดัใหญ่แลัะคลัา
วิด์ัคอมพิิวิติ�ง
(Big Data Analytics and Cloud 
Computing )
เคยเรียน่ 619205 หลัักการเขียน่โปรแก
รมฯ แลัะ 619207 โครงสร้างข้อมูลัฯ 

3(3-0-6)

619213 วิิศวิกรรมซึ่อฟิต์แวิร์(Software 
Engineering)
เคยเรียน่ 619212 การวิิเคราะห์ 
ออกแบับัแลัะพัิฒิน่าฯ

3(3-0-6)

6193xx กลุ่ัมวิิชาเล้ัอกทางวิิศวิกรรม
คอมพิิวิเตอร์

3(3-0-6)

6003xx กลุ่ัมวิิชาภาษา 3(3-0-6)

รวิมหน่วิยกิต 18(16-5-36)
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรวิิศวิกรรมศาสูตรบััณฑิิต 
สูาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์

สูำาหรับัผูู้้สูำาเร็จำการศึกษาระดับัมัธียมศึกษาตอนปลัายหร่อเท่ยบัเท่า
ชั�นปีท่� 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทย/อังกฤษ) หน่วิยกิต

619403 การฝึักงาน่วิิศวิกรรม
(Engineering Practice )

0(0-1-200 ชม.)

รวิมหน่วิยกิ 0(0-1-200)

ชั�นปีท่� 4 ภาคการศึกษาท่� 1

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทย/อังกฤษ) หน่วิยกิต

619401 โครงงาน่วิิศวิกรรม 1
(Engineering Project I) 
เคยเรียน่ 619212 การวิิเคราะห์ ออกแบับั
 แลัะพัิฒิน่า ระบับัแลัะผลิัตภัณฑ์ิ IoT

1(0-3-1)

619309 ปัญญาประดิัษฐ์
(Artificial Intelligence)

3(2-2-6)

619204 หัวิข้อพิิเศษทางวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ 
IoT(Special  Topics in IoT Computer 
Engineering )

3(3-0-6)

6193xx ก ลุ่ั ม วิิ ช า เ ล้ั อ ก ท า ง วิิ ศ วิ ก ร ร ม
คอมพิิวิเตอร์

3(3-0-6)

หมวิดัวิิชาเล้ัอกเสรี 3(3-0-6)

รวิมหน่วิยกิต 13(11-5-25)

ชั�นปีท่� 4 ภาคการศึกษาท่� 2

รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทย/อังกฤษ) หน่วิยกิต

619402 โครงงาน่วิิศวิกรรม 2
(Engineering Project II) 
ผ่าน่ราย
วิิชา 619401 โครงงาน่วิิศวิกรรม 1

2(0-6-2)

6003xx กลุ่ัมวิิชาภาษา 3(3-0-6)

6193xx ก ลุ่ั ม วิิ ช า เ ล้ั อ ก ท า ง วิิ ศ วิ ก ร ร ม
คอมพิิวิเตอร์

3(3-0-6)

หมวิดัวิิชาเล้ัอกเสรี 3(3-0-6)

รวิมหน่วิยกิต 11(9-6-20))
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4. องค์ประกอบัเก่�ยวิกับัประสูบัการณ์ภาคสูนาม (การฝึึกงาน) 
 เน้่�องจัากสถาน่ประกอบัการต่างๆ มีควิามต้องการให้บััณฑิิตมี
ประสบัการณ์ใน่วิิชาชีพิก่อน่เข้าสู่การทำางาน่จัริง ดัังนั่�น่ ใน่หลัักสูตรจัึงมี
รายวิิชา 619403 การฝึักงาน่วิิศวิกรรม (200 ชั�วิโมง) ไม่นั่บัหน่่วิยกิต แลัะ
บัังคับัให้นั่กศึกษาทุกคน่ลังทะเบีัยน่รายวิิชานี่� โดัยผลัการศึกษาของ
รายวิิชาจัะแสดังได้ัด้ัวิยสัญลัักษณ์ S (ผลัการศึกษาผ่าน่) หร้อ U (ผลัการ
ศึกษาไม่ผ่าน่) ซึึ่�งไม่มีค่าระดัับัคะแน่น่
 4.1 ผู้ลัการเร่ยนรู้ของประสูบัการณ์ภาคสูนาม
  ควิามคาดัหวัิงใน่ผลัการฝึักงาน่ของนั่กศึกษา มีดัังนี่�
  ทักษะใน่การปฏิิบััติงาน่จัากสถาน่ประกอบัการ ตลัอดัจัน่มี
ควิามเข้าใจัใน่หลัักการ ควิามจัำาเป็น่ใน่การเรียน่รู้ทฤษฎีมากยิ�งขึ�น่

 1) บูัรณาการองค์ควิามรู้ที�เรียน่มาเพ้ิ�อน่ำาไปแก้ปัญหาที�เกิดัขึ�น่
จัริง

 2) มีมนุ่ษยสัมพัิน่ธ์์แลัะสามารถทำางาน่ร่วิมกับัผู้อ้�น่ได้ัดีั
 3) มีระเบัยีบัวิินั่ย ตรงเวิลัา แลัะเข้าใจัวัิฒิน่ธ์รรมขององคก์ร ตลัอดั
จัน่สามารถปรับัตัวิให้เข้ากับัสถาน่ประกอบัการได้ั

 4.2 ช่วิงเวิลัา
 ภาคการศึกษาฤดูัร้อน่ ของชั�น่ปีที� 3
 4.3 การจัำดเวิลัาแลัะตารางสูอน
 จััดัเต็มเวิลัาใน่ 1 ภาคการศึกษาฤดูัร้อน่

5. ข้อกำาหนดเก่�ยวิกับัการทำาโครงงานหร่องานวิิจัำย 
 โครงงาน่วิิศวิกรรมเปน็่รายวิิชาที�กำาหน่ดัใหนั้่กศกึษาตอ้งลังทะเบัยีน่
เรียน่ใน่ภาคการศึกษาที� 1 (โครงงาน่วิิศวิกรรม 1) แลัะภาคการศึกษาที� 
2 (โครงงาน่วิิศวิกรรม 2) ของปีการศึกษาที� 4 น่ักศึกษาแต่ลัะกลุ่ัมโครง
งาน่ (จัำาน่วิน่นั่กศึกษาต่อกลุ่ัมขึ�น่กับัระเบีัยบัของคณะวิิศวิกรรมศาสตร์) 
จัะต้องสรรหาหัวิข้อโครงงาน่แลัะอาจัารย์ที�ปรึกษาเพ้ิ�อเสน่อหัวิข้อโครง
งาน่ ศึกษาควิามเป็น่ไปได้ัของโครงงาน่ ควิามรู้พ้ิ�น่ฐาน่ที�เกี�ยวิข้อง รวิมทั�ง
ส้บัค้น่ภูมิหลัังของงาน่ที�เกี�ยวิข้องกับัโครงงาน่ วิางแผน่ดัำาเนิ่น่โครงงาน่ 
พิิจัารณาประโยชน์่ที�คาดัว่ิาจัะได้ัรับั ทำาการศึกษาทดัลัองแลัะพัิฒิน่าโครง
งาน่ตามหัวิข้อที�ได้ัเสน่อ เพ้ิ�อให้สำาเร็จัตามวิัตถุประสงค์ที�ตั�งไว้ิ น่ำาเสน่อ
ผลัการดัำาเนิ่น่โครงการ พิร้อมจััดัทำาปริญญานิ่พิน่ธ์์ตามรูปแบับัแลัะระยะ
เวิลัาที�กำาหน่ดัอย่างเคร่งครัดั 
 

5.1 คำาอธิีบัายโดยย่อ
 นั่กศึกษาน่ำาเสน่อโครงงาน่วิิศวิกรรมเพ้ิ�อให้อาจัารย์ที�ปรึกษาโครง
งาน่แลัะกรรมการสอบั ซึึ่�งเป็น่กลุ่ัมอาจัารย์ผู้สอน่ใน่หลัักสูตร พิิจัารณา
เห็น่ชอบัให้ดัำาเนิ่น่การ โดัยหัวิข้อโครงงาน่ที�เสน่ออาจัเป็น่แน่วิการศึกษา
 แก้ไข แลัะออกแบับัทางวิิศวิกรรม หร้อเป็น่หัวิข้อวิิจััยที�น่่าสน่ใจัทาง
วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์ ที�ซึึ่�งสามารถขยายผลัเป็น่วิิทยานิ่พิน่ธ์์ใน่ระดัับั
ปริญญามหาบััณฑิิตต่อไปไดั้ น่ักศึกษาจัะต้องน่ำาเสน่อผลัการศึกษาแลัะ
ตอบัคำาถามต่อหน้่ากลุ่ัมอาจัารย์ผู้สอน่แลัะผู้สน่ใจั พิร้อมทั�งจััดัทำาปริญญา
นิ่พิน่ธ์์ตามรูปแบับัส่งตามกำาหน่ดัเวิลัา
 5.2 มาตรฐานผู้ลัการเร่ยนรู้
 นั่กศึกษาที�ลังทะเบีัยน่เรียน่รายวิิชาโครงงาน่วิิศวิกรรม จัะได้ัรับัการ
ฝึักปฏิิบััติใน่การแก้ไขปัญหาทางวิิศวิกรรม แลัะมีผลัการเรียน่รู้ดัังนี่�

 1) สามารถบูัรณาการองค์ควิามรู้ทางทฤษฎีเพ้ิ�อประยุกต์ได้ัจัริงใน่
งาน่วิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์
 2) สามารถวิิเคราะห์ แลัะแก้ปัญหาทางวิิศวิกรรมอย่างเป็น่ระบับั 
3) สามารถส้บัค้น่แลัะแสวิงหาควิามรู้เพิิ�มเติมด้ัวิยตน่เอง

 4) มีทักษะใน่การออกแบับั หร้อทักษะการวิิจััย
 5) สามารถส้�อสารแลัะน่ำาเสน่อควิามคิดั พิร้อมทั�งตอบัคำาถาม
 5.3 ช่วิงเวิลัา
 กำาหน่ดัให้นั่กศึกษาลังทะเบีัยน่เรียน่ใน่ภาคการศึกษาที� 1 แลัะ 2 
ของปีการศึกษาที� 4
 5.4 จำำานวินหน่วิยกิต
 รายวิิชาโครงงาน่วิิศวิกรรม 1 จัำาน่วิน่ 1 หน่่วิยกิต แลัะรายวิิชาโครง
งาน่วิิศวิกรรม 2 จัำาน่วิน่ 2 หน่่วิยกิต รวิมทั�งสิ�น่ 3 หน่่วิยกิต
 5.5 การเตร่ยมการ
 นั่กศึกษาที�เสน่อโครงงาน่จัะได้ัรับัมอบัหมายให้รายงาน่แลัะขอคำา
ปรึกษาทางวิิชาการจัากอาจัารย์ที�ปรึกษาประจัำาโครงงาน่ที�จัะได้ัรับัการ
พิิจัารณาใน่ภาคการศึกษานั่�น่  แลัะดัำาเนิ่น่งาน่ตามข้อกำาหน่ดัของรายวิิชา
  5.6 กระบัวินการประเมินผู้ลั
 นั่กศึกษาน่ำาเสน่อโครงงาน่ต่อกรรมการสอบัซึึ่�งเป็น่กลุ่ัมอาจัารย์ผู้
สอน่ใน่หลัักสูตรแลัะผู้สน่ใจั เพ้ิ�อประเมิน่ผลัการน่ำาเสน่อ เน้่�อหารายงาน่
 การตรงต่อเวิลัา ควิามสามารถใน่การแก้ปัญหา แลัะมาตรฐาน่ควิามถูก
ต้องของการศึกษาวิิชาการที�นั่กศึกษาไดั้รับัจัากการทำาโครงงาน่ คะแน่น่
ที�อาจัารย์พิิจัารณาจัะน่ำามาเฉลีั�ยแลัะให้ผลัการศึกษา เป็น่เกรดั A – F
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คณะบริหารธุรก ิจ

นายศราวธุ  เอีย่มสอาด

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผูชวยอธิการบดี ฝายพัฒนาธุรกิจ 
ผูอํานวยการศูนยประชาสัมพันธฯ

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาโท บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
BACHELOR OF ACCOUNTANCY

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษย 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

สาขาวชิาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา

Faculty of Business Administration

หลกัสตูรนานาชาติ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

BACHELOR OF ACCOUNTANCY

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

 สาขาวิชาการตลาด

 สาขาวิชาการเงิน



สาขาวิิชา ช่�อเต็็ม (ไทย) ช่�อย่อ (ไทย) ช่�อเต็็ม (อังกฤษ) ช่�อย่อ (อังกฤษ)

การบััญชีี บััญชีีบััณฑิิต บัชี.บั. Bachelor of Accountancy B.Acc. (Accountancy)

การตลาด บัริหารธุุรกิจบััณฑิิต
(การตลาด)

บัธุ.บั. (การตลาด) Bachelor of  Business Admin-
istration (Marketing)

B.B.A. (Marketing)

การบัริหาร
ทรัพยากรมนุุษย์

บัริหารธุุรกิจบััณฑิิต 
(การบัริหารทรัพยากรมนุุษย์)

บัธุ.บั. 
(การบัริหาร
ทรัพยากรมนุุษย์)

Bachelor of  Business Admin-
istration  (Human  Resource 
Management)

B.B.A. 
(Human  Resource Manage-
ment)

ระบับัสารสนุเทศ
เพ่�อธุุรกิจดิจิทัล

บัริหารธุุรกิจบััณฑิิต 
(ระบับัสารสนุเทศ
เพ่�อธุุรกิจดิจิทัล)

บัธุ.บั. 
(ระบับัสารสนุเทศ
เพ่�อธุุรกิจดิจิทัล)

Bachelor of Business 
Administration Program in 
Information Systems for 
Digital Business

B.B.A.
(Information Systems for 
Digital Business)

การจัดการ บัริหารธุุรกิจบััณฑิิต 
(การจัดการ)

บัธุ.บั. 
(การจัดการ)

Bachelor of  Business Admin-
istration 
(Management)

B.B.A. (Management)

คณะบริิหาริธุุริกิจ
Business Administration Faculty

หลัักสูต็ริท่�เปิิดสอน ม่ดังน่�
1. บััญชีีบััณฑิิต  (Bachelor of Accountancy)
2. บัริหารธุุรกิจบััณฑิิต (Bachelor of Business

 Administration)
 ช่�อหลัักสูต็ริ

1. หลักสูตรบััญชีีบััณฑิิต
Bachelor of Accountancy Program in Accountancy

2. บัริหารธุุรกิจบััณฑิิต สาขาวิิชีาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in
Marketing

3. บัริหารธุุรกิจบััณฑิิต สาขาวิิชีาการบัริหาร ทรัพยากร มนุุษย
Bachelor of Business Administration Program in

Human Resource Management
4. บัริหารธุุรกิจบััณฑิิต สาขาวิิชีาระบับัสารสนุเทศเพ่�อธุุรกิจ

 ดิจิทัล
Bachelor of Business Administration Program in
Information Systems for Digital Business

5. บัริหารธุุรกิจบััณฑิิต สาขาวิิชีาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in
Management

6. บัริหารธุุรกิจบััณฑิิต สาขาวิิชีาการจัดการนุวัิตกรรมการค้้า
Bachelor of Business Administration Program in
Trading Innovation Management

  สาขาวิิชา/ช่�อปิริิญญา
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 สาขาวิิชา ช่�อเต็็ม (ไทย) ช่�อย่อ (ไทย) ช่�อเต็็ม (อังกฤษ) ช่�อย่อ (อังกฤษ)

การจัดการ
นุวัิตกรรมการค้้า

บัริหารธุุรกิจบััณฑิิต 
(การจัดการนุวัิตกรรมการค้้า)

บัธุ.บั. 
(การจัดการ
นุวัิตกรรมการค้้า)

Bachelor of  Business 
Administration 
(Trading Innovation
 Management)

B.B.A. 
(Trading Innovation 
Management)
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ปรััชญา ความสำำาคัญและวัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
หลักสูำตรับััญชีบััณฑิิต สำาขาวิชาการับััญชี
1.ปรััชญา 
ผลิิตบััณฑิิตทางการบััญชีีที�มีีความีร้�ความีสามีารถ	ทักษะ	คุณธรรมี

แลิะจริยธรรมีให้�กับัสังคมี
2.ความสำำาคัญ

	 วิชีาชีีพบััญชีีถือเป็็นวิชีาชีีพห้น่�งที�มีีความีสำาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจแลิะสงัคมี	การผลิิตบััณฑิิตทางการบััญชีีให้�ความีร้�ความีสามีารถ
	ทักษะ	คุณธรรมีแลิะจริยธรรมี			นับัเป็็นกลิไกห้น่�งของการพัฒนาระบับั
เศรษฐกิจแลิะสังคมีของป็ระเทศ

3.วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
3.1		เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีความีร้�ความีสามีารถ				แลิะทกัษะในวชิีาชีีพ

ตรงตามีพระราชีบััญญัติการบััญชีี	พ.ศ.2543	แลิะพระราชีบััญญัติวิชีาชีีพ
	พ.ศ.2547	แลิะมีาตรฐานการศ่กษาระห้ว่างป็ระเทศสำาห้รับัผ้�ป็ระกอบั
วิชีาชีีพ	(International	Eduction	Standards	for	Professional	
Accountants	;	IES)
	 3.2	เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีความีร้�ในวิชีาชีีพทางการบััญชีีอย่างล่ิกซ่ึ้�ง
เพียงพอที�จะเป็็นผ้�ป็ฏิิบััติงานตรงตามีความีต�องการของสังคมี
	 3.3	 เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีคุณธรรมี			จริยธรรมี		ความีซืึ้�อสัตย	์มีีความี
รับัผิดชีอบัแลิะป็ฏิิบััติตามีจรรยาบัรรณวิชีาชีีพ
						3.4	เพื�อผลิิตบััณฑิิตที�มีีการพัฒนาความีร้�ตนเอง	แลิะป็รับัตัวให้�เข�า
กับัสภาพแวดลิ�อมีแลิะเทคโนโลิยีที�เป็ลีิ�ยนแป็ลิงอย่้เสมีอได�

หลักสูำตรับัริัหารัธุุรักิจบััณฑิิต สำาขาวิชาการัตลาด
1. ปรััชญา

	 มุ่ีงผลิิตบััณฑิิตทางการตลิาดที�มีีความีร้�ความีสามีารถคุณธรรมีแลิะ
จริยธรรมีมีีทักษะทางการตลิาด	สามีารถแก�ปั็ญห้าแลิะนำาความีร้�ไป็
ป็ระยุกต์ใชี�ในการป็ระกอบัอาชีีพด�านการตลิาดที�สอดคลิ�องกับัความี
ต�องการของสังคมี	แลิะเป็็นป็ระโยชีน์ต่อการพัฒนาป็ระเทศ

2. ความสำำาคัญ
	 มุ่ีงพัฒนาบััณฑิิตให้�เป็็นนักการตลิาดมืีออาชีีพที�มีีจรรยาบัรรณ		แลิะ
สามีารถนำาความีร้�ไป็ระยุกต์	ใชี�ในการตัดสินใจอย่างเห้มีาะสมี	ภายใต�
สถานการณ์ที�เป็ลีิ�ยนแป็ลิง

3. วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 3.1	 เพื�อผลิิตบััณฑิิตทางการตลิาดที�มีีความีร้�	ความีสามีารถ				แลิะ
ทักษะในการป็ฏิิบััติงานทางการตลิาด	สอดคลิ�องกับัความีต�องการของ
ภาคธุรกิจ
	 3.2	 เพื�อผลิิตบััณฑิิตทางการตลิาดที�มีีความีร้�	ความีสามีารถ	แลิะ
เข�าใจในทักษะของการเป็็นผ้�ป็ระกอบัการในอนาคต

หลักสูำตรับัริัหารัธุุรักิจบััณฑิิต สำาขาวิชาการับัริัหารัทรััพยากรั
มนุุษย์

1. ปรััชญา
	 	ความีร้�ก�าวทันเทคโนโลิยี	มีีจริยธรรมีค่้ความีรับัผิดชีอบัมุ่ีงผลิิต
บััณฑิิตทางบัรหิ้ารธรุกจิที�มีีคุณธรรมี	จริยธรรมี	แลิะความีร้�ความีสามีารถ
ในการบัรหิ้ารทรพัยากรมีนษุยใ์นองคก์าร	รองรบััความีต�องการของสงัคมี
	ภายใต�สภาพแวดลิ�อมีทางธรุกิจที�มีีความีซึ้บััซึ้�อน	แลิะเป็ลีิ�ยนแป็ลิงอยา่ง
รวดเร็ว

2. ความสำำาคัญ
	 มุ่ีงผลิิตบััณฑิิตทางบัริห้ารธุรกิจที�มีีคุณธรรมี	จริยธรรมี	แลิะความีร้�
ความีสามีารถในการบัริห้ารทรัพยากรมีนุษย์ในองค์การ	รองรับัความี
ต�องการของสังคมี	ภายใต�สภาพแวดลิ�อมีทางธุรกิจที�มีีความีซัึ้บัซึ้�อน	แลิะ
เป็ลีิ�ยนแป็ลิงอย่างรวดเร็ว

3. วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 3.1	เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีความีร้�				ความีเชีี�ยวชีาญการบัริห้าร
ทรัพยากรมีนุษย์	แลิะสามีารถนำาไป็	ป็ระยุกต์ใชี�ในการป็ระกอบัวิชีีพได�
อย่างมีีป็ระสิทธิภาพ
	 3.2	 เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีความีคิดสร�างสรรรคป์็รับัป็รุงแลิะแก�ป็ญัห้า
การทำางานแลิะภาพแวดลิ�อมีทางเศรษฐกิจ	แลิะสังคมีที�เป็ลีิ�ยนแป็ลิงไป็
	 3.3	 ผลิิตบััณฑิิตให้�มีีคุณธรรมี	จรรยาบัรรณในการป็ระกอบัอาชีีพ	
แลิะมีีทัศนคติที�ดีต่อวิชีาการบัริห้ารทรัพยากรมีนุษย์
	 3.4	 ผลิิตบััณฑิิตให้�สามีารถพฒันาตนเองให้�มีี	ความีก�าวห้น�าในสาย
อาชีีพ
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หลักสูำตรับัริัหารัธุุรักิจบััณฑิิต สำาขาวิชารัะบับัสำารัสำนุเทศเพ่�อ
ธุุรักิจดิจิทัล
 1. ปรััชญา 
	 มีีความีร้�ด�านเทคโนโลิยี	ก�าวทันธุรกิจดิจิทัลิ	มีีจริยธรรมีค่้ความีรับั
ผิดชีอบั

 2. ความสำำาคัญ
	 มุ่ีงผลิิตบััณฑิิตที�มีีความีร้�ความีสามีารถด�านคอมีพิวเตอร์	นำาไป็
ป็ระยุกต์ใชี�ในงานทางธุรกิจดิจิทัลิ	แลิะพัฒนาตนเองตามีความีเจริญ
ก�าวห้น�าของเทคโนโลิยี	รวมีทั�งมีีจริยธรรมี	ความีรับัผิดชีอบัต่อตนเอง	
วิชีาชีีพแลิะสังคมี
	 จากแผนพัฒนาอุดมีศ่กษาของชีาติ	ห้ลิักส้ตรผลิิตบััณฑิิตให้�มีี
คุณธรรมี	เรียนร้�ตลิอดชีีวิต	มีีทักษะแลิะการดำารงชีีวิตอย่างเห้มีาะสมีใน
แต่ลิะช่ีวงวัย	สามีารถป็รับัตัวร้�เท่าทันกับัการเป็ลีิ�ยนแป็ลิง		แลิะนำาความี
ร้�ที�ได�ศ่กษาไป็ป็รับัใชี�ในการพัฒนาฐานการผลิิตแลิะบัริการให้�เข�มีแข็งแลิะ
มีีคุณภาพบันฐานความีร้�	นวัตกรรมี	มีีความีคิดสร�างสรรค์		เพื�อให้�
สอดคลิ�องกับัป็รัชีญาการอุดมีศ่กษา	ห้ลัิกส้ตรผลิิตบััณฑิิตให้�มีีคุณสมีบััติ
สอดคลิ�องกับัป็รัชีญาการอุดมีศ่กษา	ดังนี�
	 -	 มีีคุณธรรมี	จริยธรรมี	อันรวมีถ่งการร้�แลิะเข�าใจ	การรักษาแลิะ
ป็ระพฤติตามีขนบัธรรมีเนียมีป็ระเพณีอันดีของไทย
	 -	 มีีวัฒนธรรมีแลิะอารยธรรมีที�เป็็นสากลิ	อาทิ	การรักษาระเบีัยบั
วินัย	การให้�เกียรติผ้�อื�น	การตรงต่อเวลิา	มีีความีซืึ้�อสัตยสุ์จริต	มีีความีโอบั
อ�อมีอารี	สามีารถทำางานได�ทั�งเป็็นผ้�นำาแลิะผ้�ตามีตามีสถานการณที์�เห้มีาะ
สมี
	 -	 มีีความีสนใจใฝ่่ร้�อยา่งต่อเนื�อง	ตรงกับัคุณลัิกษณะของผ้�เรียนร้�
ตลิอดชีีวิต	สามีารถอภิป็รายโต�ตอบัด�วยเห้ตุผลิที�ยอมีรับัได�	ร้�แลิะเข�าใจ	
รวมีทั�งสามีารถวิเคราะห์้	สังเคราะห์้ป็ัญห้า	ห้รือคำาถามีเพื�อให้�ได�คำาตอบั
ที�มีีเห้ตุผลิ
 3. วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 3.1		เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�เป็็นผ้�มีีความีร้�ความีสามีารถด�านคอมีพวิเตอร์
	นำาไป็ป็ระยุกต์ใชี�ในการป็ระกอบัธุรกิจดิจิทัลิ	แลิะมีีพื�นฐานความีร้�ด�าน
ต่างๆ	อยา่งเพียงพอที�จะสามีารถไป็ป็ฏิิบััติงานที�เกี�ยวข�องกับัการป็ระยุกต์
ใชี�คอมีพิวเตอร์ได�ทั�งในภาครัฐบัาลิแลิะภาคเอกชีน

	 3.2		เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�เป็็นผ้�ที�มีีความีป็ระสงค์ที�จะพัฒนาความีร้�
ความีสามีารถในระดับัส้งข่�นไป็สามีารถไป็ศ่กษาต่อทั�งในแลิะต่างป็ระเทศ
ได�

หลักสูำตรับัริัหารัธุุรักิจบััณฑิิต สำาขาวิชาการัจัดการันุวตักรัรัมการั
ค้า
 1. ปรััชญา
มุ่ีงผลิิตบััณฑิิตที�มีีคุณธรรมี	เป็็นนักคิด	วิเคราะห์้	สร�างสรรค์	มีีทักษะการ
สื�อสาร	มีีบุัคลิิกภาพที�ดี	ทักษะการทำางานเป็็นทีมี	สามีารถป็ระยุกต์ใชี�
เทคโนโลิยีในการจัดการธุรกิจได�อย่างมีีป็ระสิทธิภาพแลิะสามีารถคิดค�น
นวัตกรรมีเพื�อพัฒนาธุรกิจการค�า
 2. วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 2.1	เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีความีร้�	ความีสามีารถความีคิดสร�างสรรค์	
แลิะแนวคิดเชิีงบัริห้ารในการธุรกิจการค�า
	 2.2	เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีความีร้�	ความีเข�าใจ	แลิะทักษะการใชี�
เทคโนโลิยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจการค�าแลิะพัฒนาความีร้�ตนเอง
อย่างต่อเนื�อง
	 2.3	เพื�อผลิิตบััณฑิิตให้�มีีทักษะการสื�อสาร	มีีภาวะความีเป็็นผ้�นำา	
สามีารถทำางานเป็็นทีมีแลิะป็รับัตัวให้�เข�ากับัภาพแวดลิ�อมีที�มีีการ
เป็ลีิ�ยนแป็ลิง
	 2.4	 เพื�อผลิิตบััณฑิิตบััณฑิิตให้�มีีคุณธรรมี	จริยธรรมี	แลิะมีีความีรับั
ผิดชีอบัต่อสังคมี
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คุุณสมบััติิของผู้้�เข�าศึึกษา
	 1.	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ร็ะดัับมััธยมัศึึกษ�ตอนปล�ย	(มั.6)	หรื็อ	เทีียบเท่ี�
	 2.	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�หลกัสูำตร็ปร็ะก�ศึนยีบัตร็วิิช�ชพีชั�นสูำง	(ปวิสำ.)								
ที�งบริ็ห�ร็ธุร็กิจ	เช่น	สำ�ข�ก�ร็บัญชี	ก�ร็ตล�ดั	เทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึ	
หรื็อเทีียบเท่ี�	ทัี�งนี�โดัยก�ร็เทีียบโอนหน่วิยกิต
		 3.	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ร็ะดัับปร็ญิญ�ตร็	ีสำ�ข�อื�น	จ�กสำถ�บันก�ร็ศึึกษ�
ทีี�กร็ะทีร็วิงศึึกษ�และสำำ�นกัง�นคณะกร็ร็มัก�ร็ข�้ร็�ชก�ร็พลเรื็อน	(ก.พ.)	
ให้ก�ร็รั็บร็อง	ทัี�งนี�โดัยก�ร็เทีียบโอนหน่วิยกิต	
	 4.	มีัควิ�มัปร็ะพฤติเรี็ยบร้็อยไม่ัเป็นผูู้้บกพร่็องในศีึลธร็ร็มัและ
มั�ร็ย�ทีอันดีั
	 5.	มีัร่็�งก�ยแข็งแร็ง	ไม่ัเป็นโร็คทีี�สัำงคมัรั็งเกียจ

การลงทะเบีัยนเรียน
	 ในภ�คก�ร็ศึึกษ�ปกติ	นักศึึกษ�หลักสูำตร็ปริ็ญญ�ตรี็ภ�คปกติ				จะ
ต้องลงทีะเบียนได้ัไม่ัน้อยกว่ิ�	9	หน่วิยกิต	และไม่ัเกิน	22	หน่วิยกิต	ใน

ภ�คก�ร็ศึึกษ�ภ�คฤดัูร้็อนลงทีะเบียนเรี็ยนได้ัไม่ัเกิน	9	หน่วิยกิต	ห�กมีั
ควิ�มัจำ�เป็นในก�ร็ลงทีะเบียนเรี็ยนทีี�มีัจำ�นวินหน่วิยกิตแตกต่�งไปจ�ก
เกณฑ์์ทีี�กำ�หนดัข้�งต้น	อ�จทีำ�ได้ัโดัยก�ร็ได้ัรั็บอนุมััติจ�กคณบดีั	แต่ทัี�งนี�
ต้องไม่ักร็ะทีบกร็ะเทืีอนต่อมั�ตร็ฐ�นก�ร็ศึึกษ�

วิิชาบัังคัุบัก่อน
		 หมั�ยควิ�มัวิ่�	วิิช�	ทีี�	นักศึึกษ�	ลงทีะเบียน	เรี็ยน	วิิช�	นั�น	จะ	ต้อง	ผู้่�น
ก�ร็	เรี็ยน	ใน	ร็�ยวิิช�	ทีี�	ร็ะบุ	ไวิ้ก่อน	เพื�อให้	เกิดัผู้ล	สัำมัฤทีธิ�	ที�ง	ก�ร็	เรี็ยน	ใน
ร็�ยวิิช�	นั�น	นักศึึกษ�	จะ	ต้อง	ผู่้�น	ก�ร็	เรี็ยน	และ	ก�ร็	ปร็ะเมิันผู้ล	ใน	วิิช�บงัคับ
	ก่อน	แล้วิ	โดัย	ได้ั	ร็ะดัับ	คะแนน	A	,	B+,	B	,	C+,	C	,	D+	,	D	หรื็อ	S

โคุรงสร�างหลักส้ติร

สาขาวิิชา
หมวิดวิิชาศึึกษา

ทั�วิไป
หมวิดวิิชาเฉพาะ หมวิดวิิชา

เลือกเสรี
รวิม

แกนทางธุุรกิจ เอกบัังคัุบั เอกเลือก วิิชาปฏิิบััติิ

ก�ร็บัญชี 30 45 36 12 - 6 129

ก�ร็ตล�ดั 30 45 33 12 - 6 126

ก�ร็บริ็ห�ร็ทีรั็พย�กร็มันุษย์ 30 48 30 12 - 6 126

ร็ะบบสำ�ร็สำนเทีศึเพื�อธุร็กิจ
ดิัจิทัีล

30 39 45 9 - 6 129

ก�ร็จัดัก�ร็ 30 48 30 12 - 6 126

ก�ร็จัดัก�ร็นวัิตกร็ร็มัก�ร็ค้� 30 33 20 9 32 6 130
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การวัิดผู้ลและการสำาเร็จการศึึกษา 
 การวัิดผู้ลการศึึกษา
	 ก�ร็วัิดัผู้ลก�ร็ศึึกษ�	 ให้เป็นไปต�มัร็ะเบียบก�ร็วัิดัผู้ลของ
มัห�วิิทีย�ลัยเอเชียอ�คเนย์	
 การสำาเร็จการศึึกษา
	 นักศึึกษ�ทีี�จะสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ต�มัหลักสูำตร็	จะต้องสำอบได้ัร็�ยวิิช�
คร็บถ้วินภ�ยในร็ะยะเวิล�ทีี�กำ�หนดั	และได้ัร็ะดัับคะแนนเฉลี�ยสำะสำมัตลอดั
หลักสูำตร็ไม่ัตำ��กว่ิ�	2.00	โดัยร็ะดัับคะแนนเฉลี�ยวิิช�เอกบังคับและวิิช�
เอกเลือกจะต้องไม่ัตำ��กว่ิ�	2.00
 
โคุรงสร�างหลักส้ติร 
ควิ�มัหมั�ยของร็หัสำปร็ะจำ�วิิช�
	 ควิ�มัหมั�ยของร็หัสำปร็ะจำ�วิิช�ในหลักสูำตร็	ปร็ะกอบดั้วิย	เลข
อ�ร็บิค	6	หลัก	ร็หัสำวิิช�ใช้เลขอ�ร็บิค	6	หลัก	นำ�หน้�ชื�อวิิช�ทีุกวิิช�ใน
หลักสำูตร็	ดัังนี�
	 1.	ร็หัสำวิิช�หมัวิดัวิิช�ศึึกษ�ทีั�วิไป
 
	 	 6					0				0					X					X				X
   
	 1.1	ร็หัสำวิชิ�หมัวิดัวิชิ�ศึกึษ�ทีั�วิไป	ใช้เลขหลกัแสำน	หลกัหมัื�น	และ
หลักพัน
	 	 เลข	6	00	นำ�หน้�ร็หัสำวิิช�ทีุกวิิช�
	 1.2	เลขหลักร้็อย	หมั�ยถึง	กลุ่มัวิิช�	ดัังนี�
	 	 	 1	หมั�ยถึง	กลุ่มัวิิช�มันุษยศึ�สำตร็์
	 	 	 2	หมั�ยถึง	กลุ่มัวิิช�สำังคมัศึ�สำตร็์
	 	 	 3	หมั�ยถึง	กลุ่มัวิิช�ภ�ษ�
	 	 	 4	หมั�ยถึง	กลุ่มัวิิช�วิิทีย�ศึ�สำตร็์และคณิตศึ�สำตร็์

	 2	.	ร็หัสำวิิช�หมัวิดัวิิช�เฉพ�ะ

	 	 6					2					X					X				X				X

	 2.1	เลขหลักแสำน	หลักหมัื�น	หมั�ยถึง	คณะ
	 	 62	หมั�ยถึง	คณะบร็ิห�ร็ธุร็กิจ
	 2.2	เลขหลักพัน	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�	ดัังนี�
	 	 0	หมั�ยถึง	ไมั่แยกสำ�ข�
	 	 1	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�ก�ร็บัญชี
	 	 2	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�ก�ร็ตล�ดั
	 	 4	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�ก�ร็บริ็ห�ร็ทีรั็พย�กร็มันุษย์
	 	 5	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�ร็ะบสำ�ร็สำนเทีศึเพื�อธุร็กิจดิัจิทัีล
	 	 6	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�ก�ร็จัดัก�ร็
						 	 7	หมั�ยถึง	สำ�ข�วิิช�ก�ร็จัดัก�ร็นวัิตกร็ร็มัก�ร็ค้�
	 2.3	เลขหลักร็้อย	หมั�ยถึง	กลุ่มัวิิช�
	 	 1	หมั�ยถึง	กลุม่ัวิิช�เอกบังคับ
	 	 2	หมั�ยถึง	กลุม่ัวิิช�เอกเลือก	
	 2.4	เลขหลักสิำบและหลักหน่วิย	หมั�ยถึง	เลขลำ�ดัับวิิช�ในแต่ละ
กลุ่มัวิิช�
 หมวิดวิิชาศึึกษาทั�วิไป (General	Education)	30	หน่วิยกิต	
ปร็ะกอบดั้วิยร็�ยวิิช�และจำ�นวินหน่วิยกิต	ดัังต่อไปนี�
 1. กลุ่มวิิชามนุษยศึาสติร์ ไม่น�อยกวิ่า 6 หนว่ิยกิติ	ให้เลือกศึึกษ�
จ�กร็�ยวิิช�ต่อไปนี�
ร็หัสำวิิช�	 ชื�อวิิช�ภ�ษ�ไทีย/ชื�อวิิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 หน่วิยกิต
	 	 (ทีฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึึกษ�ดั้วิยตนเอง)
600101	 ดันตร็ีกับชีวิิต		 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)	
600102	 มันุษย์กับคุณค่�ที�งอ�ร็ยธร็ร็มั	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Value	of	Civilization)	
600103	 ปร็ัชญ�และศึ�สำน�เพื�อคุณค�่ชีวิิต	 3(3-0-6)	
	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)	
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600104	 สำุนทีร็ียภ�พของชวีิิต	 3(3-0-6)
	 (Aesthetics	for	Life)	
600105	 มันุษย์กับก�ร็ใช้เหตุผู้ล	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Reasoning)	
600106	 จิตสำำ�นึกสำ�ธ�ร็ณะ	 3(3-0-6)	
	 (Public	Minded	Spirit)	
 2. กลุ่มวิิชาสังคุมศึาสติร์ ไม่น�อยกวิ่า 6 หน่วิยกิติ ให้เลือกศึึกษ�
จ�กร็�ยวิิช�ต่อไปนี�
ร็หัสำวิิช�	 ชื�อวิิช�ภ�ษ�ไทีย/ชื�อวิิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 หนว่ิยกิต
	 	 (ทีฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึึกษ�ดั้วิยตนเอง)
600201	 จิตวิิทีย�เพื�อก�ร็ดัำ�เนินชวีิิต	 3(3-0-6)	
	 (Psychology	for	Living)	
600202	 วิิถีของสำังคมั	 3(3-0-6)		
	 (Path	of	Society)	
600203	 ก�ร็เสำร็ิมัสำร็้�งคุณภ�พชีวิิต				 3(3-0-6)
	 (Life-Quality	Promotion)	
600204	 ควิ�มัสำง่�แห่งตน	 3(3-0-6)		
	 (Personality	Development)
600205	 ควิ�มัเป็นพลเมัืองในกร็ะแสำโลก�ภวิิัตน์		 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization	)	 		
600206	 กฎหมั�ยในก�ร็ดัำ�เนินชวีิิต	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Living)	
600207	 เศึร็ษฐกิจพอเพียงและก�ร็ปร็ะยุกต์ใช้	 3(3-0-6)	
	 (Sufficiency	Economy	and	Application)	
600208	 จิตวิิทีย�เชิงบวิก	 3(3-0-6)
	 (Positive	Psychology)	
 3. กลุ ่มวิิชาภาษา ไม่น�อยกวิ่า 12 หน่วิยกิติ ให้เลือกศึึกษ�
จ�กร็�ยวิิช�ต่อไปนี�	
	 โดัยให้ศึึกษ�ร็�ยวิิช�ทีี�เป็นภ�ษ�อังกฤษไมั่น้อยกวิ่�	6	หน่วิยกิต	
และเลือกเร็ียนร็�ยวิิช�ในกลุ่มัภ�ษ�อีกไมั่น้อยกวิ่�	6	หน่วิยกิต
ร็หัสำวิิช�	 ชื�อวิิช�ภ�ษ�ไทีย/ชื�อวิิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 หนว่ิยกิต
	 	 (ทีฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึึกษ�ดั้วิยตนเอง)
600301	 ภ�ษ�อังกฤษในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน	 3(2-2-5)

	 (English	in	Daily	Life)	
600302	 ภ�ษ�อังกฤษเพื�อก�ร็สืำ�อสำ�ร็	 3(3-0-6)
	 (English	for	Communication)	
600303	 ภ�ษ�อังกฤษแบบบูร็ณ�ก�ร็	 3(3-0-6)																																																
	 (Integrated	English	)	
600304	 ก�ร็ฟัง	ก�ร็พูดั	ภ�ษ�อังกฤษ	 3(3-0-6)																																												
	 (Listening	and	Speaking	English)	
600305	 ภ�ษ�ญี�ปุ่นในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน	 3(3-0-6)
	 (Japanese	in	Daily	Life)
600306	 ภ�ษ�จีนในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน	 3(3-0-6)
	 (Chinese	in	Daily	Life)
600307	 ภ�ษ�ฝรั็�งเศึสำในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน	 3(3-0-6)
	 (French	in	Daily	Life)
600308	 ภ�ษ�เวิียดัน�มัในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน	 3(3-0-6)	
	 (Vietnamese	in	Daily	Life)
600309	 ภ�ษ�พมั่�ในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน	 3(3-0-6)
	 (Burmese	in	Daily	Life)
600310	 ภ�ษ�เขมัร็ในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน	 3(3-0-6)
	 (Khmer	in	Daily	Life)
600311	 ทีักษะภ�ษ�ไทีย	 3(3-0-6)
	 (Thai	Language	Skills	)
600312	 ภ�ษ�ไทียเพื�อก�ร็สำื�อสำ�ร็	 3(3-0-6)
	 (Thai	for	Communication)
600313	 วิร็ร็ณศึิลป์เพื�อชีวิิต	 3(3-0-6)		
	 (Literary	Arts	for	All)
 4. กลุม่วิชิาวิทิยาศึาสติร์และคุณติิศึาสติร์ไม่น�อยกว่ิา 6 หน่วิยกติิ 
โดัยเลือกศึึกษ�จ�กร็�ยวิิช�ต่อไปนี�
ร็หัสำวิิช�	 ชื�อวิิช�ภ�ษ�ไทีย/ชื�อวิิช�ภ�ษ�อังกฤษ	 หน่วิยกิต
	 	 (ทีฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึึกษ�ดั้วิยตนเอง)
600401	 คอมัพิวิเตอร็์และก�ร็ปร็ะยุกต์	 3(3-0-6)
	 สำร้็�งปร็ะโยชน์ในชีวิิตปร็ะจำ�วิัน
	 (Computer	and	Applications	Benefits	
	 for	Everyday	Life)	
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600402	 วิิทีย�ศึ�สำตร์็และเทีคโนโลยีเพื�อชีวิิตสำมััยใหม่ั	 3(3-0-6)
	 	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)
600403	 ชีวิิตกับสิำ�งแวิดัล้อมั		 3(3-0-6)
	 	 (Life	and	Environment)
600404	 ก�ร็จัดัก�ร็สำ�ร็สำนเทีศึยุคใหม่ั	 3(3-0-6)
	 	 (Modern	Information	Management)
600405	 เทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึเพื�อง�นเอกสำ�ร็	 3(2-2-5)
	 	 และก�ร็นำ�เสำนอ	 	
	 	 (Information	Technology	for	Documentation	
	 	 and	Presentation)
600406	 คณิตศึ�สำตร์็และสำถิติทัี�วิไป								 3(3-0-6)
	 	 (General	Mathematics	and	Statistics)
600407	 คณิตศึ�สำตร์็ทัี�วิไป		 3(3-0-6)	
	 	 (General	Mathematics)
600408	 สำถิติเพื�อก�ร็จัดัก�ร็และก�ร็ตัดัสิำนใจ	 3(3-0-6)
	 	 (Statistics	for	Management	and	Decision)
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หมวดวิชาฉพาะด้าน ประกอบด้วย   3 กลุ่่�มวิชาดังน้�
 1.กลุ่่�มวิชาแกนทางธุ่รกิจ นักศึึกษาจะต้้องเร้ยนวิชาแกนธุ่รกิจ ต้ามแต้�ลุ่ะสาขา จากรายวิชาดังต้�อไปน้�

รหัส
วิชา

ช่�อวิชาภาษาไทย
ช่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน�วยกิต้ บัญช้ การ
ต้ลุ่าด

บริหาร
ทรัพยากร

มน่ษย์

ระบบ
สารสนเทศึ
เพ่�อธุ่รกิจ

ดิจิทัลุ่

การ
จัดการ

การจัดการ 
นวัต้กรรม
การค้้า(ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ้-ศึึกษาด้วยต้นเอง)

620001 เศรษฐศาสตร์เบ้ื้�องต้น
(Principles of Economics)

3(3-0-6)      

620002 การวิิเคราะห์์เชิิงปริมาณทางธุุรกิจ
(Quantitative Analysis in Business)

3(3-0-6)    -  -

620003 กฎห์มายธุุรกิจ(Business Law) 3(3-0-6)      

620004 ภาษาอังกฤษธุุรกิจ 1(Business English 1) 3(2-2-5)      

620005 ภาษาอังกฤษธุุรกิจ 2(Business English 2) 3(2-2-5)      

620006 สถิิตธุุรกิจ(Statistics Business) 3(3-0-6)      -

620007 การภาษีอากร(Taxation) 3(3-0-6)      

620008 การจัดการการปฏิิบัื้ติการ
(Operation Management)

3(3-0-6) -     

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

620010 การจัดการกลยุทธ์ุ(Strategic Management) 3(3-0-6)      -

621001 การบัื้ญชีิขัั้�นต้น 1
(Principles of Accounting I)

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

621002 การบัื้ญชีิขัั้�นต้น 2
(Principles of Accounting II)

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

621003 ห์ลักการบัื้ญชีิ*(Principles of Accounting) 3(2-2-5) -     

621004 การบื้ริห์ารต้นทุนเพ้ื่�อการตัดสินใจ
(Cost Management for Decision Making)

3(2-2-5) - -  -  -
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รหัส
วิชา

ช่�อวิชาภาษาไทย
ช่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน�วยกิต้ บัญช้ การ
ต้ลุ่าด

บริหาร
ทรัพยากร

มน่ษย์

ระบบ
สารสนเทศึ
เพ่�อธุ่รกิจ

ดิจิทัลุ่

การ
จัดการ

การจัดการ 
นวัต้กรรม
การค้้า(ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ้-ศึึกษาด้วยต้นเอง)

621005 การบัื้ญชีิการเงิน*
(Financial Accounting)

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

622001 ห์ลักการตลาด
Principles of Marketing)

3(3-0-6)      

623001 การเงินธุุรกิจ(Business Finance) 3(3-0-6)      

624001 ห์ลักการบื้ริห์าร
(Principles of Management)

3(3-0-6)      

625001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ้ื่�อธุุรกิจ
(Information Technology for 
Business)

3(3-0-6)      

หมายเหต่้ * วิชา 621005 การบัญช้การเงิน สำาหรับนักศึึกษาสาขาการบัญช้ท้�สำาเร็จการศึึกษาระดับปวส. การบัญช้ ท้�เข้าศึึกษาโดยการเท้ยบโอน
                ให้ศึึกษาในรายวิชา 621005 การบัญช้การเงิน แทนวิชา 621001 การบัญช้ขั�นต้้น 1 แลุ่ะวิชา 621002 การบัญช้ขั�นต้้น 2
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2. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับัแลุ่ะกลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก
   สาขาวิิชาระบับัสารสนเทศเพืื่�อธุ่รกิจดิิจิทัลุ่
 1. กลุ่่�มวิิชาเฉพื่าะด้ิาน  จำานวิน 45 หน�วิยกิต ซ่ึ่�งประกอบไป
ด้้วย
  1.1 วิิชาเอกบัังคัับั นักศึกษาจะต้องศึกษา วิิชาเอกบัังคัับั 
13 วิิชา รวิม 36 หน�วิยกิต 
ประกอบไปด้้วยรายวิชา แยกตามกลุ่่�มต�าง ๆ ต�อไปน้ี้�
 - กลุ่่�มประเด็ินด้ิานองค์ัการแลุ่ะระบับัสารสนเทศ
รหััสวิชา      ช่�อวิชาภาษาไทย/ช่�อวิชาภาษาอังกฤษ         หันี้�วยกิต
                                             (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ-ศ่ึกษาด้้วยตนี้เอง)
625108 ระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อการจััด้การ 3(3-0-6)
  (Management Information Systems)
625109 ความมั�นี้คงของระบบสารสนี้เทศึ 3(3-0-6)
  (Information Systems Security)
625110 การพัื่ฒนี้าธุ่รกิจัแลุ่ะผู้้้ประกอบการธุ่รกิจั 3(3-0-6)
  อิเล็ุ่กทรอนิี้กส์ 
  (New Venture Creation and Electronics
  Business Entrepreneurship)
625111 การวิเคราะห์ัแลุ่ะออกแบบธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 3(3-0-6)
  (Digital Business Analysis and Design) 
 - กลุ่่�มเทคัโนโลุ่ยีเพืื่�องานประย่กต์  
รหััสวิชา       ช่�อวิชาภาษาไทย/ช่�อวิชาภาษาอังกฤษ       หันี้�วยกิต
                                  (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ-ศ่ึกษาด้้วยตนี้เอง)
625112 โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 1 1(0-2-6)
  (Digital Business Project 1) 2(0-4-12)
625113 โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 2
  (Digital Business Project 2)
625115 การพัื่ฒนี้าเว็บแอปพื่ลิุ่เคชันี้ 3(2-2-6)
  (Web Application Development)
 - กลุ่่�มเทคัโนโลุ่ยีแลุ่ะวิิธีุการทางซอฟต์แวิร์ 
รหััสวิชา     ช่�อวิชาภาษาไทย/ช่�อวิชาภาษาอังกฤษ    หันี้�วยกิต
                                        (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ-ศ่ึกษาด้้วยตนี้เอง)
625101 การออกแบบเว็บไซึ่ด์้ 3(2-2-6)
  (Website Design)

625102 การพัื่ฒนี้าโปรแกรมสำาหัรับธุ่รกิจัด้้วย 3(2-2-6)
  ภาษาไพื่ทอนี้ 
  (Application Development for Business
  using Python) 
625114 การออกแบบงานี้กราฟิิกสำาหัรับธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 3(2-2-6)
  (Graphic Design for Digital Business)  
 - กลุ่่�มโคัรงสร้างพืื่�นฐานของระบับั
รหััสวิชา       ช่�อวิชาภาษาไทย/ช่�อวิชาภาษาอังกฤษ  หันี้�วยกิต
   (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ-ศ่ึกษาด้้วยตนี้เอง)
625103 โครงสร้างข้อม้ลุ่แลุ่ะอัลุ่กอริท่ม 3(2-2-6)
  (Data Structures and Algorithms)
625104 การส่�อสารข้อม้ลุ่แลุ่ะเคร่อข�ายคอมพิื่วเตอร์ 3(2-2-6)
  (Data Communications and Networking)
625105 การจััด้การข้อม้ลุ่แลุ่ะฐานี้ข้อม้ลุ่สำาหัรับธุ่รกิจั 3(2-2-6)
  (Database and Data Management for Business)
 1.2 วิิชาเอกบัังคัับัเลืุ่อก   นักศึกษาจะต้องเลืุ่อก วิิชาเอก
บัังคัับัเลืุ่อก 3 วิิชา 9 หน�วิยกิต   ประกอบไปด้้วยรายวิชา แยกตาม
กลุ่่�มต�าง ๆ ต�อไปน้ี้�
 - กลุ่่�มประเดิ็นดิ้านองคั์การแลุ่ะระบับัสารสนเทศ  เลุ่่อก 1 วิชา 
3 หันี้�วยกิต
รหััสวิชา       ช่�อวิชาภาษาไทย/ช่�อวิชาภาษาอังกฤษ  หันี้�วยกิต
                       (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ-ศ่ึกษาด้้วยตนี้เอง)
625212 เคร่อข�ายสังคมแลุ่ะพื่าณิิชย์เคร่อข�ายสังคม 3(3-0-6)
  (Social Network and Social Commerce)
625213 การฝึึกประสบการณ์ิวิชาช้พื่ทางธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 3(0-150-0)
  (Field Experience in Digital Business Profession)
625214 เทคโนี้โลุ่ย้คลุ่าวน์ี้สำาหัรับธุ่รกิจั 3(3-0-6)
  (Cloud  Computing Technology for Business)
625215 วิทยาการข้อม้ลุ่เบ่�องต้นี้ 3(3-0-6)
  (Fundamentals of Data Science)
 - กลุ่่�มเทคัโนโลุ่ยีเพืื่�องานประย่กต์ เลุ่่อก 2 วิชา 6 หันี้�วยกิต
รหััสวิชา     ช่�อวิขาภาษาไทย/ช่�อวิชาภาษาอังกฤษ  หันี้�วยกิต
                   (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ-ศ่ึกษาด้้วยตนี้เอง)
625222  การประย่กต์ใช้งานี้กราฟิิกในี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 3(2-2-6)
  (Graphic applications in digital businesses)
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625224 การทำาเหัม่องข้อม้ลุ่เพ่ื่�อธุ่รกิจั 3(2-2-6)
  (Data Mining for Business)
625225 หััวข้อพิื่เศึษทางธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 3(2-2-6)
  (Special Topics in Digital Business)
625226 การใช้แอปพื่ลิุ่เคชันี้สำาหัรับธุ่รกิจั 3(2-2-6)
  (Application Usage for Business)
625251 พ่ื่�นี้ฐานี้ไมโครคอมพิื่วเตอร์กับการประย่กต์ 3(2-2-6)
  ใช้งานี้โปรแกรมสำาเร็จัร้ปทางธุ่รกิจั
  (Basic Microcomputer and Business 
  Software  Package Application)
625252 เทคโนี้โลุ่ยก้ารจััด้การภาพื่แลุ่ะส่�อดิ้จิัทัลุ่ 3(2-2-6)
  (Digital Image and Media Management)

 1.3 กลุ่่�มวิิชาเลุ่ือก  จำานวิน 9 หน�วิยกิต ให้ันัี้กศ่ึกษาเลุ่่อก
รายวิชาท้�อย้�ในี้วิชาเอกบงัคับเลุ่่อกกลุ่่�มใด้กไ็ด้้ท้�ไม�ซึ่ำ�ากับรายวิชาท้�ได้้เลุ่่อก
เร้ยนี้ไปแลุ้่วหัร่ออาจัเลุ่่อกเร้ยนี้จัากรายวิชาดั้งต�อไปน้ี้�  
 - กลุ่่�มเทคัโนโลุ่ยีแลุ่ะวิิธีุการทางซอฟต์แวิร์  
รหััสวิชา       ช่�อวิชาภาษาไทย/ช่�อวิชาภาษาอังกฤษ หันี้�วยกิต
                               (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ-ศ่ึกษาด้้วยตนี้เอง)
625233 การเข้ยนี้โปรแกรมบนี้ฐานี้ข้อม้ลุ่ 3(2-2-6)
  (Database Programming)
 625234 การเข้ยนี้โปรแกรมบนี้อ่ปกรณ์ิไร้สาย 3(2-2-6)
  (Wireless Programming) 
625235 การนี้ำาเสนี้อภาพื่ข้อม้ลุ่สำาหัรับงานี้ธุ่รกิจั 3(2-2-6)
  (Data Visualization for Business)
625236 อินี้เทอร์เน็ี้ตในี้ท่กสรรพื่สิ�งสำาหัรับธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 3(3-0-6)
  (IoT for Digital Business)
 - กลุ่่�มโคัรงสร้างพืื่�นฐานของระบับั
รหััสวิชา       ช่�อวิชาภาษาไทย/ช่�อวิชาภาษาอังกฤษ  หันี้�วยกิต
                                       (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ-ศ่ึกษาด้้วยตนี้เอง)
625253 เทคโนี้โลุ่ยบ้นี้อินี้เทอร์เน็ี้ตแลุ่ะ 3(2-2-6)
  พ่ื่�นี้ฐานี้การสร้างเว็บ
  (Internet Technology and Basic
   Web Developments)  

หมวิดิวิิชาเลืุ่อกเสรี  
 ให้ัเลุ่่อกศ่ึกษาวิชาใด้ๆ จัำานี้วนี้ไม�น้ี้อยกว�า  6  หันี้�วยกิต
ในี้หัลัุ่กส้ตรระดั้บปริญญาตร้ท้�เปิด้สอนี้ในี้มหัาวิทยาลัุ่ยเอเช้ยอาคเนี้ย์  

 องค์ัประกอบัเกี�ยวิกับัประสบัการณ์์ภาคัสนาม
 (การฝึึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 จัากความต้องการของผู้้้ใช้บัณิฑิิตท้�เสนี้อแนี้ะเก้�ยวกับบัณิฑิิตว�า 
ควรเป็นี้ผู้้้ม้ประสบการณ์ิในี้วิชาช้พื่ก�อนี้เข้าส้�การทำางานี้จัริงมาบ้าง ดั้งนัี้�นี้
หัลัุ่กส้ตรจ่ังได้้กำาหันี้ด้รายวิชา 625213 การฝึึกประสบการณ์ิวิชาช้พื่ทาง
คอมพิื่วเตอร์ธุ่รกิจั 3(0-150-0) หันี้�วยกิต ซ่ึ่�งจััด้อย้�ในี้กลุ่่�มวิชาเอกเลุ่่อก 
ซ่ึ่�งเป็นี้ไปตามความต้องการของนี้ักศ่ึกษา นี้ักศ่ึกษาสามารถเลุ่่อกลุ่ง
ทะเบ้ยนี้รายวิชาน้ี้�ได้้  โด้ยผู้ลุ่การศึก่ษาของรายวิชาจัะแสด้งระด้บัคะแนี้นี้
 A, B+, B, C+, C, D+, D หัร่อ F
 1. มาตรฐานผลุ่การเรียนร้้ของประสบัการณ์์ภาคัสนาม 
 ความคาด้หัวังในี้ผู้ลุ่การเร้ยนี้ร้้ของประสบการณ์ิภาคสนี้ามของ
นัี้กศ่ึกษา ม้ดั้งน้ี้�
 - ม้มน่ี้ษยสัมพัื่นี้ธ์ุแลุ่ะสามารถทำางานี้ร�วมกับ
อ่�นี้ได้้ ตระหันี้ักในี้ค่ณิค�าแลุ่ะค่ณิธุรรมจัริยธุรรม เส้ยสลุ่ะ   แลุ่ะซึ่่�อสัตย์
ส่ด้จัริต
 - ม้ระเบ้ยบวินัี้ย ตรงเวลุ่า เข้าใจัวัฒนี้ธุรรม
องค์กร แลุ่ะสามารถปรับตัวเข้ากับสถานี้ประกอบการได้้ รวมทั�งเคารพื่
กฎีระเบ้ยบแลุ่ะข้อบังคับต�าง ๆ ขององค์กรแลุ่ะสังคม
 - ม้ประสบการณ์ิในี้การปฏิิบัติงานี้ในี้สถานี้
ประกอบการ ตลุ่อด้จันี้ม้ความเข้าใจัในี้หัลัุ่กการ ความจัำาเป็นี้ในี้การเร้ยนี้
ร้้ทฤษฎ้ีมากยิ�งข่�นี้ สามารถติด้ตามความก้าวหัน้ี้าทางวิชาการแลุ่ะ
วิวัฒนี้าการคอมพิื่วเตอร์ รวมทั�งการนี้ำาไปประย่กต์ใช้งานี้
 - บ้รณิาการความร้้ท้�เร้ยนี้มาเพ่ื่�อนี้ำาไปแก้ปัญหัา
ทางคอมพิื่วเตอร์ โด้ยสามารถประย่กต์ความร้้แลุ่ะทักษะกับการแก้ไข
ปัญหัาทางคอมพิื่วเตอร์ได้้อย�างเหัมาะสม
 - สามารถเส่�อสารทั�งภาษาไทยแลุ่ะ
ภาษาต�างประเทศึกับกลุ่่�มคนี้หัลุ่ากหัลุ่ายได้้อย�างม้ประสิทธิุภาพื่ ทั�งยัง
สามารถส่�อสารอย�างม้ประสิทธิุภาพื่ทั�งปากเปลุ่�าแลุ่ะการเข้ยนี้ พื่ร้อมทั�ง
เลุ่่อกใช้ร้ปแบบของส่�อการนี้ำาเสนี้อได้้อย�างเหัมาะสม
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 2. ช�วิงเวิลุ่า 
      ภาคการศ่ึกษาท้� 2 ของชั�นี้ปีท้� 4
 3. การจัดิเวิลุ่าแลุ่ะตารางสอน 
 จััด้เต็มเวลุ่าในี้ 1 ภาคการศ่ึกษา ไม�น้ี้อยกว�า 150 ชั�วโมง
   4. ข้อกำาหนดิเกี�ยวิกับัการทำาโคัรงงานหรืองานวิิจัย
 ในี้การทำาโครงงานี้ต้องเป็นี้หััวข้อท้�เก้�ยวข้องกับการประย่กต์
เทคโนี้โลุ่ย้สารสนี้เทศึเพ่ื่�อการประกอบธุ่รกิจั หัร่อเพ่ื่�อการเร้ยนี้การสอนี้ 
หัร่อเพ่ื่�อการพัื่ฒนี้างานี้ด้้านี้เทคโนี้โลุ่ยส้ารสนี้เทศึ โด้ยกำาหันี้ด้ให้ัม้จัำานี้วนี้
ผู้้้เข้าร�วมโครงงานี้ 2-3 คนี้ ม้อาจัารย์ท้�ปร่กษาโครงงานี้ ม้กำาหันี้ด้การเข้า
ปร่กษาโครงงานี้แลุ่ะรายงานี้ความก้าวหันี้้าของการทำาโครงงานี้ท้�จััด้ทำา
โด้ยอาจัารยท้์�ปร่กษาโครงงานี้ แลุ่ะม้รายงานี้ท้�นัี้กศ่ึกษาตอ้งนี้ำาส�งตามร้ป
แบบแลุ่ะระยะเวลุ่าท้�กำาหันี้ด้อย�างเคร�งครัด้

 4.1 คัำาอธิุบัายโดิยย�อ 
 625112 โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 1 ม่�งเน้ี้นี้ให้ันัี้กศ่ึกษาปฏิิบัติงานี้จัริง
ในี้การวิเคราะห์ัแลุ่ะออกแบบระบบแลุ่ะการทำางานี้เป็นี้กลุ่่�ม จััด้ทำาแลุ่ะ
นี้ำาเสนี้อเอกสารข้อเสนี้อโครงการโด้ยม้การทำางานี้เป็นี้กลุ่่�มภายใต้คำา
แนี้ะนี้ำาของอาจัารย์ท้�ปร่กษา
 625113 โครงงานี้ธุร่กิจัดิ้จิัทัลุ่ 2 ม่�งเนี้น้ี้ใหันั้ี้กศึก่ษาปฏิิบัติงานี้จัรงิ
ในี้การพัื่ฒนี้าระบบ งานี้ท้�ออกแบบไว้ ในี้วิชา 625112 ให้ัสามารถใช้งานี้
ได้้จัริง  รวมถ่งการจััด้ทำาค้�ม่อการใช้งานี้แลุ่ะเอกสาร โด้ยม้อาจัารย์ท้�
ปร่กษาให้ัคำาแนี้ะนี้ำา
 4.2 มาตรฐานผลุ่การเรียนร้้ 
นัี้กศ่ึกษาสามารถประย่กต์ความร้้ท้�ได้้เร้ยนี้มาในี้ท่กรายวิชา นี้ำามา
วิเคราะห์ั ออกแบบ แลุ่ะพัื่ฒนี้าเป็นี้ระบบงานี้คอมพิื่วเตอร์ตามร้ปแบบ
ขั�นี้ตอนี้ในี้การปฏิิบัติงานี้จัริง ตลุ่อด้จันี้ได้้เร้ยนี้ร้้การทำางานี้เป็นี้ท้ม ทั�งน้ี้�
เพ่ื่�อให้ัม้ความพื่ร้อมท้�จัะออกไปปฏิิบัติงานี้จัริงได้้ทันี้ท้
 4.3 ช�วิงเวิลุ่า
 ภาคการศ่ึกษาท้� 1 - 2 ของชั�นี้ปีท้� 4
 4.4 จำานวินหน�วิยกิต
 โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 1 จัำานี้วนี้  1 หันี้�วยกิต  แลุ่ะ
 โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 2  จัำานี้วนี้  2 หันี้�วยกิต
 4.5 การเตรียมการ 
 ม้การกำาหันี้ด้ชั�วโมงการให้ัคำาปร่กษา จััด้ทำาบันี้ท่กการให้ัคำาปร่กษา
 ให้ัข้อม้ลุ่ข�าวสารเก้�ยวกับโครงงานี้ทางกระด้านี้ประกาศึข�าวแลุ่ะเว็บไซึ่ต์
 แลุ่ะปรับปร่งให้ัทันี้สมัยเสมอ อ้กทั�งม้ตัวอย�างโครงงานี้ให้ัศ่ึกษา

 4.6 กระบัวินการประเมินผลุ่ 
 โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 1 ประเมินี้จัากความสมำ�าเสมอในี้การเข้า
ปร่กษาอาจัารย์ท้�ปร่กษาโครงงานี้  ความรับผิู้ด้ชอบในี้การทำางานี้ท้�ได้้รับ
มอบหัมาย  แลุ่ะความสมบ้รณ์ิครบถว้นี้ของโครงงานี้ท้�แสด้งไว้ในี้เอกสาร
ประกอบการออกแบบโครงงานี้ตามร้ปแบบท้�สาขาวิชากำาหันี้ด้ไว้ ทั�งน้ี้�การ
ประเมินี้ผู้ลุ่ให้ัอย้�ในี้ความรับผิู้ด้ชอบของอาจัารย์ท้�ปร่กษาโครงงานี้
โครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 2 ประเมินี้จัากความสมบ้รณ์ิครบถ้วนี้แลุ่ะการใช้งานี้
ได้้จัริงของระบบงานี้ ความเข้าใจัระบบงานี้ ความสามารถในี้การวเิคราะห์ั
ข้อม้ลุ่ แสด้งผู้ลุ่ข้อม้ลุ่/อาจัม้การเข้ยนี้โปรแกรม ความสามารถในี้การนี้ำา
เสนี้อโครงงานี้ ทั�งน้ี้�การประเมินี้ผู้ลุ่จัะเป็นี้การวัด้ความสามารถแยกเป็นี้
รายบ่คคลุ่ โด้ยอย้�ในี้ด่้ลุ่ยพิื่นิี้จัของอาจัารยท้์�ได้้รับการแต�งตั�งเป็นี้กรรมการ
สอบโครงงานี้ธุ่รกิจัดิ้จิัทัลุ่ 2 อย�างน้ี้อย 3 คนี้ รวมกับคะแนี้นี้การประเมินี้
ผู้ลุ่จัากอาจัารย์ท้�ปร่กษา

สาขาวิิชาการจัดิการ
 1. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับั นักศึกษาจะต้องศึกษาวิิชาเอกบัังคัับั 10 
วิิชา รวิม 30 หน�วิยกิต จัากรายวิชาดั้งต�อไปน้ี้�

รหัสวิิชา  ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน�วิยกิต

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)

626101 จัริยธุรรมทางธุ่รกิจั (Business Ethics) 3(3-0-6)

626102 ระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อการจััด้การ 
(Management Information System)

3(3-0-6)

626103 การวางแผู้นี้แลุ่ะควบค่มกลุ่ย่ทธ์ุ 
(Strategic Planning and Control)

3(3-0-6)

626104 การออกแบบองค์การเพ่ื่�อความยั�งย่นี้
(Organization Design for sustainability)   

3(3-0-6)

626105 การจััด้การความเปลุ้่�ยนี้แปลุ่ง (Change 
Management)

3(3-0-6)

626106 วิธุ้วิทยาการวิจััยทางธุ่รกิจั 
(Business Research Methodology) 

3(3-0-6)
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626107 การจััด้การโครงการ
 Project (Management) 

3(3-0-6)

626108 การจััด้การนี้วัตกรรมแลุ่ะเทคโนี้โลุ่ย ้
(Management of Innovation and 
Technology)

3(3-0-6)

626109 การเป็นี้ผู้้้ประกอบการ 
(Entrepreneurship)

3(3-0-6)

626110 สัมมนี้าทางการจััด้การธุร่กิจั (Seminar in 
Business Management)

3(3-0-6)

         
 2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก นักศึกษาจะต้องศึกษาวิิชาเอกเลืุ่อก 4 วิิชา
 รวิม 12 หน�วิยกิต จัากรายวิชาดั้งต�อไปน้ี้� 
 

รหัสวิิชา  ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน�วิยกิต

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)

626201 การจััด้การความร้้
(Knowledge Management)

3(3-0-6)

626202 ภาวะผู้้้นี้ำา
(Leadership)

3(3-0-6)

626203 การจััด้การค่ณิภาพื่แลุ่ะการเพิื่�มผู้ลิุ่ตภาพื่
(Quality Management and 
Productivity Improvement)  

3(3-0-6)

626204 การจััด้การธุ่รกิจับริการ
(Service Business Management)

3(3-0-6)

626205 การจััด้การธุ่รกิจัขนี้าด้กลุ่างแลุ่ะขนี้าด้
ย�อม(Small and Medium Business 
Management)

3(3-0-6)

626206 การจััด้การโลุ่จิัสติกส์แลุ่ะโซึ่� อ่ปทานี้
(Logistics Management and Supply 
Chain) 

3(3-0-6)

626207 ประสบการณิ์วิชาช้พื่การจััด้การ (การ
ฝึึกงานี้) (Professional Experience in 
Management) (Internship)

6
(0-300ชม)

 หมายเหต่ : ในี้หัมวด้วิชาเอกเลุ่่อก หัากกรณ้ิท้�นัี้กศ่ึกษาเลุ่่อกในี้
รายวิชา 626207 ประสบการณ์ิวิชาช้พื่
 
 การจััด้การ (การฝึึกงานี้) Professional Experience in 
Management (Internship) ซ่ึ่�งม้หันี้�วยกิตรวมทั�งสิ�นี้ 6 หันี้�วยกิต จััด้การ
เร้ยนี้เป็นี้ลัุ่กษณิะท้�จัะต้องเข้าร�วมโครงการเตร้ยมความพื่ร้อมก�อนี้ออกไป
ปฏิิบัติงานี้จัริงในี้สถานี้ประกอบการ แลุ่ะนัี้กศ่ึกษาจัะต้องม้ชั�วโมง
  การฝึึกงานี้ทั�งสิ�นี้ จัำานี้วนี้อย�างนี้อ้ย 300 ชั�วโมง หัร่ออย�างนี้อ้ย 50 
วันี้ หัร่อตามช�วงเวลุ่าท้�สาขาวชิาการจััด้การกำาหันี้ด้ไว้ โด้ยต้องสมคัรแลุ่ะ
ลุ่งทะเบ้ยนี้เร้ยนี้ในี้รายวิชา แลุ่ะเข้าร�วม โครงการของสาขาวิชาท้�จััด้ข่�นี้

หมวิดิวิิชาเลืุ่อกเสรี 
           ให้ัเลุ่่อกศ่ึกษาวิชาใด้ ๆ  จัำานี้วนี้ไม�น้ี้อยกว�า 6 หันี้�วยกิต ในี้หัลัุ่กส้ตร
ระดั้บปริญญาตร้ท้�เปิด้สอนี้ในี้มหัาวิทยาลัุ่ยเอเช้ยอาคเนี้ย์  
องค์ประกอบเก้�ยวกับประสบการณ์ิภาคสนี้าม (การฝึึกงานี้)
    เพ่ื่�อเป็นี้การส�งเสริมให้ับัณิฑิิตม้ประสบการณ์ิวิชาช้พื่ก�อนี้เข้าส้�การ
ทำางานี้จัริง  จ่ังได้้กำาหันี้ด้รายวิชา 626207  ประสบการณ์ิวิชาช้พื่การ
จััด้การ (การฝึึกงานี้) Professinal Eperience Management 
(Internship) เป็นี้รายวิชาเอกเลุ่่อก จัำานี้วนี้ 6 หันี้�วยกิต  โด้ยเป็นี้การ
ฝึึกงานี้ในี้สถานี้ประกอบการภาครัฐหัร่อภาคเอกชนี้  นัี้กศ่ึกษาสามารถ
ลุ่งทะเบ้ยนี้ในี้รายวิชาน้ี้�โด้ยผู้�านี้ความเห็ันี้ชอบจัากคณิะกรรมการบริหัาร
หัลัุ่กส้ตรฯ แลุ่ะต้องม้ชั�วโมงการฝึึกงานี้ไม�น้ี้อยกว�า 300 ชั�วโมง ภายใต้
การด้้แลุ่ของอาจัารย์ท้�ปร่กษา (นี้ิเทศึ)  โด้ยผู้ลุ่การศึ่กษาของรายวิชาจัะ
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ม้การจััด้ค�าระดั้บคะแนี้นี้เป็นี้ไปตามเกณิฑิ์การวัด้ผู้ลุ่การศึ่กษาของ
มหัาวิทยาลัุ่ย
 1. มาตรฐานผลุ่การเรียนร้้ของประสบัการภาคัสนาม  (การ
ฝึึกงาน)
  ความคาด้หัวังผู้ลุ่การเร้ยนี้ร้้จัากประสบการณ์ิภาคสนี้าม (ฝึึกงานี้
) ม้ดั้งน้ี้�
       1.1 เพ่ื่�อใหันั้ี้กศ่ึกษาสามารถนี้ำาความร้ภ้าคทฤษฎีไ้ปประยก่ต์ใช้ในี้
การปฏิิบัติงานี้ในี้สถานี้ประกอบได้้อย�างม้ประสิทธิุภาพื่
 1.2  เพ่ื่�อให้ันัี้กศ่ึกษาม้ความรับผิู้ด้ชอบ ซ่ึ่�อสัตย์ ม้ระเบ้ยบวินัี้ย 
เข้าใจัวัฒนี้ธุรรมองค์กร แลุ่ะสามารถปรับตัวในี้การทำางานี้ร�วมกับผู้้้อ่�นี้ในี้
สถานี้ประกอบการได้้
 1.3 เพ่ื่�อให้ันัี้กศ่ึกษาสามารถวิเคราะห์ัแลุ่ะแก้ไขปัญหัาในี้การ
ทำางานี้ได้้ 
 2. ช�วิงเวิลุ่า
 ชั�นี้ปีท้� 4  ภาคการศ่ึกษาท้� 2  จัำานี้วนี้ไม�น้ี้อยกว�า 300 ชั�วโมง
 3. การจัดิเวิลุ่าแลุ่ะตารางสอน
 จััด้เต็มเวลุ่าในี้ภาคการศ่ึกษาท้� 2  ชั�นี้ปีท้� 4 
 4. ข้อกำาหนดิเกี�ยวิกับัการทำาโคัรงงานหรืองานวิิจัย
 ไม�ม้   
    
สาขาวิิชาการจัดิการนวัิตกรรมการค้ัา

 1.กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับั นักศึกษาจะต้องศึกษาวิิชาเอก
บัังคัับั  10 วิิชา รวิม 20 หน�วิยกิต จัากรายวิชาดั้งต�อไปน้ี้�    
         1.1 รายวิิชาทฤษฎีี 

รหัสวิิชา  ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน�วิยกิต

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)

626101 จัริยธุรรมทางธุ่รกิจั
(Business Ethics)

3(3-0-6)

626102 ระบบสารสนี้เทศึเพ่ื่�อการจััด้การ
(Management Information System)

3(3-0-6)

626103 การวางแผู้นี้แลุ่ะควบค่มกลุ่ย่ทธ์ุ
(Strategic Planning and Control)

3(3-0-6)

626104 การออกแบบองค์การเพ่ื่�อความยั�งย่นี้
(Organization Design for sustainability) 

3(3-0-6)

626105 การจััด้การความเปลุ้่�ยนี้แปลุ่ง
(Change Management)

3(3-0-6)

626106 วิธุ้วิทยาการวิจััยทางธุ่รกิจั
(Business Research Methodology)    

3(3-0-6)

626107 การจััด้การโครงการ 
(Project Management)

3(3-0-6)

626108 การจััด้การนี้วัตกรรมแลุ่ะเทคโนี้โลุ่ย้
(Management of Innovation and 
Technology)

3(3-0-6)

626109 การเป็นี้ผู้้้ประกอบการ
(Entrepreneurship)  

3(3-0-6)

626110 สัมมนี้าทางการจััด้การธุ่รกิจั
(Seminar in Business Management)

3(3-0-6)

   
  1.2 รายวิิชาปฏิิบััติการ
  

รหัสวิิชา  ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน�วิยกิต

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)

627109 นี้วัตกรรมทางธุ่รกิจั 1
(Business Innovation 1))

2(0-4-2)

627110 นี้วัตกรรมทางธุ่รกิจั 2
Business Innovation 2)

2(0-4-2)
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 2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก นักศึกษาต้องศึกษาวิิชาเอกเลืุ่อก
 3 วิิชา จำานวิน 9 หน�วิยกิต เลุ่่อกศ่ึกษาจัากรายวิชาดั้งต�อไปน้ี้�
  

รหัสวิิชา  ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน�วิยกิต

(ทฤษฎีี-ปฏิิบััติ-ศึกษาด้ิวิยตนเอง)

 627201 การจััด้การสินี้ค้าแลุ่ะบริการ
(Product and Services Management)

3(3-0-6)

627202 การวิจััยแลุ่ะวิเคราะห์ัพื่ฤติกรรมผู้้้บริโภค
(Research and Consumer Behavior 
Analysis)

3(3-0-6)

627203 การขายเชิงกลุ่ย่ทธ์ุ
(Sales Strategy)

3(2-2-5)

627204 กลุ่ย่ทธ์ุการตลุ่าด้ดิ้จิัทัลุ่
(Digital Marketing Strategy)

3(3-0-6)

627205 กลุ่ย่ทธ์ุการส่�อสารการตลุ่าด้แบบบ้รณิ
าการ
(Integrated Marketing Communication 
Strategy)

3(3-0-6)

627206 การจััด้การแฟิรนี้ไชส์แลุ่ะค้�ค้าทางธุ่รกิจั
(Franchising and Business Partnership 
Management)

3(3-0-6)

627207 การบ้รณิาการการค้าในี้ตลุ่าด้อาเซ้ึ่ยนี้
(Sales Integration in ASEAN Markets)

3(3-0-6)

627208 การเป็นี้ผู้้้ประกอบการธุ่รกิจัการค้าสมัย
ใหัม�
(Entrepreneurship for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6)

627209 ธุ่รกิจัการค้าอิเล็ุ่กทรอนิี้กส์
(e-Trading Business)

3(2-2-5)

627210 การวิเคราะห์ัข้อม้ลุ่ขนี้าด้ใหัญ�ทางธุ่รกิจั
(Big Data Business Analytics)

3(2-2-5)

 
4. กลุ่่�มวิิชาฝึึกปฎิีบััติการ นักศึกษาต้องศึกษา 8 วิิชา 
  จำานวิน  32 หน�วิยกิต ดั้งต�อไปน้ี้�

รหัสวิิชา  ชื�อวิิชาภาษาไทย/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ หน�วิยกิต

(ปฏิิบััติ xx ชั�วิโมง )

627301 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 1
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 1)

4(450)

627302 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 2
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 2)

4(450)

627303 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 3
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 3)

4(450)

627304 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 4
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 4)

4(450)

627305 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 5
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 5)

4(450)

627306 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 6
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 6)

4(450)
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627307 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 7
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 7)

4(450)

627308 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การ
นี้วัตกรรมการค้า 8
(Work-based Learning in Innovative 
Trading Management 8)

4(450)

 รายวิชาการเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติด้้วยการจััด้การนี้วัตกรรมการค้า 1 
– 8 โด้ยการเร้ยนี้ร้้ฝึึกปฏิิบัติงานี้ในี้สถานี้ประกอบการของบริษัท ซ้ึ่พ้ื่ ออ
ลุ่ล์ุ่ จัำากัด้ (มหัาชนี้)  จัำานี้วนี้ 450 ชั�วโมง

หมวิดิวิิชาเลืุ่อกเสรี  
 ให้ัเลุ่่อกศ่ึกษาวิชาใด้ๆ จัำานี้วนี้ไม�น้ี้อยกว�า 6 หันี้�วยกิตในี้หัลัุ่กส้ตร
ระดั้บปริญญาตร้ท้�เปิด้สอนี้ในี้มหัาวิทยาลัุ่ยเอเช้ยอาคเนี้ย์ 

องค์ัประกอบัเกี�ยวิกับัประสบัการณ์์ภาคัสนาม
(การฝึึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 จัากความต้องการท้�บัณิฑิิตควรม้ประสบการณิ์ในี้วิชาช้พื่ก�อนี้เข้า
ส้�การทำางานี้จัรงิ ดั้งนัี้�นี้หัลัุ่กส้ตรได้้กำาหันี้ด้ไว้ในี้หัมวด้วชิาเฉพื่าะ กลุ่่�มวชิา
ฝึึกปฏิิบัติการ แลุ่ะจััด้แผู้นี้การเร้ยนี้เพ่ื่�อให้ันัี้กศ่ึกษาลุ่งทะเบ้ยนี้เร้ยนี้ในี้
รายวิชาในี้แต�ลุ่ะภาคการศ่ึกษา  โด้ยผู้ลุ่การศ่ึกษาของรายวิชาจัะแสด้ง
ระดั้บคะแนี้นี้ A, B+, B, C+, C, D+, D หัร่อ F 

  1. มาตรฐานผลุ่การเรียนร้้ของประสบัการณ์์ภาคัสนาม   
  เพ่ื่�อใหัผู้้้้เร้ยนี้ในี้รายวิชา 627301–627308 การเร้ยนี้ร้้ภาคปฏิิบัติ
ด้้วยการจััด้การนี้วัตกรรมการค้า 1-8  ม้มาตรฐานี้ผู้ลุ่การเร้ยนี้ร้้ ดั้งน้ี้�
 1)  ด้ิานค่ัณ์ธุรรม จริยธุรรม
   1.1. ตระหันัี้กในี้ค่ณิค�าแลุ่ะค่ณิธุรรม จัริยธุรรม ม้จิัตสำาน่ี้กแลุ่ะม้
มโนี้ธุรรมท้�จัะแยกแยะความถ้กต้อง ความด้้ แลุ่ะความชั�ว   ม้ความร้้ความ
เข้าใจัในี้ค่ณิค�าแหั�งช้วิต พื่ร้อมทั�งม้จัรรยาบรรณิทางวิชาการ วิชาช้พื่แลุ่ะ
ทัศึนี้คติท้�ด้้ต�อวิชาช้พื่ 
    1.2  ม้ความซ่ึ่�อสัตย์ส่จัริต  เส้ยสลุ่ะ ม้ความรับผิู้ด้ชอบต�อตนี้เอง
แลุ่ะสังคม ม้ระเบ้ยบ วินี้ยั  ตรงต�อเวลุ่า  ปฏิิบัตติามกฎี ระเบ้ยบ ข้อบังคับ

ต�างๆ ขององค์กรแลุ่ะสังคม 
 1.3  ม้ภาวะความเป็นี้ผู้้้นี้ำาแลุ่ะผู้้้ตาม สามารถทำางานี้เป็นี้ท้ม   
สามารถแก้ไขข้อขัด้แยง้แลุ่ะลุ่ำาดั้บความสำาคัญ เคารพื่สิทธิุแลุ่ะรับฟัิงความ
คิด้เหัน็ี้ของผู้้อ่้�นี้  รวมทั�งเคารพื่ในี้ค่ณิค�าแลุ่ะศึกัดิ้�ศึร้ของความเปน็ี้มน่ี้ษย์
   1.4  ม้ความพื่อเพ้ื่ยงเป็นี้หัลัุ่กในี้การด้ำาเนิี้นี้ช้วิต โด้ยย่ด้แนี้วคิด้
ความพื่อประมาณิ  ความม้เหัต่ผู้ลุ่แลุ่ะการสร้างภ้มิค้่มกันี้  สามารถบริหัาร
เวลุ่าแลุ่ะปรับวิถ้ช้วิตอย�างสร้างสรรค์ในี้สังคม
    1.5 สามารถวิเคราะห์ัแลุ่ะประเมินี้ผู้ลุ่กระทบจัากการใช้ความร้้ทาง
วิชาช้พื่ต�อบ่คคลุ่องค์กรแลุ่ะสังคม 
 2)  ด้ิานคัวิามร้้
   2.1 ม้ความร้้แลุ่ะความเข้าใจัศึาสตร์พ่ื่�นี้ฐานี้ท้�จัำาเป็นี้ต�อการศ่ึกษา
ในี้สาขาวิชาช้พื่  ครอบคลุ่่มทั�งการบัญช้  เศึรษฐศึาสตร์ นี้ิติศึาสตร์ 
ศิึลุ่ปศึาสตร์ วิทยาศึาสตร์ แลุ่ะระบบสารสนี้เทศึ  โด้ยประย่กต์ใช้กับงานี้
ด้้านี้วิชาช้พื่ท้�เก้�ยวข้อง
 2.2  ม้ความร้้แลุ่ะความเข้าใจัเก้�ยวกับหัลัุ่กการท้�สำาคัญทั�งด้้านี้
ทฤษฎ้ีแลุ่ะปฏิิบัติ เน่ี้�อหัาของสาขาวิชาช้พื่เฉพื่าะด้้านี้
 2.3  สามารถวิเคราะห์ัแลุ่ะแก้ไขปัญหัา  รวมถ่งการประย่กต์ใช้
เคร่�องม่อต�าง ๆ  เช�นี้ โปรแกรมคอมพิื่วเตอร์ ในี้การแก้ไขปัญหัาได้้อย�าง
เหัมาะสม
 2.4  สามารถบ้รณิาการความร้้ในี้สาขาวิชาท้�ศ่ึกษากับความร้้ในี้
ศึาสตร์อ่�นี้ๆ ท้�เก้�ยวข้อง  
 2.5  สามารถติด้ตามการเปลุ้่�ยนี้แปลุ่งทางวิชาการ การวิจััย แลุ่ะ
วิชาช้พื่ทั�งภาคทฤษฎ้ีแลุ่ะปฏิิบัติ แลุ่ะเทคโนี้โลุ่ย้ใหัม�ๆ ท้�ส�งผู้ลุ่กระทบต�อ
วิชาช้พื่อย�างต�อเน่ี้�อง
 2.6  สามารถวิเคราะห์ั  ออกแบบ ติด้ตั�ง ปรับปร่งแลุ่ะ/หัร่อประเมินี้
ระบบองค์ประกอบต�างๆ ของระบบคอมพิื่วเตอร์ให้ัตรงตามข้อกำาหันี้ด้
 3)  ด้ิานทักษะทางปัญญา
 3.1  ม้ความคิด้วิจัารณิญาณิอย�างเป็นี้ระบบ 
   3.2 สามารถส่บค้นี้ข้อม้ลุ่ จัำาแนี้ก  ประมวลุ่ขอ้ม้ลุ่หัลุ่กัฐานี้แนี้วคดิ้
ต�างๆ เพ่ื่�อนี้ำามาใช้ในี้การระบ่แลุ่ะวิเคราะห์ัปัญหัาได้้   สามารถประย่กต์
ความร้้ทางด้้านี้วิชาช้พื่แลุ่ะด้้านี้อ่�นี้ท้�สัมพัื่นี้ธ์ุกันี้  ใช้ทักษะทางวิชาช้พื่แลุ่ะ
ด่้ลุ่ยพิื่นิี้จัในี้การแก้ไขปัญหัาในี้สถานี้การณ์ิต�างๆ อย�างสร้างสรรค์โด้ย
คำาน่ี้งผู้ลุ่กระทบท้�อาจัเกิด้ข่�นี้จัากการตัด้สินี้ใจั
    3.3 ม้ความคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ ต�อยอด้กรอบความร้้เดิ้ม สามารถ
บ้รณิาการความร้้ในี้สาขาท้�ศ่ึกษาแลุ่ะประสบการณ์ิเพ่ื่�อให้ัเกิด้นี้วัตกรรม 
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กิจักรรม หัร่อแนี้วทางใหัม�ๆ
 3.4  สามารถติด้ตาม ประเมินี้ผู้ลุ่แลุ่ะรายงานี้ผู้ลุ่ได้้อย�างถ้กต้อง 
ครบถ้วนี้     
 4)  ด้ิานทกัษะคัวิามสมัพื่นัธุร์ะหวิ�างบ่ัคัคัลุ่แลุ่ะคัวิามรบััผิดิชอบั
   4.1.  สามารถปฏิิบัติแลุ่ะรับผู้ิด้ชอบงานี้ส�วนี้ตนี้แลุ่ะงานี้ส�วนี้รวม
ตามท้�ได้้รับมอบหัมายอย�างม้ประสิทธิุภาพื่รวมทั�งม้ความรับผิู้ด้ชอบในี้
การพัื่ฒนี้าความร้้ความสามารถทางวิชาช้พื่ของตนี้เองอย�างต�อเน่ี้�อง
 4.2 ม้มน่ี้ษยสัมพัื่นี้ธ์ุท้�ด้้ สามารถทำางานี้ร�วมกับผู้้้อ่�นี้ ม้ภาวะผู้้้นี้ำา
แลุ่ะผู้้้ตาม แลุ่ะสามารถปรับตัวใหั้เข้ากับสถานี้การณิ์แลุ่ะวัฒนี้ธุรรมของ
องค์กรได้้เป็นี้อย�างด้้ 
 4.3 สามารถเป็นี้ผู้้้ริเริ�มแสด้งประเด็้นี้ในี้การแก้ไขสถานี้การณ์ิทั�ง
ส�วนี้ตัวแลุ่ะส�วนี้รวม พื่ร้อมทั�งแสด้งจ่ัด้ย่นี้อย�างพื่อเหัมาะทั�งของตนี้เอง
แลุ่ะของกลุ่่�ม  แลุ่ะให้ัความช�วยเหัลุ่่อแลุ่ะอำานี้วยความสะด้วกแก�การแก้
ปัญหัาสถานี้การณ์ิต�าง ๆในี้กลุ่่�ม ทั�งในี้บทบาทของผู้้้นี้ำาหัร่อผู้้้ร�วมท้ม
ทำางานี้
 4.4 สามารถส่�อสารกับกลุ่่�มคนี้หัลุ่ากหัลุ่ายวิชาช้พื่แลุ่ะวัฒนี้ธุรรม 
ทั�งภาษาไทยแลุ่ะภาษาต�างประเทศึอย�างม้ประสิทธิุภาพื่ 
 4.5 สามารถใช้ความร้้ในี้ศึาสตร์มาช้�นี้ำาสังคมในี้ประเด็้นี้ท้�เหัมาะ
สม 
  5)  ด้้านี้ทักษะการวิเคราะห์ัเชิงตัวเลุ่ข การส่�อสาร แลุ่ะการใช้
เทคโนี้โลุ่ยส้ารสนี้เทศึ
    5.1  ม้ทักษะการใช้หัลัุ่กคณิิตศึาสตร์ สถิติ  แลุ่ะวิธุ้วิเคราะหั์เชิง
ปริมาณิ มาวิเคราะห์ั แปลุ่ความหัมายเพ่ื่�อการตัด้สินี้ใจัในี้การแก้ปัญหัา
หัร่อข้อโต้แย้ง 
 5.2  สามารถส่�อสารอย�างม้ประสิทธุิภาพื่ทั�งการพ้ื่ด้แลุ่ะการเข้ยนี้ 
ร้้จัักเลุ่่อกแลุ่ะใช้ร้ปแบบการนี้ำาเสนี้อท้�เหัมาะสมกับปัญหัาแลุ่ะกลุ่่�มผู้้้ฟิงัท้�
แตกต�างกันี้ทั�งภาษาไทยแลุ่ะภาษาต�างประเทศึ
  5.3  สามารถใช้เคร่�องม่อ เทคโนี้โลุ่ยส้ารสนี้เทศึท้�ม้ในี้ปัจัจ่ับันี้ในี้
การเก็บรวบรวมข้อม้ลุ่  การแปลุ่ความหัมาย  แลุ่ะการส่�อสาร เพ่ื่�อให้ัเกิด้
ประโยชน์ี้ต�อการทำางานี้ท้�เก้�ยวข้องกับสาขาวิชาช้พื่         
 2.  ช�วิงเวิลุ่า
 จััด้ให้ันัี้กศ่ึกษาเข้าฝึึกปฎิีบัติการในี้สถานี้ประกอบการจัริงในี้ท่ก
ภาคการศ่ึกษา ตั�งแต�ชั�นี้ปีท้� 1-4
   3. การจัดิเวิลุ่าแลุ่ะตารางสอน
 ท่กภาคภาคการศ่ึกษา ไม�น้ี้อยกว�า 450 ชั�วโมง

 4. ข้อกำาหนดิเกี�ยวิกับัการทำาโคัรงงานหรืองานวิิจัย (ถ้้ามี)
         ในี้การทำาโครงงานี้ต้องเป็นี้หััวข้อท้�เก้�ยวข้องกับการบ้รณิาการความ
ร้้แลุ่ะทักษะในี้ด้้านี้ต�าง ๆ ม้ความคิด้สร้างสรรค์การนี้ำานี้วัตกรรมมาสร้าง
โครงงานี้เพ่ื่�อพัื่ฒนี้าการประกอบธุ่รกิจัการค้า  โด้ยกำาหันี้ด้ให้ัม้จัำานี้วนี้ผู้้้
เข้าร�วมโครงงานี้ 3-5 คนี้  แลุ่ะม้รายงานี้ท้�นัี้กศ่ึกษาต้องนี้ำาส�งตามร้ปแบบ
แลุ่ะระยะเวลุ่าท้�กำาหันี้ด้
 4.1 คัำาอธิุบัายโดิยย�อ 
 627110  นี้วัตกรรมทางธุ่รกิจั 2  เพ่ื่�อให้ันัี้กศ่ึกษาบ้รณิาการความ
ร้้แลุ่ะทักษะในี้การสร้างแลุ่ะพัื่ฒนี้างานี้ตามกระบวนี้การทด้ลุ่อง สำารวจั 
ประดิ้ษฐ์คิด้ค้นี้หัร่อการปฏิิบัติงานี้เชิงระบบ  ในี้การสร้างแลุ่ะพัื่ฒนี้างานี้
ให้ัสามารถใช้งานี้ได้้จัริง แลุ่ะนี้ำาเสนี้อโครงงานี้โด้ยม้การทำางานี้เป็นี้กลุ่่�ม
ภายใต้คำาแนี้ะนี้ำาของท้มอาจัารย์ผู้้้สอนี้
 4.2 มาตรฐานผลุ่การเรียนร้้ 
   4.2.1 สามารถทำางานี้เป็นี้ท้มในี้การสร้างนี้วัตกรรมเพ่ื่�อพัื่ฒนี้าธุ่รกิจั
การค้า แลุ่ะวิเคราะห์ัประเมินี้ผู้ลุ่กระทบจัากการใช้นี้วัตกรรมนัี้�นี้ต�อบ่คคลุ่
 องค์กรแลุ่ะสังคม
    4.2.2 สามารถบ้รณิาการความร้้โด้ยนี้ำาความร้้ในี้ศึาสตร์ต�างๆ มาส
ร้างนี้วัตกรรมได้้ 
4.2.3 ม้ความคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์เพ่ื่�อให้ัเกิด้นี้วัตกรรม กิจักรรมหัร่อแนี้ว
ทางใหัม�ๆ ได้้
 4.2.4 สามารถใช้ความร้้ในี้ศึาสตร์ ช้�นี้ำาสังคมในี้ประเด็้นี้ท้�เหัมาะ
สม
 4.2.5 สามารถวิเคราะห์ัแลุ่ะแก้ไขปัญหัา รวมถ่งประย่กต์ใช้เคร่�อง
ม่อต�างๆ ได้้อย�างเหัมาะสม แลุ่ะสามารถนี้ำาเสนี้อนี้วัตกรรมในี้ร้ปแบบ
ต�างๆ ได้้อย�างเหัมาะสม

 5.  ช�วิงเวิลุ่า
 ภาคการศ่ึกษาท้� 2 ของชั�นี้ปีท้� 4

 6.  จำานวินหน�วิยกิต
 2 (0-4-2)  หันี้�วยกิต

 7 การเตรียมการ 
 ม้การกำาหันี้ด้ชั�วโมงการใหัค้ำาปร่กษา จััด้ทำาบันี้ท่กการใหัค้ำาปร่กษา
 ให้ัข้อม้ลุ่ข�าวสารเก้�ยวกับโครงงานี้ทางกระด้านี้ประกาศึข�าวแลุ่ะเว็บไซึ่ต์
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 แลุ่ะปรับปร่งให้ัทันี้สมัยเสมออ้กทั�งม้ตัวอย�างโครงงานี้ให้ัศ่ึกษา
 8.  กระบัวินการประเมินผลุ่ 
 ประเมินี้จัากความสมบ้รณ์ิครบถ้วนี้แลุ่ะการใช้งานี้ได้้จัริง ความ
สามารถในี้การนี้ำาเสนี้อโครงงานี้ ทั�งน้ี้�การประเมนิี้ผู้ลุ่จัะเป็นี้การวัด้ความ
สามารถแยกเปน็ี้รายบ่คคลุ่ โด้ยอย้�ในี้ด่้ลุ่ยพิื่นิี้จัของท้มอาจัารยผ้้์ู้สอนี้ โด้ย
ให้ัคะแนี้นี้ตามร้ปแบบท้�กำาหันี้ด้โด้ยสาขาวิชา
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
600201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
600401-408	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)
621001	 การบัญชีขั้นต้น	1	 3(2-2-5)
622001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)
624001	 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)

รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

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

รวม 18(XX-X-XX)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
600101-106	 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 2 ภาคการศึกษาที่ 2

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

รวม 15(xx-x-xx)

หมายเหต	ุนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับ	ปวส.	ทางการบัญชี	ให้ศึกษาวิชา	621005		การบัญชีการเงิน	แทนวิชา	621001	การบัญชีขั้นต้น	1	

และวิชา	621002	การบัญชีขั้นต้น	2	

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

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

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
600101-106	 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 หน่วยกติ
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร	์		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร	์	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา	(1	วิชา)	 3(x-x-x)
621003	 หลักการบัญชี	 3(2-2-5)
622101	 พฤติกรรมผู้บริโภค	 3(3-0-6)
622102	 การจัดการผลิตภัณฑ์	 3(3-0-6)

รวม 18(X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

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

การกระจายสินค้า
รวม 18(X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

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

รวม 18(X-X-X)

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

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

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600201-208	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
622001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)
600401-408 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร	์	(1	วิชา)	 3(x-x-x)
620001	 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)
624001	 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)

รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

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

รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
	600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา	(1	วิชา)		 3(x-x-x)
620002	 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 2 ภาคการศึกษาที่ 2

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

รวม 15(x-x-x)

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

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

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
600201-209	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
600401-409	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 3(x-x-x)
620001	 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น	 3(3-0-6)
622001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)
624001	 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)

รวม    18(x-x-x)

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์		(1	วิชา)		 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
600401-409	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 3(x-x-x)
621003	 หลักการบัญชี	 3(2-2-5)
620003	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)
625114	 การออกแบบงานกราฟิิกสำาหรับธุรกิจดิจิทัล	 3(2-2-6)

รวม 18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
	600201-209	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
620006	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)
620008	 การจัดการการปฏิบัติการ	 3(3-0-6)
625101	 การออกแบบเว็บไซด์	 3(2-2-6)
625102	 การพัฒนาโปรแกรมสำาหรับธุรกิจด้วย	 3(3-0-6)

ภาษา	ไพทอน
รวม 18(x-x-x)

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(x-x-x)
623001	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
625103	 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	 3(2-2-6)
625104	 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-6)
625105	 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสำาหรับธุรกิจ	 3(2-2-6)

รวม 18(x-x-x)

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจดิจิทัล
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
620004	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 	 						3(2-2-5)
625001	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ	 	 3(3-0-6)
625115	 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	 	 	 3(2-2-6)	 	
625110	 การพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจ	 	 3(3-0-6)
	 	 อิเล็กทรอนิกส์
6252…	วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 	 3(x-x-x)
………	 วิชาเลือกเสรี		(1	วิชา)	 	 3(x-x-x)
    รวม 18(x-x-x)

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

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

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจดิจิทัล
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600201-209	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600401-409 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		(1	วิชา)		3(3-0-6)
620001	 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น	 3(3-0-6)
624001	 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)

รวม 18(18-0-36)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600201-209	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600401-409 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
622001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)
625001	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ	 3(3-0-6)
626101	 จริยธรรมทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

รวม 18(18-0-36)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
	600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา)	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		(1	วิชา) 3(3-0-6)
620002	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)
620003	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)
621003	 หลักการบัญชี	 3(2-2-5)
626102	 พฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

รวม 18(17-2-35)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ
	600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
620006	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)
620007	 การภาษีอากร	 3(0-0-6)
626103	 การวางแผนและควบคุมกลยุทธ์	 3(3-0-6)
626104	 การออกแบบองค์การเพ่ือความยั่งยืน	 3(3-0-6)
6262.....	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)

รวม 18(18-0-36)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1
รหัสวิชา ช่ือวิชา  หน่วยกิต

621004	 การบริหารต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ	 3(2-2-5)

623001	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

620004	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)

626105	 การจัดการความเปล่ียนแปลง	 3(3-0-6)

626106	 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

6262…..	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)

 รวม    18(17-4-34)

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
620005	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)
620008	 การจัดการการปฎิบัติการ	 3(3-0-6)
620009	 ธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)
626107	 การจัดการโครงการ	 3(3-0-6)
626108	 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 3(3-0-6)
…..….	 วิชาเลือกเสรี	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
  รวม    18(17-2-35)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
620005	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)
620008	 การจัดการการปฎิบัติการ	 3(3-0-6)
620009	 ธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)
626107	 การจัดการโครงการ	 3(3-0-6)
626108	 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 3(3-0-6)
…..….	 วิชาเลือกเสรี	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
  รวม    18(18-0-36)

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6262…..	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
6262…..	 วิชาเอกเลือก	(1	วิชา)	 3(3-0-6)
หรือ	 	
626207	 เลือกสมัครลงทะเบียนเข้าร่วม							6(0-300ช่ัวโมง-0)
	 โครงการฝึึกงานในรายวิชา626207
	 	ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ	
	 (การฝึึกงาน)	
  รวม   6(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต

600201-209	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์		1	วิชา	 3(3-0-6)

600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา	1	วิชา	 3(x-x-x)

620001	 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น	 3(3-0-6)

622001	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

625001	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ		 3(3-0-6)

627301	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการ

นวัตกรรมการค้า	1	 4	(ปฏิบัติ	450	ช่ัวโมง)

รวม    19(x-x-x)

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	1	วิชา	 3(3-0-6)
600401-409	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		1	 3(3-0-6)
624001	 หลักการบริหาร	 3(3-0-6)
627101	 ความรู้พ้ืนฐานทางนวัตกรรม	 2(1-2-3)
627102	 การจัดการคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต	 2(1-2-3)
627302	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการ

นวัตกรรมการค้า	2	 4(ปฏิบัติ	450	ช่ัวโมง)
รวม    17(x-x-x)

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต
600101-106	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	1	วิชา	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา	1	วิชา	 3(x-x-x)
600401-409	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์							 3(3-0-6)
627103	 การคิดเชิงสร้างสรรค์	 2(1-2-3)
627104	 กระบวนการแก้ปัญหา	 2(1-2-3)
627303	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการ

นวัตกรรมการค้า	3	 																4	(ปฏิบัติ	450	ช่ัวโมง)
รวม    17(x-x-x)

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต
600201-209	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์		1	วิชา	 3(3-0-6)
600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		1	วิชา	 3(x-x-x)
620003	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)
627105	 การจัดการนวัตกรรม	 2(1-2-3)
6272…..	 วิชาเอกเลือก		1	วิชา	 3(x-x-x)
627304	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการ

นวัตกรรมการค้า	4	 4	(ปฏิบัติ	450	ช่ัวโมง)
รวม    18(x-x-x)

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

364



ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1
รหัสวิชา ช่ือวิชา  หน่วยกิต

600301-313	 กลุ่มวิชาภาษา		1	วิชา	 3(x-x-x)

620009	 การจัดการการปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

621003	 หลักการบัญชี	 3(2-2-5)

627106	 ความรู้พ้ืนฐานปัญญาประดิษฐ์	 2(2-0-4)

6272.....	 วิชาเอกเลือก	1	วิชา	 3(x-x-x)

627305	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการ

	 นวัตกรรมการค้า	5	 4	(ปฏิบัติ	450	ช่ัวโมง)

  รวม    18 (x-x-x)

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ช่ือวิชา  หน่วยกิต
620004	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)
620007	 การภาษีอากร	 3(3-0-6)
623001	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
627107	 ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือธุรกิจการค้า	 2(1-2-3)
6272.....	 วิชาเอกเลือก	1	วิชา	 3(x-x-x)
627306	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการ
	 นวัตกรรมการค้า	6	 4	(ปฏิบัติ	450	ช่ัวโมง)
  รวม    18(x-x-x)

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต
620005	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 	 	 3(2-2-5)
627108	 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 	 	 2(2-0-4)
627109	 นวัตกรรมทางธุรกิจ	1	 	 	 2(0-4-2)
……..…	 		 วิชาเลือกเสรี		1	วิชา	 	 	 3(x-x-x)
627307	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการ
	 	 นวัตกรรมการค้า	7	 										4	(ปฏิบัติ	450	ช่ัวโมง)
    รวม    14(x-x-x)

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต
627110	 นวัตกรรมทางธุรกิจ	2	 2(0-4-2)
……..….	 วิชาเลือกเสรี		1	วิชา	 3(x-x-x)
627308	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการ
	 นวัตกรรมการค้า	8	 4	(ปฏิบัติ	450	ช่ัวโมง)
  รวม  9(x-x-x)

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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คณะบริิหาริธุุริกิิจ (หลัักิสููตรินานาชาติ)
Business Administration Faculty

หลัักิสููตริท่ี่�เปิิดสูอน ม่ีดังน่�
	 1.	บััญชีีบััณฑิิต	(Bachelor	of	Accountancy)
	 2.	บัริิหาริธุุริกิิจบััณฑิิต	(Bachelor	of	Business	Administration)

หลัักิสููตริ 
	 1.	หลัักิสููตริบััญชีี	บััณฑิิต
	 Bachelor	of	Accountancy	Program	in	Accountancy
	 2.	บัริิหาริธุุริกิิจบััณฑิิต	สูาขาวิิชีากิาริตลัาด
	 Bachelor	of	Accountancy	Program	in	Marketing
	 3.	บัริิหาริธุุริกิิจบััณฑิิต	สูาขาวิิชีากิาริเงิิน
	 Bachelor	of	Accountancy	Program	in	Finance

สูาขาวิิชา/ช่�อปิริิญญา

สูาขาวิิชา ช่�อเต็มี (ไที่ย) ช่�อย่อ (ไที่ย) ช่�อเต็มี(อังกิฤษ) ช่�อย่อ(อังกิฤษ)

กิาริบััญชีี บััญชีีบััณฑิิต บัชี.บั. Bachelor	of	Accountancy B.Acc.	(Accountancy)

กิาริตลัาด บัริิหาริธุุริกิิจบััณฑิิต	(กิาริตลัาด) บัธุ.บั.	(กิาริตลัาด) Bachelor	of	BusinessAdministration	
(Marketing)

B.B.A.	(Marketing)

กิาริเงิิน บัริิหาริธุุริกิิจบััณฑิิต	(กิาริเงิิน) บัธุ.บั.	(กิาริเงิิน) Bachelor	of	BusinessAdministration	
(Finance)

B.B.A.	(Finance)
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1. ปรััชญา ความสำำาคัญ และวัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
หลักสูำตรับััญชีบััณฑิิต สำาขาวิชาการับััญชี
 1.1 ปรััชญาของหลักสูำตรั
	 ผลิิตบััณฑิิตท่ี่�ม่ีความีรู้้�ความีสามีารู้ถในการู้ปรู้ะยุุกต์ความีรู้้�ด้�าน
บััญช่ี	เที่คโนโลิยุส่ารู้สนเที่ศ	ทัี่กษะการู้ส่�อสารู้เพ่ื่�อนำาปรู้ะกอบัวิชีาช่ีพื่บััญช่ี
	ม่ีคุณธรู้รู้มี	จรู้ิยุธรู้รู้มีแลิะจรู้รู้ยุาบัรู้รู้ณที่างวิชีาชี่พื่	แลิะพื่ัฒนาความีรู้้�
ตนเองอยุ่างต่อเน่�อง	
 1.2 ความสำำาคัญของหลักสูำตรั
หลัิกส้ตรู้บััญชี่บััณฑิิต	(หลิักส้ตรู้นานาชีาติ)	เป็นหลิักส้ตรู้ท่ี่�มุ่ีงพัื่ฒนา
บุัคลิากรู้ที่างการู้บััญช่ีรู้ะดั้บัปริู้ญญาตรู่้ให�ม่ีความีรู้้�	ความีสามีารู้ถด้�าน
วิชีาช่ีพื่บััญช่ี	ม่ีคุณธรู้รู้มี	จริู้ยุธรู้รู้มี	แลิะทัี่กษะการู้เรู่้ยุนรู้้�ในศตวรู้รู้ษท่ี่�	21	
โด้ยุออกแบับัโครู้งสรู้�างหลัิกส้ตรู้	รู้ายุวิชีา	แลิะกรู้ะบัวนการู้จัด้การู้เรู่้ยุน
การู้สอน	เพ่ื่�อสรู้�างนักบััญช่ียุุคใหม่ี	(Smart	Accountant)	ท่ี่�ม่ีทัี่กษะด้�าน
การู้วางแผน	วิเครู้าะห์	วางรู้ะบับั	พื่ัฒนางานตรู้วจสอบัที่างบััญชี่	ตลิอด้
จนเป็นผ้�ให�ปรึู้กษาท่ี่ม่ี�ปรู้ะสิที่ธิภาพื่แก่ผ้�บัริู้หารู้ขององค์กรู้ได้�ซึึ่�งเป็นส่วน
ท่ี่�ม่ีความีสำาคัญในการู้ขับัเคล่ิ�อนเศรู้ษฐกิจของสังคมีแลิะชุีมีชีน
 1.3  วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 1.	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตให�ม่ีความีรู้้�ความีสามีารู้ถแลิะทัี่กษะในวิชีาช่ีพื่
บััญช่ีแลิะเป็นไปตามีมีาตรู้ฐานการู้ศึกษารู้ะหว่างปรู้ะเที่ศสำาหรัู้บัผ้�
ปรู้ะกอบัวิชีาช่ีพื่	(International	Education	Standards	for	
Professional	Accountants	:	IES)
	 2.	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�สามีารู้ถปรู้ะยุุกต์ความีรู้้�ที่างการู้บััญช่ีนำาไปใชี�
ในการู้ที่ำางานได้�อยุ่างม่ีปรู้ะสิที่ธิภาพื่แลิะที่ำางานรู่้วมีกับัผ้�อ่�นได้�
	 3.	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตให�มี่คุณธรู้รู้มี	จริู้ยุธรู้รู้มี	ความีซ่ึ่�อสัตยุ์	ม่ีความี
รัู้บัผิด้ชีอบัแลิะปฏิิบััติตามีจรู้รู้ยุาบัรู้รู้ณวิชีาช่ีพื่
	 4.	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�ม่ีทัี่กษะความีรู้้�ความีสามีารู้ถการู้ใชี�เที่คโนโลิยุ่
สารู้สนเที่ศมีาปรู้ะยุุกต์ใชี� กับังานบััญช่ีแลิะการู้ส่�อสารู้ได้�อยุ่างม่ี
ปรู้ะสิที่ธิภาพื่
5.	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�มีก่ารู้พื่ฒันาความีรู้้�ตนเองแลิะปรัู้บัตัวให�เข�ากับัสภาพื่
แวด้ลิ�อมี	สังคมี	แลิะเที่คโนโลิยุ่ท่ี่�เปล่ิ�ยุนแปลิงอยุ่้เสมีอได้�	

     หลักสูำตรับัริัหารัธุุรักิจ สำาขาวิชาการัเงิน
 1.1 ปรััชญาของหลักสูำตรั
	 ผลิิตบััณฑิิตให�ม่ีความีรู้้�	ทัี่กษะการู้วเิครู้าะห	์	การู้วางแผน	การู้ตัด้สิน
ใจที่างการู้เงนิแลิะปรู้ะยุกุตใ์ชี�เที่คโนโลิยุส่ารู้สนเที่ศท่ี่�ทัี่นสมียัุให�สอด้คลิ�อง

กับัสถานการู้ณ์ที่างเศรู้ษฐกิจแลิะที่างการู้เงินในปัจจุบัันแลิะอนาคตได้�		
ตลิอด้จนม่ีจริู้ยุธรู้รู้มีในปรู้ะกอบัวิชีาช่ีพื่	
 1.2 ความสำำาคัญของหลักสูำตรั
	 หลัิกส้ตรู้บัริู้หารู้ธุรู้กิจบััณฑิิต	สาขาวิชีาการู้เงิน	(หลัิกส้ตรู้นานาชีาติ
)		ท่ี่�ม่ีการู้ปรัู้บัปรุู้งโด้ยุจัด้การู้เรู่้ยุนการู้สอนเป็นภาษาอังกฤษแลิะภาษา
จ่น	เพ่ื่�อรู้องรู้บััการู้เปลิ่�ยุนแปลิงของโลิกธรุู้กิจทัี่�งด้�านการู้เปดิ้เสรู่้ที่างการู้
ค�า	รู้องรัู้บัการู้ลิงทุี่นจากต่างชีาติ	แลิะเที่คโนโลิยุท่่ี่�ถ้กนำามีาใชี�ด้�านการู้เงิน
	การู้ปรัู้บัปรุู้งหลัิกส้ตรู้จึงได้�มี่การู้ปรัู้บัปรุู้งรู้ายุวิชีาให�มี่ความีทัี่นสมัียุเพิื่�มี
ขึ�น	ม่ีการู้จัด้การู้เรู่้ยุนการู้สอนแบับั	Active	Learning		เพ่ื่�อให�สอด้คลิ�อง
กับัความีต�องการู้ของสถานปรู้ะกอบัการู้แลิะเปน็บัคุลิกรู้ท่ี่�มีส่่วนสำาคัญใน
การู้พัื่ฒนาปรู้ะเที่ศแลิะสังคมี	
 1.3  วัตถุุปรัะสำงค์ของหลักสูำตรั
	 	 1.3.1	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�ม่ีความีรู้้�	ความีสามีารู้ถ		ทัี่กษะที่างการู้
เ งินสามีารู้ถเป็นผ้�ปฏิิบัั ติงานที่างการู้เงินขององค์กรู้ได้�อยุ่างม่ี
ปรู้ะสิที่ธิภาพื่
	 1.3.2		เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�ม่ีทัี่กษะการู้วิเครู้าะห์	วางแผน	แลิะแก�
ปัญหาที่างการู้เงินได้�อยุ่างม่ีปรู้ะสิที่ธิภาพื่
	 1.3.3		เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�สามีารู้ถปรู้ะยุกุตใ์ชี�ความีรู้้�ที่างวชิีาช่ีพื่การู้
เงิน	การู้ใชี�เที่คโนโลิยุใ่ห�เข�ากับัการู้เปล่ิ�ยุนแปลิงที่างเศรู้ษฐกิจในปัจจุบััน
แลิะอนาคตได้�	
1.3.4		เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตท่ี่�มี่จรู้รู้ยุาบัรู้รู้ณในการู้ปรู้ะกอบัวิชีาช่ีพื่ที่างการู้
เงินแลิะม่ีการู้พัื่ฒนาทัี่กษะความีรู้้�อยุ่างต่อเน่�อง

 หลักสูำตรับัริัหารัธุุรักิจบััณฑิิต สำาขาวิชาการัตลาด
 1.1 ปรััชญาของหลักสูำตรั
	 มุ่ีงผลิิตบััณฑิิตที่างการู้ตลิาด้ท่ี่�มีค่วามีรู้้�ความีสามีารู้ถ	คณุธรู้รู้มีแลิะ
จริู้ยุธรู้รู้มี	ม่ีทัี่กษะที่างการู้ตลิาด้	สามีารู้ถแก�ปัญหาแลิะนำาความีรู้้�ไป
ปรู้ะยุุกต์ใชี�ในการู้ปรู้ะกอบัอาชี่พื่ด้�านการู้ตลิาด้	ท่ี่�สอด้คลิ�องกับัความี
ต�องการู้ของสังคมี	แลิะเป็นปรู้ะโยุชีน์ต่อการู้พัื่ฒนาปรู้ะเที่ศ
 1.2 ความสำำาคัญ
มุ่ีงพัื่ฒนาบััณฑิิตให�เป็นนักการู้ตลิาด้ม่ีออาชี่พื่	ท่ี่�มี่จรู้รู้ยุาบัรู้รู้ณ	แลิะ
สามีารู้ถนำาความีรู้้�ไปปรู้ะยุุกต์ใชี�ในการู้ตัด้สินใจได้�อยุ่างเหมีาะสมีภายุใต�
สถานการู้ณ์ท่ี่�เปล่ิ�ยุนแปลิง	
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	 1.3	วัตถุปรู้ะสงค์ของหลัิกส้ตรู้
	 1.3.1	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตที่างการู้ตลิาด้ท่ี่�ม่ีความีรู้้�	ความีสามีารู้ถ	แลิะ
ทัี่กษะในการู้ปฏิิบััติงานที่างการู้ตลิาด้	สอด้คลิ�องกับัความีต�องการู้ของ
ภาคธุรู้กิจ	
	 1.3.2	เพ่ื่�อผลิิตบััณฑิิตที่างการู้ตลิาด้ท่ี่�ม่ีความีรู้้�	ความีสามีารู้ถ	แลิะ
เข�าใจในทัี่กษะของการู้เป็นผ้�ปรู้ะกอบัการู้ในอนาคต

คุณสำมบััติของผูู้�เข�าศึึกษา
	 คุณสมีบััติผ้�ท่ี่�เข�าศึกษาให�เป็นไปตามีข�อบัังคับัมีหาวิที่ยุาลัิยุ
เอเช่ีอาคเนยุ์ว่าด้�วยุการู้ศึกษารู้ะดั้บัปริู้ญญาตรู่้	พื่.ศ.2559		แลิะผ้�เข�า
ม่ีคุณสมีบััติดั้งต่อไปน่�
	 1.	สำาเร็ู้จการู้ศึกษารู้ะดั้บัมัีธยุมีศึกษาตอนปลิายุ	(มี.6)	หรู่้อเท่ี่ยุบั
เท่ี่า
	 2.	สำาเร็ู้จการู้ศกึษารู้ะด้บััปริู้ญญาตรู่้สาขาอ่�นจากสถาบัันการู้ศกึษา
ท่ี่�กรู้ะที่รู้วงศกึษาแลิะสำานักงานคณะกรู้รู้มีการู้ข�ารู้าชีการู้พื่ลิเรู่้อน	(ก.พื่.)	
ให�การู้รัู้บัรู้อง	ทัี่�งน่�โด้ยุการู้เท่ี่ยุบัโอนหน่วยุกิต
	 3.	ผ้�ท่ี่�ผ่านการู้คัด้เล่ิอกเข�าศึกษาต่อ	จะต�องเข�าที่ด้สอบัเพ่ื่�อวัด้ความี
รู้้�พ่ื่�นฐานภาษาอังกฤษแลิะภาษาจ่นตามีปรู้ะกาศของคณะบัรู้ิหารู้ธุรู้กิจ	
มีหาวิที่ยุาลัิยุเอเช่ียุอาคเนย์ุ	หรู่้อม่ีผลิการู้ที่ด้สอบัภาษาอังกฤษแลิะภาษา
จ่น		เช่ีน	TOEFL		IELTS		CU-TEP		TU-GET		HSK	ตามีเกณฑ์ิปรู้ะกาศ
ของมีหาวิที่ยุาลัิยุ	
	 4.	ม่ีความีปรู้ะพื่ฤติเรู่้ยุบัรู้�อยุไม่ีเป็นผ้�บักพื่รู่้องในศ่ลิธรู้รู้มีแลิะ
มีารู้ยุาที่อันด่้
	 5.	ม่ีสุขภาพื่รู่้างกายุแข็งแรู้ง	ไม่ีเป็นผ้�ท่ี่�ม่ีโรู้คติด้ต่อรู้�ายุแรู้ง
การู้ลิงที่ะเบ่ัยุนเรู่้ยุน
	 ในภาคการู้ศึกษาปกติ	นักศึกษาหลัิกส้ตรู้ปริู้ญญาตรู่้ภาคปกติจะ
ต�องลิงที่ะเบ่ัยุนได้�ไม่ีน�อยุกว่า	9	หน่วยุกิต	แลิะไม่ีเกิน	22	หน่วยุกิต	ใน
ภาคการู้ศึกษาภาคฤด้้รู้�อนลิงที่ะเบ่ัยุนได้�ไม่ีเกิน	9	หน่วยุกิต	หากมี่ความี
จำาเป็นในการู้ลิงที่ะเบ่ัยุนเรู่้ยุนท่ี่�ม่ีจำานวนหน่วยุกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ิ
ท่ี่�กำาหนด้ข�างต�น	อาจที่ำาได้�โด้ยุการู้ได้�รัู้บัอนุมัีติจากคณบัด่้	แต่ทัี่�งน่�ต�องไม่ี
กรู้ะที่บักรู้ะเท่ี่อนต่อมีาตรู้ฐารู้การู้ศึกษา

วิชาบัังคับัก่อน
	 หมีายุความีว่าวิชีาท่ี่�นักนักศึกษาลิงที่ะเบ่ัยุนเรู่้ยุนวิชีานั�น	จะต�อง
ผ่านการู้เรู่้ยุนในรู้ายุวิชีาท่ี่�รู้ะบุัไว�ก่อน	เพ่ื่�อให�เกิด้ผลิสัมีฤที่ธิ�ที่างการู้เรู่้ยุน

ในรู้ายุวิชีานั�น	นักศึกษาจะต�องสอบัผ่านการู้เรู่้ยุนแลิะการู้ปรู้ะเมีินผลิใน
วิชีาบัังคับัก่อนแลิ�วโด้ยุได้�รู้ะดั้บัคะแนน	A	,	B+,	B,	C+,	C	,	D+	D	หรู่้อ	S
 
เกณฑ์ิการัสำำาเร็ัจการัศึึกษาตามหลักสูำตรั 
		 การู้สำาเร็ู้จการู้ศึกษาเป็นไปตามีข�อบัังคับัมีหาวิที่ยุาลัิยุเอเช่ียุ
อาคเนยุ์ว่าด้�วยุการู้ศึกษารู้ะดั้บัปริู้ญญาตรู่้	พื่.ศ.	2559	
	 1.		การู้สำาเร็ู้จการู้ศึกษาต�องม่ีคุณสมีบััติดั้งต่อไปน่�
	 	 1.1	จะต�องสอบัได้�รู้ายุวิชีาครู้บัถ�วนตามีหลัิกส้ตรู้
1.2	ได้�รู้ะดั้บัคะแนนเฉล่ิ�ยุสะสมีตลิอด้หลัิกส้ตรู้ไม่ีตำ�า
กว่า	2.00	โด้ยุรู้ะดั้บัคะแนนของกลุ่ิมีวิชีาเอกบัังคับัแลิะเอกเล่ิอกจะต�อง
ไม่ีตำ�ากว่า	2.00		
	 2.	 	อนุปริู้ญญา	การู้ขอรัู้บัอนุปริู้ญญาจะต�องม่ีคุณสมีบััติดั้งน่�
	 	 2.1	ได้�ศึกษาลัิกษณะวิชีาต่างๆ	แลิะม่ีจำานวนหน่วยุตามีท่ี่�
กำาหนด้ไว�ในโครู้งสรู้�างของหลัิกส้ตรู้
	 	 2.2	ได้�รู้ะดั้บัคะแนนเฉล่ิ�ยุสะสมี	ในขณะท่ี่�ขอรัู้บัอนุปริู้ญญาไม่ี
ถึง	2.00	แต่ไม่ีตำ�ากว่า	1.75	
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ความหมายของรหัสประจำำาวิชา
	 ความหมายของรหสัประจำำาวิชาในหลัักสตูร	ประกอบด้้วย	7	อกัขระ
	ตำาแหน่งท่ี่�	1-6	เป็นเลัขอารบิค	6	หลััก	ตำาแหน่งท่ี่�	7	เป็นตัวอักษรภาษา
อังกฤษ		คือ	T		แที่นหลัักสูตรนานาชาติ	ในทุี่กวิชา	ในหลัักสูตร		ดั้งน่�

X X X X X X T

แสน หมื�น พััน ร้อย สิบ หน่วย หลัักสูตร
นานาชาติ

	 1.	รหัสวิชาหมวด้วิชาศึึกษาทัี่�วไป
																							6		0		0		X		X		X		T
	 รหัสวิชาหมวด้วิชาศึึกษาทัี่�วไป		ใช้เลัขหลัักแสน	หลัักหมื�น
	แลัะหลัักพััน
	 เลัข	600		นำาหน้ารหัสวิชาทุี่กวิชา
			เลัขหลัักร้อย		หมายถึึง		กลุ่ัมวิชา		ดั้งน่�
	 1					หมายถึึง			กลุ่ัมวิชามนุษยศึาสตร์
	 2					หมายถึึง			กลุ่ัมวิชาสังคมศึาสตร์
	 3					หมายถึึง			กลุ่ัมวิชาภาษา	
	 4.				หมายถึึง			กลุ่ัมวิชาวิที่ยาศึาสตร์แลัะคณิิตศึาสตร์
	 2.	รหัสวิชาหมวด้วิชาเฉพัาะคณิะบริหารธุุรกิจำ
					 																6		3		X		X		X		X		T
			 2.1	เลัขหลัักแสน	หลัักหมื�น	หมายถึึง	คณิะ
	 63			หมายถึึง		คณิะบริหารธุุรกิจำ
	 2.2	เลัขหลัักพััน	หมายถึึง	สาขาวิชา	ดั้งน่�
	 0	 หมายถึึง			ไม่แยกสาขา
	 1	 หมายถึึง			สาขาวิชาการบัญช่

	 2	 หมายถึึง			สาขาวิชาการตลัาด้
	 3	 หมายถึึง			สาขาวิชาการเงิน
	 4	 หมายถึึง			สาขาวิชาการบริหารที่รัพัยากรมนุษย์
	 5	 หมายถึึง			สาขาวิชาคอมพิัวเตอร์ธุุรกิจำ
	 6	 หมายถึึง			สาขาวิชาการจัำด้การ			
	 2.3	เลัขหลัักร้อย	หมายถึึง	กลุ่ัมวิชา
		 1	 หมายถึึง		กลุ่ัมวิชาเอกบังคับ
	 2	 หมายถึึง		กลุ่ัมวิชาเอกเลืัอก
	 2.4	เลัขหลัักสิบแลัะหลัักหน่วย		หมายถึึง	เลัขลัำาดั้บวิชา
ในแต่ลัะกลุ่ัมวิชา

คณะบริหารธุุรกิิจำ (หลัักิสูตรนานาชาติ)
หมวดวิชาศึึกิษาทัั่�วไป  (General Education) 30 หน่วยกิิต 
ประกอบด้้วยรายวิชา	แลัะจำำานวนหน่วยกิตดั้งต่อไปน่�
 1. กิลุ่ัมวิชามนุษยศึาสตร์ ไม่น้อยกิว่า 6 หน่วยกิิต 
ให้เลืัอกศึึกษาจำากรายวิชาต่อไปน่�
รหัสวิชา	 ชื�อภาษาไที่ย/ชื�อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 	 (ที่ฤษฎ่ี–ปฏิิบัติ–ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600101T	ด้นตร่กับช่วิต		 3(3-0-6)
	 	 (Music	and	Life)
600102T	มนุษย์กับคุณิค่าที่างอารยธุรรม	 3(3-0-6)
  (Man	and	Value	of	Civilization)
600101T	ด้นตร่กับช่วิต		 3(3-0-6)
	 	 (Music	and	Life)

โครงสร้างหลัักิสูตร 

สาขาวิชา หมวดศึึกิษา
ทัั่�วไป

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลืัอกิ
เสรี

รวม

แกินทั่างธุุรกิิจำ เอกิบังคับ เอกิเลืัอกิ 

การบัญช่ 30 45 39 9 6 129

การตลัาด้ 30 45 33 12 6 126

การเงิน 30 48 30 12 6 126
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600102T	มนุษย์กับคุณิค่าที่างอารยธุรรม	 3(3-0-6)
	 	 (Man	and	Value	of	Civilization)
600103T	ปรัชญาแลัะศึาสนาเพืั�อคุณิค่าช่วิต	 3(3-0-6)
	 	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)
600104T	สุนที่ร่ยภาพัของช่วิต								 3(3-0-6)
	 	 (Aesthetic	for	Life)
600105T	มนุษย์กับการใช้เหตุผลั	 3(3-0-6)
	 	 (Man	and	Reasoning)
600106T	จิำตสำานึกสาธุารณิะ	 3(3-0-6)
	 	 (Public	Minded	Spirit)
 2.กิลุ่ัมวิชาสังคมศึาสตร์ ไม่น้อยกิว่า 6 หน่วยกิิต 	ให้เลืัอกศึึกษา
จำากรายวิชาต่อไปน่�
รหัสวิชา	 ชื�อภาษาไที่ย/ชื�อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 	 (ที่ฤษฎ่ี	–	ปฏิิบัติ	–	ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600201T	จิำตวิที่ยาเพืั�อการด้ำาเนินช่วิต					 3(3-0-6)
	 	 (Psychology	for	Living)
600202T	วิถ่ึของสังคม							 3(3-0-6)
	 	 (Path	of	Society)
600203T	การเสริมสร้างคุณิภาพัช่วิต											 3(3-0-6)
	 	 (Life-Quality	Promotion)						
600204T	ความสง่าแห่งตน	 3(3-0-6)
	 	 (Personality	Development)
600205T	ความเป็นพัลัเมืองในกระแสโลักาภิวัตน์	 3(3-0-6)
	 	 (Citizenship	and	Globalization)		
600206T	กฎีหมายในการด้ำาเนินช่วิต	 3(3-0-6)
  (Law	for	Living)
600207T	เศึรษฐกิจำพัอเพ่ัยงแลัะการประยุกต์ใช้	 3(3-0-6)
	 	 (Sufficiency	Economy	and	Application)
600208T	จิำตวิที่ยาเชิงบวก	 3(3-0-6)
	 	 (Positive	Psychology)
600209T	ความรู้แลัะทัี่กษะการจัำด้การที่างการเงิน	 3(3-0-6)
	 	 (Financial	literacy)

 3.กิลุ่ัมวิชาภาษา ไม่น้อยกิว่า 12 หน่วยกิิต							ให้เลืัอกศึึกษา
จำากรายวิชาต่อไปน่�				โด้ยให้ศึึกษารายวิชาท่ี่�เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า
	6	หน่วยกิตแลัะเลืัอกเร่ยนรายวิชาในกลุ่ัมภาษาอ่กไม่น้อยกว่า	6	
หน่วยกิต
รหัสวิชา	 ชื�อภาษาไที่ย/ชื�อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 	 (ที่ฤษฎ่ี	–	ปฏิิบัติ	–	ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600301T	ภาษาอังกฤษในช่วิตประจำำาวัน	 3(2-2-5)
	 	 (English	in	Daily	Life) 
600302T	ภาษาอังกฤษเพืั�อการ	สื�อสาร	 3(3-0-6)
	 	 (English	for		Communication)
600303T	ภาษาอังกฤษแบบบูรณิาการ	 3(3-0-6)
	 	 (Integrated	English)
600304T	การฟััง	การพูัด้	ภาษาอังกฤษ								 3(3-0-6)
	 	 (Listening	and	Speaking	English)
600305T	ภาษาญ่�ปุ�นในช่วิตประจำำาวัน	 3(3-0-6)
	 	 (Japanese	in	Daily	Life)
600306T	ภาษาจ่ำนในช่วิตประจำำาวัน	 3(3-0-6)
	 	 (Chinese	in	Daily	Life)
600307T	ภาษาฝรั�งเศึสในช่วิตประจำำาวัน	 3(3-0-6)
	 	 (French	in	Daily	Life)
600308T	ภาษาเว่ยด้นามในช่วิตประจำำาวัน	 3(3-0-6)
	 	 (Vietnamese	in	Daily	Life)
600309T	ภาษาพัม่าในช่วิตประจำำาวัน	 3(3-0-6)
	 	 (Burmese	in	Daily	Life)
600310T	ภาษาเขมรในช่วิตประจำำาวัน	 3(3-0-6)
	 	 (Khmer	in	Daily	Life)
600313T	วรรณิศิึลัป์เพืั�อช่วิต	 3(3-0-6)
	 	 (Literary	Arts	for	All)
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 4. กิลุ่ัมวิชาวทิั่ยาศึาสตรแ์ลัะคณติศึาสตรไ์มน้่อยกิวา่ 6 หน่วยกิิต
 โด้ยเลืัอกศึึกษาจำากรายวิชาต่อไปน่�
รหัสวิชา	 ชื�อภาษาไที่ย/ชื�อวิชาภาษาอังกฤษ	 หน่วยกิต
	 	 	 (ที่ฤษฎ่ี	–	ปฏิิบัติ	–	ศึึกษาด้้วยตนเอง)
600401T	คอมพิัวเตอร์แลัะการประยุกต์สร้าง	 3(3-0-6)
	 	 ประโยชน์ในช่วิตประจำำาวัน
	 	 (Computer	and	Applications	
	 	 Benefits	for	Everyday	Life)
600402T	วิที่ยาศึาสตร์แลัะเที่คโนโลัย่เพืั�อช่วิตสมัยใหม่	 3(3-0-6)
	 	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)
600403T	ช่วิตกับสิ�งแวด้ล้ัอม	 3(3-0-6)
	 	 (Life	and	Environment)
600404T	การจัำด้การสารสนเที่ศึยุคใหม่	 3(3-0-6)
	 	 (Modern	Information	Management)
600405T	เที่คโนโลัยส่ารสนเที่ศึเพืั�องานเอกสารแลัะ	 3(2-2-5)
	 	 การนำาเสนอ
	 	 (Information	Technology	for	Documentation
		 	 and	Presentation)
600406T	คณิิตศึาสตร์แลัะสถิึติทัี่�วไป	 3(3-0-6)
	 	 (General	Mathematics	and	Statistics)								
600407Tคณิิตศึาสตร์ทัี่�วไป			 3(3-0-6)
	 	 (General	Mathematics)
600408T	สถิึติเพืั�อการจัำด้การแลัะการตัด้สินใจำ	 3(3-0-6)
	 	 (Statistics	for	Management	and	Decision)
600409T	ระบบสารสนเที่ศึสำาหรับธุุรกิจำยุคดิ้จิำทัี่ลั	 3(2-2-6)
	 	 (IT	for	Digital	Business)
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หมวดวิชาฉพาะด้าน ประกอบด้วย   3 กลุ่่�มวิชาดังน้�
 1.กลุ่่�มวิชาแกนทางธุ่รกิจ นักศึึกษาจะต้้องเร้ยนวิชาแกนธุ่รกิจ ต้ามแต้�ลุ่ะสาขา จากรายวิชาดังต้�อไปน้�

รหัสวิชา ช่�อวิชาภาษาไทย
ช่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน�วยกิต้ บัญช้ การเงิน การต้ลุ่าด

(ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ้-ศึึกษาด้วยต้นเอง)

630001T เศรษฐศาสตร์เบ้ื้�องต้น (Principles of Economics) 3(3-0-6)  - 

630002T การวิิเคราะห์์เชิิงปริมาณทางธุุรกิจ (Quantitative Analysis in Business) 3(3-0-6)   

630003T กฎห์มายธุุรกิจ (Business Law) 3(3-0-6)   

630004T ภาษาอังกฤษธุุรกิจ 1 (Business English 1) 3(2-2-5)   

630005T ภาษาอังกฤษธุุรกิจ 2 (Business English 2) 3(2-2-5)   

630006T สถิิตธุุรกิจ (Statistics Business) 3(3-0-6)   

630007T การภาษีอากร (Taxation) 3(3-0-6)   

630008T การจัดการการปฏิิบัื้ติการ (Operation Management) 3(3-0-6) -  

630009T ธุุรกิจระห์ว่ิางประเทศ (International Business) 3(3-0-6)  - 

630010T การจัดการกลยุทธ์ุ (Strategic Management) 3(3-0-6)   

631001T การบัื้ญชีิขัั้�นต้น 1 (Principles of Accounting I) 3(2-2-5)  - -

631002T การบัื้ญชีิขัั้�นต้น 2 (Principles of Accounting II) 3(2-2-5)  - -

631003T ห์ลักการบัื้ญชีิ (Principles of Accounting) 3(2-2-5) -  

631004T การบื้ริห์ารต้นทุนเพ้ื่�อการตัดสินใจ (Cost Management for Decision Making) 3(2-2-5) -  -

632001T ห์ลักการตลาด (Principles of Marketing) 3(3-0-6)   

633001T การเงินธุุรกิจ(Business Finance) 3(3-0-6)   

633002T เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) 3(3-0-6) -  -

633003T เศรษฐศาสตร์มห์ภา (Macroeconomics) 3(3-0-6) -  -
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รหัสวิชา ช่�อวิชาภาษาไทย
ช่อวิชาภาษาอังกฤษ

หน�วยกิต้ บัญช้ การเงิน การต้ลุ่าด

(ทฤษฎ้ี-ปฏิิบัติ้-ศึึกษาด้วยต้นเอง)

625001T เทคโนโลยีสารสนเทศเพ้ื่�อธุุรกิจ (Information Technology for Business) 3(3-0-6)   

625001T เทคโนโลยีสารสนเทศเพ้ื่�อธุุรกิจ (Information Technology for Business) 3(3-0-6)   

หมายเหต่้    * รายวิิชิาอัตลักษณ์ขั้องห์ลักสูตร เพ้ื่�อให้์บัื้ณฑิิตห์ลักสูตรบัื้ญชีิบัื้ณฑิิต (ห์ลักสูตรให์ม่ พื่.ศ.2563) (ห์ลักสูตรนานาชิาติ) มีทักษะ 
                 ควิามรู้ ควิามสามารถิการใช้ิเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ิกับื้งานด้านบัื้ญชีิและงานด้านบื้ริห์ารได้อย่างมีประสิทธิุภาพื่
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2. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับัแลุ่ะกลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก
        สาขาวิิชาการบััญชี
 1. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับั นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษา วิิชาเอกบัังคัับั 13 
วิิชารวิม 39 หนั�วิยกิต้ จากรายวิิชาดัังต่่อไปน้ี้�
รหััสวิิชา       ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ      หัน่ี้วิยกิต่
                                         (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบััติ่-ศึึกษาด้ัวิยต่นี้เอง)
631101T การบััญช้ขัั้�นี้กลาง 1 3(2-2-5)
  (Intermediate Accounting1)
631102T การบััญช้ขัั้�นี้กลาง 2 3(2-2-5)
  (Intermediate Accounting 2)
631103T การบััญช้ต้่นี้ทุนี้ 3(2-2-5)
  (Cost Accounting)
631104T การบััญช้เพ่ื่�อการจัดักา 3(2-2-5)
  (Management Accounting)
631105T การต่รวิจสอบัภายในี้และการควิบัคุมภายในี้   3(3-0-6)
  (Internal Auditing and Internal Control)
631106T การสอบับััญช้ 3(3-0-6)
  (Auditing)
631107T ระบับัสารสนี้เทศึทางการบััญช้  3(2-2-5)
  (Accounting Information System)
631108T รายงานี้การเงินี้และการวิิเคราะห์ังบัการเงินี้  3(3-0-6)
  (Financial Report and Statement Analysis)
631109T การบััญช้ภาษ้อากร 3(3-0-6)
  (Tax Accounting)
631110T การบััญช้ขัั้�นี้สูง 1 3(2-2-5)
  (Advanced Accounting 1)
631111T การบััญช้ขัั้�นี้สูง 2 3(2-2-5)
  (Advanced  Accounting 2)
631112T สัมมนี้าการบััญช้การเงินี้ 3(3-0-6)
  (Seminar  in  Financial  Accounting)
631113T การประยุกต์่ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบััญช้  3(2-2-5) 
  (Accounting Software Applications)
หมายเหต่้    * รายวิิชาอัต่ลักษณ์์ขั้องหัลักสูต่ร เพ่ื่�อให้ับััณ์ฑิิต่หัลักสูต่ร
บััญช้บััณ์ฑิิต่ (หัลักสูต่รใหัม่ พื่.ศึ.2563) (หัลักสูต่รนี้านี้าชาติ่) ม้ทักษะ 
ควิามรู้ ควิามสามารถการใช้เทคโนี้โลย้สารสนี้เทศึมาประยุกต่์ใช้กับังานี้

ด้ัานี้บััญช้และงานี้ด้ัานี้บัริหัารได้ัอย่างม้ประสิทธิิภาพื่

 2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลุ่ือก นัักศึึกษาต้้องศึึกษาวิิชาเอกเลุ่ือก 3 วิิชา 
จำานัวินั 9 หนั�วิยกิต้     เล่อกศึึกษาจากรายวิิชาดัังต่่อไปน้ี้�
    รหััสวิิชา     ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ         หัน่ี้วิยกิต่  
                                             (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบััติ่-ศึึกษาด้ัวิยต่นี้เอง)
631201T การบััญช้เฉพื่าะกิจการ 3(3-0-6)
  (Specialized Accounting)
631202T การบััญช้ระหัว่ิางประเทศึ 3(3-0-6)
  (International Accounting)
631203T การวิางแผนี้และควิบัคุมกำาไร  3(3-0-6)
  (Profit Planning and Control)
631204T การวิางแผนี้ภาษ้ 3(3-0-6)
  (Taxes Planning)
631205T การบััญช้เพ่ื่�อการจัดัการสิ�งแวิดัล้อม   3(3-0-6)
  (Environmental Management Accounting)
631206T การบััญช้ภาษ้อากรระหัว่ิางประเทศึ 3(3-0-6)
  (International Tax Accounting) 
631207T สัมมนี้าการบััญช้เพ่ื่�อการจัดัการ 3(3-0-6)
  (Seminar in Managerial Accounting)
631208T สัมมนี้าการสอบับััญช้ 3(3-0-6)
  (Seminar in Auditing)
631209T สัมมนี้าการต่รวิจสอบัภายในี้และควิบัคุมภายในี้ 3(3-0-6)
  (Seminar in Internal Audit
   and Internal Control)
631210T สัมมนี้าการภาษ้อากร 3(3-0-6)
  (Seminar in Taxation)
631211T การจัดัการฐานี้ข้ั้อมูล 3(3-0-6)
  (Database Management)
631212T การวิิจัยทางการบััญช้              3(3-0-6)
  (Accounting Research)
631213T การฝึึกหััดังานี้ทางการบััญช้ 3(0-270ชม.-0) *
  (Accounting Internship)
หมายเห่ต้ *  เป็นี้จำานี้วินี้ชั�วิโมงฝึึกหััดังานี้ในี้สถานี้ประกอบัการ
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 3.  หมวิดวิิชาเลืุ่อกเสรี  
 ให้ัเล่อกศึึกษาวิิชาใดัๆ จำานี้วินี้ไม่น้ี้อยกว่ิา 6 หัน่ี้วิยกิต่ในี้หัลักสูต่ร
ระดัับัปริญญาต่ร้ท้�เปิดัสอนี้ในี้มหัาวิิทยาลัยเอเช้ยอาคเนี้ย์ท้�ม้การจัดัการ
เร้ยนี้การสอนี้เป็นี้ภาษาอังกฤษหัร่อภาษาจ้นี้ 

สาชาวิิชาการต้ลุ่าด
 1. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับั  นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกบัังคัับั  11  
วิิชา รวิม 33  หนั�วิยกิต้ จากรายวิิชาดัังต่่อไปน้ี้�
รหััสวิิชา         ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ         หัน่ี้วิยกิต่   
   (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบััติ่-ศึึกษาด้ัวิยต่นี้เอง)
632101T พื่ฤติ่กรรมผู้บัริโภค  3(3-0-6)
  (Consumer  Behavior)
632102T การจัดัการผลิต่ภัณ์ฑ์ิ 3(3-0-6)
  (Product  Management)
632103T การจัดัการราคา 3(3-0-6)
  (Price Management)
632104T การจัดัการช่องทางการต่ลาดัและการกระจายสินี้ค้า3(3-0-6)  
  (Marketing Channel and Physical
  Distribution Management) 
632105T การจัดัการส่งเสริมการต่ลาดั 3(3-0-6)
  (Promotion Management)
632106T การจัดัการงานี้ขั้าย 3(3-0-6)
  (Sales Management)
632107T การวิิจัยการต่ลาดั 3(3-0-6)
  (Marketing  Research)
632108T กลยุทธ์ิการต่ลาดั 3(3-0-6)
  (Marketing  Strategy)
632109T การวิางแผนี้การต่ลาดั 3(3-0-6)
  (Marketing  Planning)
32110T การต่ลาดัระดัับัโลก 3(3-0-6)
  (Global  Marketing)
632111T สัมมนี้าการต่ลาดั 3(3-0-6)
  (Seminar in Marketing)

2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก  นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกเลืุ่อก  
 4 วิิชา รวิม  12  หนั�วิยกิต้ จากรายวิิชา ดัังต่่อไปน้ี้�
รหััสวิิชา        ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ         หัน่ี้วิยกิต่
     (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบััติ่-ศึึกษาด้ัวิยต่นี้เอง)
632201T การจัดัการแบัรนี้ด์ั 3(3-0-6)
  (Brand  Management)
632202T การจัดัการการค้าปล้ก 3(3-0-6)
  (Retailing  Management)
632203T การจัดัการโลจิสติ่กส์และห่ัวิงโซ่่อุปทานี้ 3(3-0-6)
  (Logistics and Supply Chain Management)
632204T การขั้ายโดัยบุัคคล 3(3-0-6)
  (Personal  Selling)
632205T ระบับัสารสนี้เทศึทางการต่ลาดั 3(3-0-6)
  (Marketing information System)
632206T การต่ลาดับัริการ 3(3-0-6)
  (Service  Marketing)
632207T การจัดัการการต่ลาดัธุิรกิจ 3(3-0-6)
  (Business Marketing  Management)
632208T การต่ลาดัสินี้ค้าเกษต่ร 3(3-0-6)
  (Marketing of Agricultural Product)
632209T การต่ลาดัสำาหัรับัผู้ประกอบัการ 3(3-0-6)
  (Marketing for Entrepreneurship)
632210T การต่ลาดัการท่องเท้�ยวิ 3(3-0-6)
  (Tourism  Marketing) 
 632211T การต่ลาดัดิัจิทัล 3(3-0-6)
  (Digital  Marketing)  

 3. หมวิดวิิชาเลืุ่อกเสรี  
 ให้ัเล่อกศึึกษาวิิชาใดัๆ จำานี้วินี้ไม่น้ี้อยกว่ิา 6 หัน่ี้วิยกิต่ ในี้หัลักสูต่ร
ระดัับัปริญญาต่ร้ท้�เปิดัสอนี้ในี้มหัาวิิทยาลัยเอเช้ยอาคเนี้ย์ท้�ม้การจัดัการ
เร้ยนี้การสอนี้เป็นี้ภาษาอังกฤษหัร่อภาษาจ้นี้
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สาขาวิิชาการเงินั   
1. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับั นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกบัังคัับั 10 วิิชา
 รวิม 30 หนั�วิยกิต้ จากรายวิิชา ดัังต่่อไปน้ี้�
     รหััสวิิชา      ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ    หัน่ี้วิยกิต่
     (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบััติ่-ศึึกษาด้ัวิยต่นี้เอง)
633101T การบัริหัารควิามมั�งคั�ง  3(3-0-6)
  (Wealth Management)
633102T ต่ลาดัการเงินี้และสถาบัันี้การเงินี้ **  3(3-0-6)
  (Financial  Markets and Financial
   Institutions)  
633103T การบัริหัารสินี้เช่�อ  **   3(3-0-6)
  (Credit Management)
633104T การลงทุนี้ยุคใหัม่** 3(3-0-6)
  (Modern Investments)
633105T การศึึกษาควิามเป็นี้ไปได้ัทางการเงินี้  3(3-0-6)
   (Financial  Feasibility  Study)
633106T การจัดัการการเงินี้ระหัว่ิางประเทศึ   3(3-0-6)
  (International Financial Management)
633107T การจัดัการทางการเงินี้   3(3-0-6)
  (Financial  Management) 
633108T การบัริหัารควิามเส้�ยงทางการเงินี้   3(3-0-6)
  (Financial Risk Management)  
633109T สัมมนี้าทางการเงินี้ ** 3(3-0-6)
  (Seminar in Finance)    
633110T การประยุกต์่ใช้คอมพิื่วิเต่อร์ทางการเงินี้ 3(2-2-5)
  (Computer Application for Finance) 
** รายวิิชาท้�ปรับัปรุง 

 2. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืุ่อก  นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาวิิชาเอกเลืุ่อก  4 
วิิชา รวิม 12  หนั�วิยกิต้  จากรายวิิชา ดัังต่่อไปน้ี้�
  รหััสวิิชา       ช่�อวิิชาภาษาไทย/ช่�อวิิชาภาษาอังกฤษ      หัน่ี้วิยกิต่
     (ทฤษฎ้ี-ปฏิิบััติ่-ศึึกษาด้ัวิยต่นี้เอง)
633201T การบัริหัารควิามเส้�ยงภัยและการประกันี้ภัย  3(3-0-6)
  (Risk Management and Insurance)
633202T การวิิเคราะห์ัต่ราสารทุนี้และต่ราสารหัน้ี้� 3(3-0-6)
  (Equity and Fixed Income Analysis) 
633203T การวิิเคราะห์ัอนุี้พัื่นี้ธ์ิทางการเงินี้ 3(3-0-6)
  (Financial Derivatives Analysis)    
633204T หัลักการบัริหัารสถาบัันี้การเงินี้ 3(3-0-6)
  (Financial Institution Management)
633205T เทคโนี้โลย้ทางการเงินี้  3(3-0-6)
  (Financial Technology)
633206T การเงินี้ระหัว่ิางประเทศึขัั้�นี้สูง  3(3-0-6)
  (Advanced International Finance)
633207T การบัริหัารกองทุนี้รวิม              3(3-0-6)
  (Fund Management) 
633208T การวิาณิ์ชธินี้กิจ 3(3-0-6)
  (Investment Banking)
633209T การศึึกษาค้นี้คว้ิาอิสระทางการเงินี้ **       3(2-2-5)
  (Independent Studies in Finance) 
633210T การวิิเคราะห์ัรายงานี้ทางการเงินี้  3(3-0-6)
  (Financial Statement and
   Reporting Analysis)
623211T การฝึึกประสบัการณ์์วิิชาช้พื่ทางการเงินี้ 3(0-200 ชม.)
  (Financial Professional Training)
** รายวิิชาท้�ปรับัปรุง 
* รายวิิชาท้�เปิดัเพิื่�ม
 3.  หมวิดวิิชาเลืุ่อกเสรี  
     ให้ัเล่อกศึึกษาวิิชาใดัๆ จำานี้วินี้ไม่น้ี้อยกว่ิา  6  หัน่ี้วิยกิต่ 
ในี้หัลักสูต่รระดัับัปริญญาต่ร้ท้�เปิดัสอนี้ในี้มหัาวิิทยาลัยเอเช้ยอาคเนี้ย์
ท้�ม้การจัดัการเร้ยนี้การสอนี้เป็นี้ภาษาอังกฤษหัร่อภาษาจ้นี้
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
6002....T	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6003….T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
6004….T	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์	 3(3-0-6)
631001T	 การ์บััญชีขัั้�นต้น	1	 3(2-2-5)
632001T	 หลัุ่กการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
634001T	 หลัุ่กการ์บัริ์หาร์	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
60010......T	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
60020…..T	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6003…….T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
630001T	 เศร์ษฐศาสัตร์์เบ้ั�องต้น	 3(3-0-6)
630003T	 กฎหมายธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
631002T	 การ์บััญชีขัั้�นต้น	2	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
6001….T	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 	 	 3(3-0-6)
6003….T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 	 	 3(x-x-x)
6004….T	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์		 	 3(3-0-6)
	 	 	(1	วิิชา)	
630002T	 การ์วิิเคร์าะห์เชิงปริ์มาณิทางธุ่ร์กิจ	 	 	 3(3-0-6)
630007T	 การ์ภาษีอากร์	 	 	 3(3-0-6)
631101T	 การ์บััญชีขัั้�นกลุ่าง	1	 	 	 3(2-2-5)
    รวม        18(x-x-x)

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
6003….T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 3(x-x-x)
633001T	 การ์เงินธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
635001T	 เทคโนโลุ่ยีสัาร์สันเทศเพ้ื่�อธุ่ร์กิจ		 3(3-0-6)
631102T	 การ์บััญชีขัั้�นกลุ่าง	2	 3(2-2-5)
631103T	 การ์บััญชีต้นท่น	 3(2-2-5)
…………..T	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวม    18(x-x-x)

แผนการศึกษา หลัักสูตรบริหารธุุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (หลัักสูตรนานาชาติ)
สำาหรับผู�สำาเร็จการศึกษาระดัับมัธุยมศึกษาตอนปลัายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
630006T	 สัถิิติธุ่ร์กิจ	 	 	 3(3-0-6)
631104T	 การ์บััญชีเพ้ื่�อการ์จัดการ์	 	 	 3(2-2-5)
631105T	 การ์ตร์วิจสัอบัภายในแลุ่ะการ์ควิบัค่มภายใน	 3(3-0-6)
631109T	 การ์บััญชีภาษีอากร์	 	 	 3(3-0-6)
6312…..T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 	 	 3(x-x-x)
     รวม   15(x-x-x)

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630004T	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	1	 3(2-2-5)
630009T	 ธุ่ร์กิจร์ะหวิ�างปร์ะเทศ	 3(3-0-6)
631106T	 การ์สัอบับััญชี	 3(3-0-6)
631107T	 ร์ะบับัสัาร์สันเทศทางการ์บััญชี	 3(2-2-5)
6312….T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวม    15(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630005T	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	2	 	 	 3(2-2-5)
631108T	 ร์ายงานการ์เงินแลุ่ะการ์วิิเคร์าะห์งบัการ์เงิน	 3(3-0-6)
631110T	 การ์บััญชีขัั้�นสูัง	1	 	 	 3(2-2-5)
6312….T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 	 	 3(x-x-x)
………..T	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 	 	 3(x-x-x)
     รวม   15(x-x-x)

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630010T	 การ์จัดการ์กลุ่ย่ทธ์ุ	 3(3-0-6)
631111T	 การ์บััญชีขัั้�นสูัง	2	 3(2-2-5)
631112T	 สััมมนาการ์บััญชีการ์เงิน	 3(3-0-6)
631113T	 การ์ปร์ะย่กต์ใช้โปร์แกร์มสัำาเร็์จรู์ปทางการ์บััญชี		3(2-2-5)
  รวม   12(x-x-x)

แผนการศึกษา หลัักสูตรบริหารธุุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (หลัักสูตรนานาชาติ)
สำาหรับผู�สำาเร็จการศึกษาระดัับมัธุยมศึกษาตอนปลัายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
6001…..T	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6002…..T	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6004…..T	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์		)1	วิิชา)	3(x-x-x)
630001T	 เศร์ษฐศาสัตร์์เบ้ั�องต้น	 3(3-0-6)
632001T	 หลัุ่กการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
634001T	 หลัุ่กการ์บัริ์หาร์	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
6001….T	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์			(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6002…..T	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6003…..T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา	(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
631003T	 หลัุ่กการ์บััญชี	 3(2-2-5)
632101T	 พื่ฤติกร์ร์มผูู้้บัริ์โภค	 3(3-0-6)
632102T	 การ์จัดการ์ผู้ลิุ่ตภัณิฑ์์	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1

รหัสวิชา ช่ือวิชา  หน่วยกิต
6003…..T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 	 	 3(x-x-x)
6004…..T	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์		 	 3(3-0-6)
	 	 	(1	วิิชา)
630003T	 กฏหมายธุ่ร์กิจ	 	 	 3(3-0-6)
630007T	 การ์ภาษีอากร์	 	 	 3(3-0-6)
632103T	 การ์จัดการ์ร์าคา	 	 	 3(3-0-6)
632104T	 การ์จัดการ์ช�องทางการ์ตลุ่าดแลุ่ะ	 	 	 3(3-0-6)
	 	 การ์กร์ะจายสิันค้า
    รวม       18(17-2-35)

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
6003…..T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 3(x-x-x)
630006T	 สัถิิติธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
630009T	 ธุ่ร์กิจร์ะหวิ�างปร์ะเทศ	 3(3-0-6)
633001T	 การ์เงินธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
632105T	 การ์จัดการ์สั�งเสัริ์มการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
632106T	 การ์จัดการ์งานขั้าย	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

แผนการศึกษา  หลัักสูตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต สาขาวิชาการตลัาดั (หลัักสูตรนานาชาติ)
สำาหรับผู�สำาเร็จการศึกษาระดัับมัธุยมศึกษาตอนปลัายหรือเทียบเท่า

379



ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
6003....T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)			 	 	 3(X-X-X)
630002T	 การ์วิิเคร์าะห์เชิงปริ์มาณิทางธุ่ร์กิจ	 	 	 3(3-0-6)
635001T	 เทคโนโลุ่ยีสัาร์สันเทศเพ้ื่�อธุ่ร์กิจ	 	 	 3(3-0-6)
632108T	 กลุ่ย่ทธ์ุการ์ตลุ่าด	 	 	 3(3-0-6)
632110T	 การ์ตลุ่าดร์ะดับัโลุ่ก	 	 	 3(3-0-6)
6322....T	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 	 	 3(3-0-6)
	 	 	 	 ร์วิม			 						18(x-x-x)

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630004T	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	1		 3(2-2-5)
630008T	 การ์จัดการ์การ์ปฎิบััติการ์	 3(3-0-6)
632107T	 การ์วิิจัยการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
632109T	 การ์วิางแผู้นการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
6322....T	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
.…….….T	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวม    18(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630005T	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	2	 	 3(2-2-5)
630011T	 การ์จัดการ์กลุ่ย่ทธ์ุ	 	 3(3-0-6)
6322…..T	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 	 3(3-0-6)
    รวม     9(8-2-17)

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
632111T	 สััมมนาการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
6322.....T	 วิิชาเอกเลุ้่อก	(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
………....T	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 3(X-X-X)
  รวม   9(x-x-x)

แผนการศึกษา  หลัักสูตรบริหารธุุรกิจบัณฑิิต สาขาวิชาการตลัาดั (หลัักสูตรนานาชาติ)
สำาหรับผู�สำาเร็จการศึกษาระดัับมัธุยมศึกษาตอนปลัายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
6001.…T	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
6002….T	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6004.…T	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์	(1	วิิชา)
	 	 3(x-x-x)
633002T	 เศร์ษฐศาสัตร์์จ่ลุ่ภาค	 3(3-0-6)
632001T	 หลัุ่กการ์ตลุ่าด	 3(3-0-6)
634001T	 หลัุ่กการ์บัริ์หาร์	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
6001….T	 กลุ่่�มวิิชามน่ษยศาสัตร์์		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
6002.…T	 กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสัตร์์		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6003.…T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
630003T	 กฎหมายธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
631003T	 หลัุ่กการ์บััญชี		 3(2-2-5)
633003T	 เศร์ษฐศาสัตร์์มหภาค	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
	6003.…T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
6004.…T	 กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสัตร์์แลุ่ะคณิิตศาสัตร์์	(1	วิิชา)	3(3-0-6)
630002T	 การ์วิิเคร์าะห์เชิงปริ์มาณิทางธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
630007T	 การ์ภาษีอากร์	 3(3-0-6)
633001T	 การ์เงินธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
635001T	 เทคโนโลุ่ยีสัาร์สันเทศเพ้ื่�อธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
  รวม    18(18-0-36)

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
6003.…T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 3(3-0-6)
630006T	 สัถิิติธุ่ร์กิจ	 3(3-0-6)
630008T	 การ์จัดการ์การ์ปฏิบััติการ์	 3(3-0-6)
631004T	 การ์บัริ์หาร์ต้นท่นเพ้ื่�อการ์ตัดสิันใจ	 3(2-2-5)
633101T	 การ์บัริ์หาร์ควิามมั�งคั�ง	 3(3-0-6)
633102T	 ตลุ่าดการ์เงินแลุ่ะสัถิาบัันการ์เงิน	 3(3-0-6)
  รวม    18(x-x-x)

แผนการศึกษา หลัักสูตรบริหารธุุรกิจ สาขาวิชาการเงิิน  (หลัักสูตรนานาชาติ)
สำาหรับผู�สำาเร็จการศึกษาระดัับมัธุยมศึกษาตอนปลัายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
6003.…T	 กลุ่่�มวิิชาภาษา		(1	วิิชา)		 	 	 3(3-0-6)
633103T	 การ์บัริ์หาร์สิันเช้�อ	 	 	 3(3-0-6)
633104T	 การ์ลุ่งท่นยค่ใหม�	 	 	 3(3-0-6)
633105T	 การ์ศึกษาควิามเป็นไปได้ทางการ์เงิน		 	 3(3-0-6)
6332.….T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 	 	 3(3-0-6)
.....…….T	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 	 	 3(x-x-x)
     รวม   18(x-x-x)

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630004T	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	1	 3(2-2-5)
633106T	 การ์จัดการ์การ์เงินร์ะหวิ�างปร์ะเทศ	 3(3-0-6)
633107T	 การ์จัดการ์ทางการ์เงิน	 3(3-0-6)
6332….T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
6332….T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
………….T	 วิิชาเลุ้่อกเสัรี์		(1	วิิชา)	 3(x-x-x)
  รวม    18(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
630005T	 ภาษาอังกฤษธุ่ร์กิจ	2	 	 	 3(2-2-5)
630010T	 การ์จัดการ์กลุ่ย่ทธ์ุ	 	 	 3(3-0-6)
633108T	 การ์บัริ์หาร์ควิามเสีั�ยงทางการ์เงิน	 	 	 3(3-0-6)
633110T	 การ์ปร์ะย่กต์ใช้คอมพิื่วิเตอร์์ทางการ์เงิน		 3(2-2-5)
     รวม  12(10-4-22)

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกติ
633109T	 สััมมนาทางการ์เงิน	 3(3-0-6)
6332.....T	 วิิชาเอกเลุ้่อก		(1	วิิชา)	 3(3-0-6)
  รวม   6(x-x-x)

แผนการศึกษา หลัักสูตรบริหารธุุรกิจ สาขาวิชาการเงิิน  (หลัักสูตรนานาชาติ)
สำาหรับผู�สำาเร็จการศึกษาระดัับมัธุยมศึกษาตอนปลัายหรือเทียบเท่า
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หลัักสููตร หมวดวิชาศึึกษาทัั่�วไป 
ปรับปรุง พ.ศึ.2560

ข้้อมูลัทัั่�วไป
	 จำำ�นวนหน่วยกิิตท่ี่�เร่ียนตลอดหลักิสููตรี	ไม่่น้อยกิว่�	30	หน่วยกิิต

 1. รูปแบบข้องหลัักสููตร
	 จัำดกิ�รีเร่ียนกิ�รีสูอนโดยตรีง
 2. สูถานภาพข้องหลัักสููตรแลัะการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลัักสููตร
	 2.1	เป็็นหลักิสููตรีป็รัีบป็รุีง	พ.ศ.	2560	กิำ�หนดเปิ็ดสูอนตั�งแต่	
ปี็กิ�รีศึกิษ�	2560
	 2.2	หลักิสููตรีไดผ่้่�นกิ�รีพจิำ�รีณ�จำ�กิคณะกิรีรีม่กิ�รีวชิ�กิ�รี	ครัี�งท่ี่�	
5/2558	วันพุธท่ี่�	6	ม่กิรี�คม่	2559
	 2.3	สูภ�ม่ห�วิที่ย�ลัยอนุมั่ติหลักิสููตรีในกิ�รีป็รีะชุม่	ครัี�งท่ี่�	1/2559	
วัน	พฤหัสูสูบด่ท่ี่�	21	ม่กิรี�คม่	2559

ข้้อมูลัเฉพาะข้องหลัักสููตร
 1. ปรัชญา
	 ป็รัีชญ�กิ�รีจัำดกิ�รีเรี่ยนกิ�รีสูอนหม่วดวิช�ศึกิษ�ทัี่�วไป็ของ
ม่ห�วทิี่ย�ลัยเอเช่ยอ�คเนย	์“มุ่่งเสูรีมิ่สูร้ี�งคว�ม่เป็็นม่นษุยท่์ี่�สูม่บูรีณ์	โดย
รู้ีจัำกิพัฒน�ตน	เป็็นพลเมื่องท่ี่�ด่และม่่คว�ม่รัีบผิ่ดชอบต่อสัูงคม่”	
 2. ความสูำาคัญ
	 กิรีอบแนวคิดหม่วดวิช�ศึกิษ�ทัี่�วไป็ท่ี่�สูอดคล้องต�ม่กิรีอบ
ม่�ตรีฐ�นคุณวุฒิรีะดับอุดม่ศึกิษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.2552	(TQF:	HEd)	หม่วด
วิช�ศกึิษ�ทัี่�วไป็	หม่�ยถึึง	หม่วดวชิ�ท่ี่�เสูริีม่สูร้ี�งคว�ม่เป็็นม่นษุยท่์ี่�สูม่บูรีณ์
	ม่่คว�ม่รู้ีรีอบ	รู้ีกิว้�ง	เข้�ใจำ	และเห็นคุณค่�ของตนเอง	ผู้่อื�น	สัูงคม่	ศิลป็
วัฒนธรีรีม่	และธรีรีม่ช�ติ	ใสู่ใจำต่อคว�ม่เป็ล่�ยนแป็ลงของสูรีรีพสิู�ง	พัฒน�
ตนเองอย่�งต่อเนื�อง	ดำ�เนินช่วิตอย�่งม่่คุณธรีรีม่	พร้ีอม่ให้คว�ม่ช่วยเหลือ
เพื�อนม่นุษย์	และเป็็นพลเมื่องท่ี่�ม่่คุณค่�ของสัูงคม่ไที่ยและสัูงคม่โลกิ	
 

 3. วัตถุประสูงค์ 
		 เพื�อให้สูอดคล้องกัิบกิรีอบม่�ตรีฐ�นคุณวุฒิรีะดับอุดม่ศึกิษ�แห่ง
ช�ติ	พ.ศ.2552	(TQF	:	HEd)	และครีอบคลุม่ผ่ลกิ�รีเร่ียนรู้ีของหม่วดวิช�
ศึกิษ�ทัี่�วไป็	ม่ห�วิที่ย�ลัยเอเช่ยอ�คเนย์	จึำงกิำ�หนดวัตถุึป็รีะสูงค์ของกิ�รี
จัำดกิ�รีศึกิษ�หม่วดวิช�ศึกิษ�ทัี่�วไป็	ดังน่�	
	 3.1	ม่่คุณธรีรีม่จำรีิยธรีรีม่ในกิ�รีดำ�เนินช่วิตบนพื�นฐ�นป็รีัชญ�
เศรีษฐกิิจำพอเพ่ยง
	 3.2	ตรีะหนกัิและสูำ�นึกิในคว�ม่เป็็นไที่ย
	 3.3	ม่ค่ว�ม่รีอบรีูอ้ย่�งกิว้�งขว�ง	ม่โ่ลกิทัี่ศน์กิว้�งไกิล	เข้�ใจำและ
เห็นคุณค่�ของตนเอง	ผู้่อื�น	สูังคม่	ศิลป็วัฒนธรีรีม่	และธรีรีม่ช�ติ
	 3.4	ม่ท่ี่กัิษะกิ�รีแสูวงห�คว�ม่รีูต้ลอดชว่ติเพื�อพัฒน�ตนเองอย่�ง
ต่อเนื�อง
	 3.5	ม่่ที่ักิษะกิ�รีคิดแบบองคร์ีวม่	
	 3.6	ม่่จำิตอ�สู�และสูำ�นึกิสู�ธ�รีณะ	เป็็นพลเม่ืองท่ี่�ม่่คุณค่�ของ
สูังคม่ไที่ย	และสูังคม่โลกิ
	 3.7	ใช้เที่คโนโลย่สู�รีสูนเที่ศอย่�งรีู้เที่่�ที่ัน	
	 3.8	ใช้ภ�ษ�ในกิ�รีสืู�อสู�รีอย่�งม่่ป็รีะสูิที่ธิภ�พ

โครงสูร้างหลัักสููตร
	 โครีงสูร้ี�งหลกัิสูตูรีที่่�สูอดคล้องกิบัที่่�กิำ�หนดไว้ในเกิณฑ์ม่�ตรีฐ�น	
หลกัิสููตรีกิรีะที่รีวงศกึิษ�ธกิิ�รี	โดยต้องศกึิษ�ไม่่น้อยกิว่�	30	หน่วยกิิต	จึำง
จำะถึือว่�เรี่ยนครีบต�ม่หลักิสููตรีป็รีิญญ�ตรี่	กิ�รีเลือกิวิช�ม่่เกิณฑ์ดังน่�
	 1.	ต้องศึกิษ�วิช�ที่่�อยู ่ในกิลุ ่ม่วิช�ม่นุษยศ�สูตรี์	กิลุ ่ม่วิช�
สูังคม่ศ�สูตร์ี	กิลุม่่วิช�วิที่ย�ศ�สูตรี์และ
คณิตศ�สูตร์ี	กิลุม่่ละไม่่น้อยกิว่�	6	หน่วยกิิต
	 2.	ต้องศึกิษ�วิช�ในกิลุม่่วิช�ภ�ษ�	ไม่่น้อยกิว่�	12	หน่วยกิิต
	 3.	กิลุ่ม่วชิ�พลศกึิษ�และนนัที่น�กิ�รีให้เป็็นไป็ต�ม่หลกัิสููตรีของ
แต่ละสู�ข�กิำ�หนด
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ชื�อรายวิชา หมวดวิชาศึึกษาทั่ั�วไป  
 1. กลุ่ัมวชิามนุษยศึาสูตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ	ให้เลอืกิศกึิษ�
จำ�กิรี�ยวิช�ต่อไป็น่�
รีหัสูวิช�	 ชื�อวิช�ภ�ษ�ไที่ย/ชื�อวิช�ภ�ษ�อังกิฤษ	 หน่วยกิิต
	 	 (ที่ฤษฎ่-ป็ฏิบัติ-ศกึิษ�ด้วยตนเอง)
600101	 ดนตรี่กัิบช่วิต		 3(3-0-6)
	 (Music	and	Life)
600102	 ม่นุษย์กิับคุณค่�ที่�งอ�รียธรีรีม่	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Value	of	Civilization)
600103	 ป็รัีชญ�และศ�สูน�เพื�อคุณค่�ช่วิต	 3(3-0-6)	
	 (Philosophy,	Religion	and	Value	of	Life)
600104	 สูุนที่รี่ยภ�พของช่วิต		 3(3-0-6)
	 (Aesthetics	for	Life)
600105	 ม่นุษย์กิับกิ�รีใช้เหตุผ่ล	 3(3-0-6)
	 (Man	and	Reasoning)
600106	 จำิตสูำ�นึกิสู�ธ�รีณะ	 3(3-0-6)
	 (Public	Minded	Spirit)	 		
 2. กลุั่มวิชาสัูงคมศึาสูตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกิ
ศึกิษ�จำ�กิรี�ยวิช�ต่อไป็น่�
รีหัสูวิช�	 ชื�อวิช�ภ�ษ�ไที่ย/ชื�อวิช�ภ�ษ�อังกิฤษ	 หน่วยกิิต
	 	 (ที่ฤษฎ่-ป็ฏิบัติ-ศกึิษ�ด้วยตนเอง)
600201	 จำิตวิที่ย�เพื�อกิ�รีดำ�เนินช่วิต		 3(3-0-6)
	 (Psychology	for	Living)
600202	 วิถึ่ของสูังคม่		 3(3-0-6)		
	 (Path	of	Society)
600203	 กิ�รีเสูรีิม่สูรี้�งคุณภ�พช่วิต		 3(3-0-6)		
	 (Life-Quality	Promotion)		
600204	 คว�ม่สูง่�แห่งตน	 3(3-0-6)	
	 (Personality	Development)
600205	 คว�ม่เป็็นพลเม่ืองในกิรีะแสูโลกิ�ภิวัตน์	 3(3-0-6)
	 (Citizenship	and	Globalization	)	

600206	 กิฎหม่�ยในกิ�รีดำ�เนินช่วิต	 3(3-0-6)
	 (Law	for	Living)
600207	 เศรีษฐกิิจำพอเพ่ยงและกิ�รีป็รีะยุกิต์ใช้	 3(3-0-6)
	 (Sufficiency	Economy	and	Application)
600208		จิำตวิที่ย�เชิงบวกิ	 3(3-0-6)
	 (Positive	Psychology)
 3. กลัุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้เลือกิศึกิษ�
จำ�กิรี�ยวิช�ต่อไป็น่�
 โดยให้ศึึกษารายวิชาทั่ี�เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และเลือกิเร่ียนรี�ยวชิ�ในกิลุ่ม่ภ�ษ�อ่กิไม่่น้อยกิว่�	6	หน่วยกิิต
รีหัสูวิช�	 ชื�อวิช�ภ�ษ�ไที่ย/ชื�อวิช�ภ�ษ�อังกิฤษ	 หน่วยกิิต
	 	 (ที่ฤษฎ่-ป็ฏิบัติ-ศึกิษ�ด้วยตนเอง)
600301	 ภ�ษ�อังกิฤษในช่วิตป็รีะจำำ�วัน	 3(2-2-5)		
	 (English	in	Daily	Life)
600302	 ภ�ษ�อังกิฤษเพื�อกิ�รีสืู�อสู�รี		 3(3-0-6)		
	 (English	for	Communication)
600303	 ภ�ษ�อังกิฤษแบบบรูีณ�กิ�รี	 3(3-0-6)	
	 (Integrated	English	)
600304	 กิ�รีฟัง	กิ�รีพูด	ภ�ษ�อังกิฤษ	 3(3-0-6)	
	 (Listening	and	Speaking	English	)
600305	 ภ�ษ�ญ่�ป็ุ่นในช่วิตป็รีะจำำ�วัน	 3(3-0-6)		
	 (Japanese	in	Daily	Life)
600306	 ภ�ษ�จำ่นในช่วิตป็รีะจำำ�วัน	 3(3-0-6)		
	 (Chinese	in	Daily	Life)
600307	 ภ�ษ�ฝรัี�งเศสูในช่วิตป็รีะจำำ�วัน	 3(3-0-6)		
	 (French	in	Daily	Life)
600308	 ภ�ษ�เว่ยดน�ม่ในช่วิตป็รีะจำำ�วัน		 3(3-0-6)	
	 (Vietnamese	in	Daily	Life)	
600309	 ภ�ษ�พม่่�ในช่วิตป็รีะจำำ�วัน	 3(3-0-6)	
	 (Burmese	in	Daily	Life)
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600310	 ภ�ษ�เขม่รีในช่วิตป็รีะจำำ�วัน	 3(3-0-6)	
	 (Khmer	in	Daily	Life)
600311	 ที่ักิษะภ�ษ�ไที่ย		 3(3-0-6)		
	 (Thai	Language	Skills	)
600312	 ภ�ษ�ไที่ยเพื�อกิ�รีสูื�อสู�รี		 3(3-0-6)		
	 (Thai	for	Communication)
600313	 วรีรีณศิลป์็เพื�อช่วิต	 3(3-0-6)		
	 (Literary	Arts	for	All)
 4. กลุั่มวิชาวิทั่ยาศึาสูตร์แลัะคณิตศึาสูตร์ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต โดยเลือกิศึกิษ�จำ�กิรี�ยวิช�ต่อไป็น่�
รีหัสูวิช�	 ชื�อวิช�ภ�ษ�ไที่ย/ชื�อวิช�ภ�ษ�อังกิฤษ	 หน่วยกิิต
	 	 (ที่ฤษฎ่-ป็ฏิบัติ-ศกึิษ�ด้วยตนเอง)
600401	 คอม่พิวเตอรี์และกิ�รีป็รีะยกุิต์สูร้ี�งป็รีะโยชน์	 3(3-0-6)
	 ในช่วิตป็รีะจำำ�วัน
	 (Computer	and	Applications	Benefits	
	 for	Everyday	Life)
600402	 วิที่ย�ศ�สูตรี์และเที่คโนโลย่เพื�อช่วิตสูม่ัยใหม่่	 3(3-0-6)
	 (Science	and	Technology	for	Modern	Life)
600403	 ช่วิตกิับสูิ�งแวดล้อม่		 3(3-0-6)
	 (Life	and	Environment)
600404	 กิ�รีจำัดกิ�รีสู�รีสูนเที่ศยุคใหม่่	 3(3-0-6)
	 (Modern	Information	Management)
600405	 เที่คโนโลย่สู�รีสูนเที่ศเพื�อง�นเอกิสู�รีและกิ�รีนำ�เสูนอ	 3(2-2-5)
	 (Information	Technology	for	Documentation	
	 and	Presentation)
600406	 คณิตศ�สูตรี์และสูถึิติทัี่�วไป็	 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics	and	Statistics)	
600407	 คณิตศ�สูตรี์ที่ั�วไป็		 3(3-0-6)
	 (General	Mathematics)
600408	 สูถึิติเพื�อกิ�รีจำัดกิ�รีและกิ�รีตัดสูินใจำ	 3(3-0-6)
	 (Statistics	for	Management	and	Decision)

 5. กลัุม่วิชาพลัศึกึษาแลัะนนัทั่นาการ	ให้เลอืกิศกึิษ�ในรี�ยวชิ�
ต่อไป็น่�	
รีหัสูวิช�	 ชื�อวิช�ภ�ษ�ไที่ย/ชื�อวิช�ภ�ษ�อังกิฤษ	 หน่วยกิิต
	 	 (ที่ฤษฎ่-ป็ฏิบัติ-ศึกิษ�ด้วยตนเอง)
600501	 กิอล์ฟ	 1(0-2-1)
	 (Golf)
600502	 ตะกิร้ีอ	 1(0-2-1)
	 (Takraw)
600503	 ฟุตบอล	 1(0-2-1)
	 (Soccer)
600504	 บ�สูเกิตบอล	 1(0-2-1)
	 (Basketball)
600505	 เกิม่ป็รีะกิอบกิ�รีฝกึิอบรีม่	 1(0-2-1)
	 (Mixed	Games)
600506	 กิ�รีเต้นสูม่ัยใหม่่	 1(0-2-1)	
	 (Modern	Dance)
600507	 น�ฏศิลป็์ไที่ย	 1(0-2-1)
	 (Thai	Dancing	Art)
600508	 ล่ล�ศ	 1(0-2-1)
	 (Ballroom	Dance)
600509	 วอลเลย์บอล	 1(0-2-1)
	 (Volley	Ball)
600510	 พลศึกิษ�และนันที่น�กิ�รี	 1(0-2-1)
	 (Physical	Education	and	Recreation)
600511	 กิฬ่�และนันที่น�กิ�รี	 1(0-2-1)
	 (Sports	and	Recreation)
600512	 กิฬ่�เพื�อช่วิต	 3(3-0-6)
	 (Sports	for	life)
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

FACULTY
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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



คณะศิิลปศิาสตร์์และวิิทยาศิาสตร์์
Faculty of Art and Sciences

หลักสูตร์ท่�เปิดสอน ม่ีดังน่�
หลักสูตร์ 

 สาขาวิชิา/ช่�อปริิญญา

สาขาวิิชา ช่�อเต็มี (ไทย) ช่�อย่อ (ไทย) ช่�อเต็มี(อังกฤษ) ช่�อย่อ(อังกฤษ)

ภาษาอัังกฤษธุุรกิจ ศิิลปศิาสตรบััณฑิิต
(ภาษาอัังกฤษธุุรกิจ)

ศิศิ.บั. 
(ภาษาอัังกฤษ)

Bachelor of Arts (Business English) B.A.
(Business English)

เทคโนโลยีีดิิจิทัล
และนวััตกรรม

เทคโนโลยีีบััณฑิิต 
(เทคโนโลยีดิีิจิทัลและนวััตกรรม)

ทล.บั. 
(เทคโนโลยีีดิิจิทัล
และนวััตกรรม)

Bachelor of Technology
(Digital Technology and Innovation)

B.Tech.
(Digital Technology 
and Innovation)

รัฐประศิาสนศิาสตร์ รัฐประศิาสนศิาสตรบััณฑิิต
(รัฐประศิาสนศิาสตร์)

รป.บั.
(รัฐประศิาสนศิาสตร
บััณฑิิต)

Bachelor of Public Administration 
(Public Administration)

B.P.A.
(Public 
Administration)

ดิิจิทัลมีเดีิยี ศิิลปกรรมศิาสตรบััณฑิิต
(ดิิจิทัลมีเดีิยี)

ศิป.บั.
(ดิิจิทัลมีเดีิยี)

Bachelor of Fine and Applied Arts
(Digital Media)

B.F.A.
(Digital Media)

1. ศิิลปศิาสตรบััณฑิิต สาขาวิัชาภาษาอัังกฤษธุุรกิจ
Bachelor of Arts Program in Business English

2. เทคโนโลยีีบััณฑิิต สาขาวิัชาเทคโนโลยีีดิิจิทัลและนวััตกรรม
Bachelor of Technology Program in Digital Media

Technology and Innovation

3. รัฐประศิาสนศิาสตรบััณฑิิต  สาขาวิัชารัฐประศิาสนศิาสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public
Administration

4. ศิิลปกรรมศิาสตรบััณฑิิต สาขาดิิจิทัลมีเดีิยี
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Digiital Media
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Business English

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

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

3. วิชาเอก : ภาษาอังกฤษธุรกิจ

4. จ�านวนหน่วยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 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 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2562

 7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา 
 บณัฑติท่ีส�าเรจ็การศกึษาในสาขาวิชาภาษาองักฤษธรุกิจ สามารถ
ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นใน
การประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ ดังนี้
 1. ครู-อาจารย์
 2. นักวิชาการ
 3. นักแปล
 4. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน
 5. พนักงานต้อนรับในภาคธุรกิจงานบริการ
 6. พนักงานน�าเข้า-ส่งออก
 7. ไกด์/พนักงานบริษัทน�าเที่ยว
 8. เลขานุการ
 9. พนักงานขาย
 10. กิจการส่วนตัวในการน�าเข้า – ส่งออกสินค้า 
 11. รับราชการ
 12. ต�าแหน่งงานทุกประเภทที่ต ้องใช้ภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงาน

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. ปรัชญา
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
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 2. วัตถุประสงค์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านภาษาซึ่งจะน�าไปใช้ในชีวิตได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. เพือ่ผลติบณัฑติท่ีมีความรู้ ความสามารถในการน�าความรูภ้าษา
อังกฤษไปใช้ในการปฎิบัติงานในภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
สังคมนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูง
ขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ระบบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัใช้ระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการ
ศกึษาปกต ิในหนึง่ภาคการศกึษาหน่ึงปกต ิมีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนได้โดยระยะเวลาการ
ศกึษาไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์โดยจดัจ�านวนชัว่โมงเรยีนของแต่ละกระบวน
วิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจมีการจดัการเรยีนการสอนภาคฤดรู้อนโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี

2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน – เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม  
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 (1) ระยะเวลาการศึกษา
 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
120 หน่วยกิต ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
8 ปีการศึกษา และส�าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาและส�าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ
 (2) การลงทะเบียนเรียน 
 เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 การลงทะเบียนเรียนมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาตามระยะเวลามหาวิทยาลัย
ก�าหนด
 2.  การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลง
ทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติส�าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนได้ ไม่
เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส�าหรับการลงทะเบียนไม่
เต็มเวลา ส่วนการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 3. การลงทะเบยีนทีม่จี�านวนหน่วยกติแตกต่างไปจากข้อ (2) อาจ
ท�าได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี หรือผู้ท่ีอธิการบดี
มอบหมาย 
 4. การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและถ้ารายวิชาใด มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับวิชาที่ต้องศึกษาก่อน 
(Pre - requisite) ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาจะต้องศึกษา
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ปฏิบตัติามข้อก�าหนดนัน้ก่อน หรอืได้รบัอนมุตัเิป็นกรณพีเิศษจงึจะมสีทิธิ
ลงทะเบียนวิชานั้นๆ 
 5. นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการ
ศึกษาปกติ หรือภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะไม่มีสิทธิศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น ยกเว้นในกรณีท่ีนักศึกษามีเหตุจ�าเป็นสุดวิสัย ต้อง
ได้รบัอนมุตัใิห้ลงทะเบียนเป็นกรณพีเิศษจากอธกิารบดหีรอืผูท้ีอ่ธกิารบดี
มอบหมาย
 การลงทะเบียนเรียนซ�า้ 
 1. นกัศกึษาทีส่อบตกในรายวชิาเลอืกจะลงทะเบยีนเรยีนวิชานัน้
ซ้าอีกหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ 
 2. นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ�้ารายวิชาท่ีเคยศึกษามาเฉพาะ
ในรายวิชาที่สอบได้ระดับคะแนนต�า่กว่า C เท่านั้น
 (3) การวัดผลและการส�าเร็จการศึกษา
 1. เกณฑ์การวัดผล
 การวัดผลการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 2. การส�าเร็จการศึกษา
 เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 การส�าเร็จการศึกษา นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1 จะต้องสอบได้รายวชิาครบถ้วนตามหลกัสตูรและปฏบิติัตาม
ข้อก�าหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 
 2.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต�่ากว่า 2.00 
โดยมีระดับคะแนนเฉล่ียกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาทักษะภาษา กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และกลุ่มวิชาเอกเลือก จะต้องไม่ต�า่กว่า 2.00
 2.3 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
 2.4 นักศึกษาที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  2.4.1 นกัศกึษาท่ีคาดว่าจะจบในแต่ละภาคการศกึษา ให้ยืน่
ค�าร้องขอจบการศึกษา (ตามแบบ ท.มออ. 06) ท่ีส�านักทะเบียนและ
ประมวลผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

  2.4.2 นักศึกษาที่ไม่ยื่นค�าร้องขอจบการศึกษา ตามข้อ (1) 
ให้ถือว่าไม่ประสงค์ที่ขอจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ และ
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม ่ เสนอรายชื่อเพิ่มขออนุมัติต ่อสภา
มหาวิทยาลัย

3. หลักเกณฑ์การศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นวิชาโท
 นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นวิชาโท 
ต้องศกึษารายวชิาในสาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกิจไม่น้อยกว่า 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 
 เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 การให้ปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้
 1. นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.1 มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่
นับภาคการศึกษาฤดูร้อน นับเฉพาะภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนต่อจากการศึกษาสุดท้ายของ
หลักสูตรไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม 
  1.2 นักศึกษาที่มีการโอนย้ายสาขาวิชาหรือคณะวิชา ให้นับ
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
  1.3 สอบได้จ�านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
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  1.4 ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ�า้ในรายวิชาใด
  1.5 ไม่เคยได้รับผลการศึกษาระดับ F หรือได้สัญลักษณ์ U 
ในรายวิชาใด
  1.6 ไม่เป็นนักศึกษาที่เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ระหว่างการศกึษาในระบบหรอืเทยีบโอนความรูแ้ละการให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 2. การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็น 
  2.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 
(1) และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป โดยไม่เคย
ได้ผลการเรียนระดับ D ในรายวิชาใด
  2.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะต้องมีคุณสมบัติ ตามท่ีก�าหนดไว้ใน
ข้อ (1) และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
 3. ในกรณทีีนั่กศกึษาลงทะเบียนเรียนเกนิกว่าจ�านวนหน่วยกิต
ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน ข้อ 2(2.1) และ
ข้อ 2(2.2) ให้ค�านวณจากรายวิชาและจ�านวนหน่วยกิตที่ก�าหนดไว้ใน
หลักสูตร
  4. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
 หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ
ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการเรียนการสอน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 บุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ

 2. ในกรณีที่เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรจากสถานศึกษาใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองการเทียบความรู้ จากกระทรวง
ศึกษาธิการของไทย
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู ้บกพร่องในศีลธรรม
คุณธรรมและมารยาทอันดี
 4. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง
 5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
 6. ไม่เคยเป็นผู ้ต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรือความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน 

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
 เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ ว่าด้วยการศกึษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
และหลักเกณฑ์การศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี
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หลักสูตร
 1. จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 
 2. โครงสร้างหลักสูตร
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
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
 รายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูร ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษา
อังกฤษธุรกิจ ประกอบด้วย ตัวเลข 6 หลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. ความหมายของรหัสประจ�าวิชา
 ความหมายของรหัสประจ�าวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย เลข
อารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก น�าหน้าช่ือวิชาทุกวิชาใน
หลักสูตร ดังนี้

 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 0 0 X X X

 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหม่ืน และ
หลักพัน
  เลข 600 น�าหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
 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�าดับวิชาในแต่ละ
กลุ่มวิชา
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 ตวัเลขแสดงจ�านวนหน่วยกติ (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 
เช่น 3(2-2-5) หมายถงึ ในรายวิชานัน้ม ี3 หน่วยกติ จดัการเรยีนการสอน
แบบบรรยาย 2 ชั่วโมง แบบฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ หรือสถานที่
อื่นใด จ�านวน 2 ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง จ�านวน 5 ชั่วโมง

วิชาบังคับก่อน
  หมายความว่าวิชาท่ีนักศกึษาลงทะเบยีนเรียนวชิาน้ัน จะต้องผ่าน
การเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชานั้น นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการประเมินผลในวิชา
บังคับก่อนแล้วโดยได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C , D+ , D หรือ S

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
และจ�านวนหน่วยกิตดังต่อไปนี้
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
จ�านวน 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�านึกสาธารณะ 3(3-0-6)  
 (Public Minded Spirit)

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
จ�านวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201 จิตวิทยาเพื่อการด�าเนินชีวิต 3(3-0-6)
 (Psychology for Living)
600202 วิถีของสังคม 3(3-0-6)
 (Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 (Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่าแห่งตน 3(3-0-6)
 (Personality Development)
600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน ์ 3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization)
600206 กฎหมายในการด�าเนินชีวิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช ้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208 จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6)
 (Positive Psychology)
 กลุ่มวิชาภาษา ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ จ�านวน 12 
หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเป็นวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และให้เลือกเรียนอีก 6 หน่วยกิต จะเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาอื่นๆ ก็ได้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)
 (English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)
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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�าวัน 3(3-0-6)
 (Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)
 (Thai Language Skills)
600312 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 (Thai for Communication)
600313 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 (Literary Arts for All)
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้ จ�านวน 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน ์ 3(3-0-6)
 ในชีวิตประจ�าวัน
 (Computer and Applications Benefits 
 for Everyday Life)

600402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Life and Environment)
600404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม ่ 3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
600405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและ 3(3-0-6)
 การน�าเสนอ 
 (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
600406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics)
600408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
 (Statistics for Management and Decision)

2) หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 96 หน่วยกิต
 2.1) วิชาแกน จ�านวน 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�านวน 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�านวน 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�านวน 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 การสื่อสารทางธุรกิจและการประชาสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
 (Business Communication and Public Relations)
 2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�านวน 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�าหรับการติดต่องาน 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�าหรับเลขานุการในองค์กรข้ามชาต ิ 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�าหรับสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 
 (English for Mass Media)
631512 ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาโลก 3(3-0-6)  
 (Global English)
631513 ภาษาอังกฤษในองค์กรข้ามชาต ิ 3(3-0-6)
 (English in Multinational Corporations)
631514 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร 3(3-0-6) 
 (English for Organizational Communication)
 2.4) วิชาโท จ�านวน 18 หน่วยกิต
 2.4.1 วชิาโทภาษาฝร่ังเศส รายวชิาบังคบั จ�านวน 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�านวน 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�านวน 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 
 การศกึษาวิชาโทนอกสาขาและคณะ ให้ศกึษาตามข้อก�าหนดและ
เงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขานั้นๆ และหากมีจ�านวนหน่วยกิตของ
วชิาโทนอกสาขาไม่ครบตามท่ีก�าหนด ให้เลอืกศกึษารายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิด
สอนในมหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์ ให้ครบตามจ�านวนหน่วยกติทีก่�าหนด 
ทั้งนี้ ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 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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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา       หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6001XX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
6002XX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
6003XX กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
6003XX กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
6004XX กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
XXXXXX หมวดวิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x)

รวม 18(xx-x-xx)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6001XX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
6002XX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3(3-0-6)
6003XX กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
6003XX กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
6004XX กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 3(x-x-x)

วิชาโท
631601 ภาษาฝรั่งเศส 1 หรือ  3(3-0-6)
631701 ภาษาญี่ปุ่น 1

รวม 18(xx-x-xx)

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

วิชาแกน
631101 ทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
631102 ทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
631103 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
631104 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6)

วิชาการบริหารธุรกิจ
631401 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)

วิชาโท
631602 ภาษาฝรั่งเศส 2 หรือ  3(3-0-6)
631702 ภาษาญี่ปุ่น 2 

รวม 18(18-0-36)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

วิชาแกน
631105 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)

วิชาทักษะภาษา
631203 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
631301 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(2-2-5)
631303 ภาษาอังกฤษธุรกิจในมัลติมีเดีย 3(3-0-6)

วิชาการบริหารธุรกิจ
631402 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)

วิชาโท
631603 ภาษาฝรั่งเศส 3 หรือ 3(3-0-6)
631703 ภาษาญี่ปุ่น 3 

รวม 18(16-4-34)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

วิชาทักษะภาษา
631202 การสื่อสารภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
631204 การพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมชน 3(2-2-5)

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
631304 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก
6315XX รายวิชาเอกเลือก 1 3(x-x-x)
6315XX รายวิชาเอกเลือก 2 3(x-x-x)

วิชาโท
6316XX วิชาโท 1 รายวิชา (6316XX หรือ 6317XX)
6317XX  3(3-0-6)
  รวม 18(xx-x-xx)

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

วิชาทักษะภาษา
631205 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 หมวดวิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x)
  รวม 18(xx-x-xx)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

631306 ประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-540-0)
  รวม 6(0-540-0)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

วิชาทักษะภาษา
631201 การพัฒนางานเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
631302 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5)

วิชาการบริหารธุรกิจ
631403 การสื่อสารทางธุรกิจและการประชาสัมพันธ ์ 3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก
6315XX รายวิชาเอกเลือก 1
6315XX รายวิชาเอกเลือก 2 3(x-x-x)

วิชาโท
631604 วัฒนธรรมฝรั่งเศส หรือ
631704 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 3(3-0-6)
  รวม 18(xx-x-xx)
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หลัักสููตรเทคโนโลัยีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะ
นวัิตกรรม
(หลัักสููตรปรับัปรุง พ.ศ. 2563)
1. ช่�อหลัักสููตร 
รหัสูหลัักสููตร       25381111102225
ภาษาไทยี           หลัักสููตรเทคโนโลัยีีบััณฑิิต
                       สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม
ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Technology Program in Digital 
                      Technology and Innovation

2. ช่�อปริญญาแลัะสูาขาวิิชา
ช่�อเต็ม (ไทยี) เทคโนโลัยีีบััณฑิิต (เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม)
(อังกฤษ)     Bachelor of Technology (Digital   
  Technology and  Innovation)
ช่�อย่ีอ (ไทยี)  ทลั.บั. (เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม)
(อังกฤษ)      B.Tech. (Digital Technology and Innovation)

3. วิิชาเอกหร่อควิามเชี�ยีวิชาญเฉพาะของหลัักสููตร
 ไม่มี

4. จํิานวินหน่วิยีกิตที�เรียีนตลัอดิหลัักสููตร
 123 หน่วิยีกิต

5. รูปแบับัของหลัักสููตร
 5.1 รูปแบับั
 หลัักสููตรปริญญาตรี หลัักสููตร 4 ปี
 5.2 ประเภทของหลัักสููตร
 เป็นหลัักสููตรปริญญาตรีทางปฏิิบััติการ
 5.3 ภาษาที�ใช้
 การจัิดิการเรียีนการสูอนใช้ภาษาไทยี
 5.4 การรับัเข้าศึกษา
 รับันักศึึกษาไทยี แลัะนักศึึกษาต่างชาติที�สูามารถเข้าใจิภาษา
ไทยีได้ิเป็นอยี่างดีิ
 5.5 ควิามร่วิมม่อกับัสูถาบัันอ่�น
 เป็นหลัักสููตรของสูถาบัันโดิยีเฉพาะ

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผูู้้สํูาเร็จิการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียีงสูาขาวิิชาเดีิยีวิ

6. อาชีพที�สูามารถประกอบัได้ิหลัังสํูาเร็จิการศึกษา
 6.1 นักพัฒนาแอปพลิัเคชัน (Application Developer)
 6.2 นักพัฒนาโมบัายี (Mobile Developer)
 6.3 นักพัฒนาเว็ิบัแบับัฟููลัแสูต็ก (Full-Stack Developer)
 6.4 นักพัฒนาสู่วินฟูอนท์เอนด์ิ (Front-end Developer)
 6.5 นักวิิทยีาการข้อมูลั (Data Scientist)
 6.6 วิิศึวิกรข้อมูลั (Data Engineer)
 6.7 วิิศึวิกรคลัาวิด์ิ (Cloud Engineer)
 6.8 ผูู้้เชี�ยีวิชาญเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั (Digital Experts) 
     สูามารถประกอบัอาชีพได้ิตามที�ระบุั หรืออื�นๆ ยีกเว้ินอาชีพที�ต้องขอ
ใบัประกอบัวิิชาชีพ

7. สูถานที�จัิดิการเรียีนการสูอน
 คณะศิึลัปศึาสูตร์แลัะวิิทยีาศึาสูตร์ มหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนยี์ 
หนองแขม กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลัเฉพาะของหลัักสููตร
1. ปรัชญา ควิามสํูาคัญ แลัะวัิตถุประสูงค์ของหลัักสููตร
 1.1 ปรัชญา
 มุ่งเน้นการพัฒนาบััณฑิิตทั�งควิามรู้แลัะทักษะการปฏิิบััติงาน ดิ้าน
เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั พร้อมปฏิิบััติงานจิริงในสูถานประกอบัการ มีควิามรับั
ผิู้ดิชอบั จิริยีธรรม คุณธรรม สูามารถเรียีนรู้แลัะพัฒนาด้ิวิยีตนเองตลัอดิ
ชีวิิต
 1.2 ควิามสํูาคัญ
 มุ่งผู้ลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้เชี�ยีวิชาญปฏิิบััติ ในสูาขาวิิชาเทคโนโลัยีี
ดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม ตอบัสูนองควิามต้องการตลัาดิแรงงาน ตามเกณฑ์ิ
มาตรฐานการอุดิมศึึกษา สูอดิคล้ัองตามแผู้นพัฒนาเศึรษฐกิจิแลัะสัูงคม
แห่งชาติ แลัะนโยีบัายีเศึรษฐกิจิดิิจิิทัลั 
 1.3 วัิตถุประสูงค์
 1) เพื�อผู้ลิัตบััณฑิิตที�มีควิามรู้ควิามสูามารถด้ิานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 
สูามารถนำาควิามรู้ไปประยีุกต์ใช้แลัะแก้ไขปัญหาในการปฏิิบััติงานได้ิทั�ง
ในภาครัฐแลัะเอกชน
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 2) เพื�อผู้ลิัตทรัพยีากรบุัคคลัที�มีควิามรู้คู่คุณธรรม จิริยีธรรม 
สูามารถนำาควิามรู้ที�ได้ิไปประกอบัอาชีพ 
ทั�งลูักจ้ิางแลัะผูู้้ประกอบัการ ได้ิอยี่างมีควิามสุูข 
 3) เพื�อพัฒนาบัคุลัากรใหมี้ควิามสูามารถทั�งการเรียีนรู้ วิิจัิยี พัฒนา
 แลัะการปฏิิบััติงานจิริงทางด้ิานเทคโนโลัยีดิีิจิิทัลั เพื�อการพัฒนาเศึรษฐกิจิ
 สัูงคม แลัะประเทศึชาติ
 1.4 อัตลัักษณ์ 
 มีควิามรู้รอบัด้ิาน คู่คุณธรรม เชี�ยีวิชาญปฏิิบััติ สูามารถเทคโนโลัยีี
ดิิจิิทัลั ระบับัการจิัดิการศึึกษา การดิำาเนินการ แลัะโครงสูร้างของ
หลัักสููตร

1. ระบับัการจัิดิการศึกษา
 1.1 ระบับั
 ระบับัการศึึกษาใช้ระบับัการศึึกษาแบับัทวิิภาค โดิยี 1 ปีการศึึกษา
แบ่ังออกเป็น 2 ภาคการศึึกษา ซึึ่�ง 1 ภาคการศึึกษาปกติมีระยีะเวิลัาศึึกษา
ไม่น้อยีกว่ิา 15 สัูปดิาห์ แลัะภาคฤดูิร้อนให้กำาหนดิระยีะเวิลัาโดิยีสัูดิสู่วิน
เทียีบัเคียีงได้ิกับัการศึึกษาภาคปกติ ข้อกำาหนดิต่างๆ เป็นไปตามข้อบัังคับั
มหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนย์ี ว่ิาด้ิวิยีการศึึกษาระดัิบัปริญญาตรี พ.ศึ. 2559  
แลัะ ข้อบัังคับัมหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนย์ี ว่ิาด้ิวิยีการศึึกษาระดัิบัปริญญา
ตรี (ฉบัับัที� 2) พ.ศึ. 2560 
 1.2 การจัิดิการศึกษาภาคฤดูิร้อน
 มีการจัิดิการเรียีนการสูอนการศึึกษาภาคฤดูิร้อน ทั�งนี�ให้ขึ�นอยีู่กับั
คณะกรรมการประจิำาหลัักสููตร แลัะคณะกรรมการบัริหารคณะ
ศิึลัปศึาสูตร์แลัะวิิทยีาศึาสูตร์ มหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนยี์ โดิยีการศึึกษา
ภาคฤดูิร้อน กำาหนดิให้มีระยีะเวิลัาศึึกษาไม่น้อยีกว่ิา 8 สัูปดิาห์ แลัะ
จิำานวินหน่วิยีกิตเทียีบัเคียีงกันได้ิกับัการศึึกษาปกติ 
 1.3 การเทียีบัเคียีงหน่วิยีกิตในระบับัทวิิภาค
 ไม่มี

2. การดํิาเนินการหลัักสููตร
 2.1 การเรียีนการสูอน การลังทะเบีัยีน แลัะการวัิดิผู้ลั
 2.1.1 วัิน–เวิลัาในการดํิาเนินการเรียีนการสูอน
 วัิน–เวิลัาราชการปกติ
 - ภาคการศึึกษาที� 1     เดืิอนสิูงหาคม – เดืิอนธันวิาคม
   ไม่น้อยีกว่ิา 15 สัูปดิาห์

 - ภาคการศึึกษาที� 2     เดืิอนมกราคม – เดืิอนพฤษภาคม
   ไม่น้อยีกว่ิา 15 สัูปดิาห์
 - ภาคฤดูิร้อน             เดืิอนมิถุนายีน – เดืิอนกรกฎาคม 
 ไม่น้อยีกว่ิา 8 สัูปดิาห์
 ให้ใช้เวิลัาการศึึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึึกษา
 2.1.2 การลังทะเบีัยีนเรียีน 
 ในภาคการศึึกษาปกติ นักศึึกษาหลัักสููตรปริญญาตรีภาคปกติ จิะ
ต้องลังทะเบีัยีน ไม่น้อยีกว่ิา 9 หน่วิยีกิต แลัะไม่เกิน 22 หน่วิยีกิต สูำาหรับั
ในภาคการศึึกษาฤดิูร้อน ลังทะเบัียีนเรียีนไดิ้ไม่เกิน 9 หน่วิยีกิต หากมี
ควิามจิำาเป็นในการลังทะเบีัยีนเรียีนที�มีจิำานวินหน่วิยีกิตแตกต่างไปจิาก
เกณฑ์ิที�กำาหนดิข้างต้น อาจิทำาได้ิโดิยีการได้ิรับัอนุมัติจิากคณบัดีิ แต่ทั�งนี�
ต้องไม่กระทบักระเทือนต่อมาตรฐานการศึึกษา
 2.1.3 การวัิดิผู้ลัแลัะการสํูาเร็จิการศึกษา
 การวัิดิผู้ลัการศึึกษา  ให้เป็นไปตามระเบีัยีบัการวัิดิผู้ลัของ
มหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนยี์
 การสูำาเร็จิการศึึกษา เป็นไปตามข้อบัังคับัมหาวิิทยีาลััยีเอเชียี
อาคเนย์ี ว่ิาด้ิวิยีการศึึกษาระดัิบัปริญญาตรี พ.ศึ. 2559 แลัะข้อบัังคับั
มหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนย์ี ว่ิาด้ิวิยีการศึึกษาระดัิบัปริญญาตรี (ฉบัับัที� 2) 
พ.ศึ. 2560 
      
 การสํูาเร็จิการศึกษา ต้องมีคุณสูมบััติดัิงต่อไปนี� 
 1) จิะต้องสูอบัได้ิรายีวิิชาครบัถ้วินตามหลัักสููตร
 2) ไดิ้ระดัิบัคะแนนเฉลีั�ยีสูะสูมตลัอดิหลัักสููตรไม่ตำ�ากว่ิา 2.00 โดิยี
ระดัิบัคะแนนของกลุ่ัมวิิชาเอกบัังคับัรวิมกับัวิิชาเอกเลืัอกจิะต้องไม่ตำ�ากว่ิา
 2.00 
 อนุปริญญา การขอรับัอนุปริญญาสูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะ
นวัิตกรรม จิะต้องมีคุณสูมบััติดัิงนี�
 1) ได้ิศึึกษาลัักษณะวิิชาต่าง ๆ  แลัะมีจิำานวินหน่วิยีตามที�กำาหนดิไว้ิ
ในโครงสูร้างของหลัักสููตร 
 2) ได้ิระดัิบัคะแนนเฉลีั�ยีสูะสูมในขณะที�ขอรับัอนุปริญญาไม่ถึง 2.00 
แต่ไม่ตำ�ากว่ิา 1.75
 3) ไม่มีพันธะด้ิานหนี�สิูนใดิๆ กับัมหาวิิทยีาลััยี
 4) คุณสูมบััติอื�น ๆ ตามแต่ลัะหลัักสููตรกำาหนดิ
 5) นักศึึกษาที�ประสูงค์จิะขออนุปริญญา ยีื�นคำาร้องแสูดิงควิามจิำานง
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ที�สูำานักทะเบีัยีนแลัะประมวิลัผู้ลั
 6) กรณีการขออนุปริญญาไม่เป็นไปตามนี�ให้อธิการบัดิีเป็นผูู้้
พิจิารณาโดิยีคำาแนะนำา จิากคณะกรรมการวิิชาการ
 2.2 คุณสูมบััติของผูู้้เข้าศึกษา
สูำาเร็จิการศึึกษาระดัิบัมัธยีมศึึกษาตอนปลัายีหรือเทียีบัเท่า หรือเทียีบัโอน
มาจิากสูถาบัันการศึึกษาแห่งอื�น ผู้่านการสูอบัคัดิเลัือกเข้าศึึกษาตาม
เกณฑ์ิของ สูกอ. หรือผู่้านการคัดิเลืัอก (รับัตรง) ตามข้อบัังคับัของ
มหาวิิทยีาลััยี คุณสูมบััติผูู้้ที�เข้าศึึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บัังคบััมหาวิิทยีาลััยี
เอเชียีอาคเนยี์ ว่ิาด้ิวิยีการศึึกษาระดัิบัปริญญาตรี พ.ศึ.2559 แลัะผูู้้ที�เข้า
ศึึกษาหลัักสููตรเทคโนโลัยีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวิตักรรม
ต้องมีคุณสูมบััติดัิงต่อไปนี�
 2.2.1 สูำาเร็จิการศึึกษาไม่ตำ�ากว่ิาชั�นมัธยีมศึึกษาตอนปลัายี (ม.6) 
หรือเทียีบัเท่า หรือประกาศึนียีบััตรวิิชาชีพ
 2.2.2 สูำาเร็จิการศึึกษาประกาศึนียีบััตรวิิชาชีพชั�นสููงหรือเทียีบัเท่า
 หรืออนุปริญญา   
 2.2.3 ผู้่านการคัดิเลืัอกตามเกณฑิ์ของสูำานักงานคณะกรรมการ
อุดิมศึึกษา แลัะ/หรือ เป็นไปตามระเบัียีบัข้อบัังคับั การคัดิเลัือกของ
มหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนยี์
 2.2.4 มีควิามประพฤติเรียีบัร้อยีไม่เป็นผูู้้บักพร่องในศีึลัธรรมแลัะ
มารยีาทอันดีิ
 2.2.5 มีร่างกายีแข็งแรง ไม่เป็นโรคที�สัูงคมรังเกียีจิ
 2.3  ระบับัการศึึกษา
ระบับัการศึึกษาเป็นแบับัชั�นเรียีน แลัะเป็นไปตามระเบีัยีบัมหาวิิทยีาลััยี
เอเชียีอาคเนย์ี 
 2.4  การเทียีบัโอนหน่วิยีกิตรายีวิิชา
 การเทียีบัโอนหน่วิยีกิต รายีวิิชาแลัะการลังทะเบัียีนเรียีนข้าม
มหาวิิทยีาลััยี ให้เป็นไปตามหลัักเกณฑ์ิการเทียีบัโอนตามพระราชบััญญัติ
การศึึกษาแห่งชาติ พ.ศึ. 2562  ของสูำานักงานคณะกรรมการการ
อุดิมศึึกษา แลัะระเบัยีีบัมหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนยี ์ว่ิาดิว้ิยีการเทยีีบัโอน
ผู้ลัการเรียีนระดัิบัปริญญาเข้าสูู่การศึึกษาในระบับั พ.ศึ. 2559 แลัะ
ประกาศึมหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนย์ี เรื�องการลังทะเบีัยีนรายีวิิชา ข้าม
สูถาบััน

3. หลัักสููตร
 3.1 หลัักสููตร ให้ระบุัรายีลัะเอียีดิดัิงต่อไปนี�   
 3.1.1 จํิานวินหน่วิยีกิต 
 หน่วิยีกิตรวิมตลัอดิหลัักสููตรไม่ตำ�ากว่ิา 123 หน่วิยีกิต
 3.1.2 โครงสูร้างหลัักสููตร
 นักศึึกษาจิะต้องลังทะเบีัยีนศึึกษารายีวิิชารวิมไม่น้อยีกว่ิา 123 
หน่วิยีกิต โดิยีได้ิศึึกษารายีวิิชาต่างๆ ครบัตามโครงสูร้างองค์ประกอบัแลัะ

ข้อกําหนดิของหลัักสููตร ดัิงนี�
 1) หมวิดิวิิชาศึกษาทั�วิไป 30  หน่วิยีกิต
ประกอบัด้ิวิยีกลุ่ัมวิิชาดัิงนี�   
 - กลุ่ัมวิิชามนุษยีศึาสูตร์     6 หน่วิยีกิต
  - กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศึาสูตร์     6 หน่วิยีกิต
  - กลุ่ัมวิิชาภาษา     12 หน่วิยีกิต
 - กลุ่ัมวิิชาวิิทยีาศึาสูตร์ แลัะคณิตศึาสูตร์    6 หน่วิยีกิต
2) หมวิดิวิิชาเฉพาะ    87 หน่วิยีกิต
 2.1 หมวิดิวิิชาเฉพาะพื�นฐาน  30 หน่วิยีกิต
 - กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางคณิตศึาสูตร์   12   หน่วิยีกิต
 แลัะวิิทยีาศึาสูตร์    
 - กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางเทคโนโลัยีี     18 หน่วิยีกิต
 2.2 วิิชาเฉพาะด้ิาน   54 หน่วิยีกิต
 - กลุ่ัมวิิชาเทคโนโลัยีีเฉพาะสูาขา  51 หน่วิยีกิต
 - วิิชาเอกบัังคับั  36  หน่วิยีกิต
      - วิิชาเอกเลืัอก   15 หน่วิยีกิต
        - กลุ่ัมวิิชาโครงงาน    3 หน่วิยีกิต
 2.3 วิิชาการฝึึกประสูบัการณ์วิิชาชีพ/วิิชาบูัรณาการการเรียีนรู้ร่วิม
การทำางาน 3หน่วิยีกิต

3) หมวิดิวิิชาเล่ัอกเสูรี        6  หน่วิยีกิต
  จํิานวินหน่วิยีกิตรวิมตลัอดิหลัักสููตร             123  หน่วิยีกิต
 3.1.3  หลัักเกณฑ์ิการกําหนดิรหัสูวิิชา
คณะศิึลัปศึาสูตร์แลัะวิิทยีาศึาสูตร์มีหลัักเกณฑิ์การกำาหนดิรหัสูวิิชาของ
สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม โดิยีใช้เลัขอารบิัก 6 หลััก  นำา
หน้าชื�อทุกวิิชาในหลัักสููตร
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 1) เลัขหลัักแสูน หลัักหมื�น หมายีถึง คณะ หรือ หมวิดิวิิชาศึึกษา
ทั�วิไป ดัิงนี�
600xxx หมายีถึง หมวิดิวิิชาศึึกษาทั�วิไป
61xxxx หมายีถึง คณะวิิศึวิกรรมศึาสูตร์
62xxxx หมายีถึง คณะบัริหารธุรกิจิ
63xxxx หมายีถึง คณะศิึลัปศึาสูตร์แลัะวิิทยีาศึาสูตร์
64xxxx หมายีถึง คณะนิติศึาสูตร์
 2) เลัขหลัักพัน หมายีถึงสูาขาวิิชาหรือวิิชาแกนร่วิม ดัิงนี�
xx2xxx หมายีถึง สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม
 3) ตัวิเลัขหลัักร้อยีแสูดิงถึงกลุ่ัมวิิชา ดัิงนี�
หมวิดิวิิชาศึกษาทั�วิไป
xxx1xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชามนุษยีศึาสูตร์
xxx2xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศึาสูตร์
xxx3xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาภาษา
xxx4xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาวิิทยีาศึาสูตร์แลัะคณิตศึาสูตร์
สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม 
xxx1xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาเฉพาะพื�นฐาน
xxx2xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาเฉพาะด้ิาน (เอกบัังคับั)
 แลัะกลุ่ัมวิิชาโครงงาน
xxx3xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาเฉพาะด้ิาน (เอกเลืัอก)
xxx4xx หมายีถึง กลุ่ัมวิิชาวิิชาการฝึึกประสูบัการณ์
 วิิชาชีพ /วิิชาบูัรณาการการเรียีนรู้ร่วิมการทำางาน

 3.1.4 รายีวิิชาในหลัักสููตร
 1) หมวิดิวิิชาศึกษาทั�วิไป        30  หน่วิยีกิต
 นักศึึกษาจิะต้องศึึกษารายีวิิชาในหลัักสููตรวิิชาศึึกษาทั�วิไป รวิมแล้ัวิ
ไม่น้อยีกว่ิา      30 หน่วิยีกิต ตามโครงสูร้างแลัะองค์ประกอบัของหลัักสููตร
วิิชาศึึกษาทั�วิไป ดัิงนี�คือ
 1.1 กลุ่ัมวิิชามนุษยีศาสูตร์          6  หน่วิยีกิต
 ให้เลืัอกศึึกษา 2 วิิชา จิำานวิน 6 หน่วิยีกิต
รหัสูวิิชา         ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ     จิำานวินหน่วิยีกิต
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้ิวิยีตนเอง)
 600101   ดินตรีกับัชีวิิต           3(3-0-6)
 (Music and Life)
600102 มนุษยี์กับัคุณค่าทางอารยีธรรม 3(3-0-6) 

 (Man and Value of Civilization)
600103 ปรัชญาแลัะศึาสูนาเพื�อคุณค่าชีวิิต 3(3-0-6) 
  (Philosophy, Religion and Value of Life)
600104 สุูนทรียีภาพของชีวิิต  3(3-0-6) 
  (Aesthetic for Life)  
600105 มนุษยี์กับัการใช้เหตุผู้ลั 3(3-0-6)
  (Man and Reasoning)
600106 จิิตสูำานึกสูาธารณะ 3(3-0-6)
 (Public Minded Spirit)  
  1.2 กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศาสูตร์          6 หน่วิยีกิต 
  ให้เลืัอกศึึกษา 2 วิิชา  จิำานวิน 6 หน่วิยีกิต
  รหัสูวิิชา           ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ        จิำานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้ิวิยีตนเอง)                       
600201 จิิตวิิทยีาเพื�อการดิำาเนินชีวิิต3 (3-0-6)
 (Psychology for Living)   
600202 วิิถีของสัูงคม 3(3-0-6)
 (Path of Society)
600203 การเสูริมสูร้างคุณภาพชีวิิต  3(3-0-6)
 (Life-Quality Promotion)  
600204 ควิามสูง่าแห่งตน  3(3-0-6)
 (Personality Development)  
600205 ควิามเป็นพลัเมืองในกระแสูโลักาภิวัิตน์  3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization )  
600206 กฎหมายีในการดิำาเนินชีวิิต  3(3-0-6) 
 (Law for Living)  
600207 เศึรษฐกิจิพอเพียีงแลัะการประยีุกต์ใช้  3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)  
600208 จิิตวิิทยีาเชิงบัวิก  3(3-0-6)
 (Positive Psychology)  
600209 ควิามรู้แลัะทักษะการจัิดิการทางการเงิน  3(3-0-6)
 (Financial Literacy)   
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 1.3 กลุ่ัมวิิชาภาษา        12 หน่วิยีกิต 
  กำาหนดิให้ศึึกษา 2 วิิชา จิำานวิน 6 หน่วิยีกิต
  รหัสูวิิชา           ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ         จิำานวินหน่วิยีกิต 
   (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้ิวิยีตนเอง)                          
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิิตประจิำาวัิน          3(2-2-5)
 (English in Daily Life)   
600302 ภาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร  3(3-0-6)
 (English for Communication)  
    แลัะให้เลืัอกศึึกษา 2 วิิชา จิำานวิน 6 หน่วิยี
  รหัสูวิิชา          ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ         จิำานวินหน่วิยีกิต
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้ิวิยีตนเอง)                          
600303 ภาษาอังกฤษแบับับูัรณาการ  3(3-0-6)
 (Integrated  English)  
600304 การฟัูง การพูดิ ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)
 (Listening  and  Speaking  English)  
600305 ภาษาญี�ปุ�นในชีวิิตประจิำาวัิน  3(3-0-6) 
 (Japanese in Daily Life)  
600306 ภาษาจีินในชีวิิตประจิำาวัิน  3(3-0-6)
 (Chinese in Daily Life)  
600307 ภาษาฝึรั�งเศึสูในชีวิิตประจิำาวัิน  3(3-0-6)
 (French in Daily Life)  
600308 ภาษาเวีิยีดินามในชีวิิตประจิำาวัิน  3(3-0-6)
 (Vietnamese in Daily Life)  
600309 ภาษาพม่าในชีวิิตประจิำาวัิน  3(3-0-6) 
  (Burmese in Daily Life)  
600310  ภาษาเขมรในชีวิิตประจิำาวัิน  3(3-0-6) 
 (Khmer in Daily Life)  
600311 ทักษะภาษาไทยี  3(3-0-6)
 (Thai Language Skills)  
600312 ภาษาไทยีเพื�อการสืู�อสูาร  3(3-0-6)
 (Thai for Communication)  
600313 วิรรณศิึลัป์เพื�อชีวิิต  3(3-0-6)
  (Literary Arts for All)  

 1.4 กลุ่ัมวิิชาวิิทยีาศาสูตร์แลัะคณิตศาสูตร์          6 หน่วิยีกิต  
 ให้เลืัอกศึึกษา 2 วิิชา จิำานวิน 6 หน่วิยีกิต
  รหัสูวิิชา          ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ         จิำานวินหน่วิยีกิต
   (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้ิวิยีตนเอง)
600401 คอมพิวิเตอร์แลัะการประยุีกต์สูร้างประโยีชน์ในชีวิิต   3(3-0-6)
 ประจิำาวัิน
 (Computer and Applications Benefits for Everyday  
 Life)  
600402 วิิทยีาศึาสูตร์แลัะเทคโนโลัยีีเพื�อชีวิิตสูมัยีใหม่  3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life)  
600403 ชีวิิตกับัสิู�งแวิดิล้ัอม  3(3-0-6)
 (Life and Environment)  
600404 การจัิดิการสูารสูนเทศึยีุคใหม่  3(3-0-6)
 (Modern Information Management)  
600405 เทคโนโลัยีีสูารสูนเทศึเพื�องานเอกสูารแลัะการนำา 3(2-2-5)
 เสูนอ  
 (Information Technology for Documentation and 
 resentation)  
600406 คณิตศึาสูตร์แลัะสูถิติทั�วิไป  3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics)  
600407 คณิตศึาสูตร์ทั�วิไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics)  
600408 สูถิติเพื�อการจัิดิการแลัะการตัดิสิูนใจิ 3(3-0-6)
 (Statistics for Management and Decision)  
600409 ระบับัสูารสูนเทศึสูำาหรับัธุรกิจิยีุคดิิจิิทัลั 3(2-2-6)
 (IT for Digitial Business)
 2) หมวิดิวิิชาเฉพาะ จํิานวิน 87 หน่วิยีกิต ประกอบัด้ิวิยีกลุ่ัมวิิชา
 ดัิงต่อไปนี�
 2.1 วิิชาเฉพาะพ่�นฐาน        30 หน่วิยีกิต
 กลุ่ัมวิิชาพื�นฐานทางคณิตศึาสูตร์แลัะวิิทยีาศึาสูตร์ กำาหนดิให้
ศึึกษา 4 วิิชา จิำานวิน  12 หน่วิยีกิต
  รหัสูวิิชา           ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ        จิำานวินหน่วิยีกิต
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้ิวิยีตนเอง)                                                                                   
632109 คณิตศึาสูตร์สูำาหรับัเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(3-0-6)
 (Mathematics for Digital Technology)       
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632110 สูถิติสูำาหรับัเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(3-0-6)
 (Statistics for Digital Technology) 
632111 พื�นฐานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(3-0-6)
 (Digital Technology Fundamentals) 
632112 โครงสูร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึม  3(3-0-6)
 (Data Structures and Algorithms) 

 กลุ่ัมวิิชาพ่�นฐานทางเทคโนโลัยีี กําหนดิให้ศึกษา 6 วิิชา จํิานวิน
 18 หน่วิยีกิต
  รหัสูวิิชา            ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ        จิำานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้ิวิยีตนเอง)                                                                                                            
632113 การสูร้างภาวิะผูู้้นำาแลัะการจัิดิการทีมงานยุีคดิิจิิทัลั  3(3-0-6)
 (Leadership Creation and Teamwork 
 Management in Digital  Era) 
632114 การจัิดิการเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัเชิงธุรกิจิ  3(3-0-6)
 (Digital Technology Management for Business) 
632115 การสืู�อสูารข้อมูลัแลัะเครือข่ายีคอมพิวิเตอร์  3(0-6-3)
 (Data Communications and Computer Networks) 
632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์   3(0-6-3)
 (Principles of  Computer Programming) 
632117 ระบับัปฏิิบััติการ  3(3-0-6)
 (Operating Systems) 
632118 โครงสูร้างแลัะสูถาปัตยีกรรมคอมพิวิเตอร์  3(3-0-6)
 (Computer Organization and Architecture) 

 2.2 วิิชาเฉพาะด้ิาน                    54 หน่วิยีกิต
 2.2.1 กลุ่ัมวิิชาเทคโนโลัยีีเฉพาะสูาขา       51 หน่วิยีกิต
 1) วิิชาเอกบัังคับั กําหนดิให้ศึกษาจํิานวิน 12 วิิชา 
36 หน่วิยีกิต  
รหัสูวิิชา           ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ          จิำานวินหน่วิยีกิต  
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้ิวิยีตนเอง)                                                                                            
632211  การวิิเคราะห์แลัะออกแบับัระบับั   3(3-0-6)
 (Systems Analysis and Design)           
632214 นวัิตกรรมการประมวิลัผู้ลัระดัิบัองค์กร  3(0-6-3)
 เทคโนโลัยีีคลัาวิด์ิ แลัะผูู้้ประกอบัการทางเทคโนโลัยีี 

 (Innovative Enterprise Computing, Cloud 
 Technologies and Technopreneurship)   
632202 การออกแบับัแลัะพัฒนาเว็ิบั 3(0-6-3)
 (Web Design and Development) 
632208 ระบับัฐานข้อมูลั  3(0-6-3)
 (Database Systems) 
632215 การพัฒนาโปรแกรมประยีุกต์สูำาหรับัอุปกรณ์เคลืั�อนที�  3(0-6-3)
 (Mobile Application Programming) 
632216 หัวิข้อเฉพาะเกี�ยีวิกับัเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(0-6-3)
 (Special Topics in Digital Technology) 
632217 การวิิเคราะห์ข้อมูลัขนาดิใหญ่แลัะคลัาวิด์ิคอมพิวิติ�ง  3(0-6-3)
 (Big Data Analytics and Cloud Computing) 
632203 การเขียีนโปรแกรมเชิงวัิตถุ  3(0-6-3)
 (Object-Oriented  Programming ) 
632212 เทคโนโลัยีีมัลัติมีเดีิยี  3(0-6-3)
 (Technology Multimedia) 
632218 เดิฟูออปแลัะการผู้สูมผู้สูานระบับั  3(0-6-3)
 (DevOps and System Integration)  
632209 ควิามมั�นคงของระบับัคอมพิวิเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer Security) 
632219 ปัญญาประดิิษฐ์  3(0-6-3)
 (Artificial Intelligence)  
   
2) วิิชาเอกเล่ัอก กําหนดิให้เล่ัอกศึกษาจํิานวิน 5 วิิชา 15 
หน่วิยีกิต
  รหัสูวิิชา            ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ        จิำานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้ิวิยีตนเอง)                                                                                        
632301 การวิิเคราะห์แลัะออกแบับัเชิงวัิตถุ 3(3-0-6)
 (Object-Oriented Analysis and Design) 
632302 การพัฒนาซึ่อฟูต์แวิร์แลัะการจัิดิการโครงการ 3(3-0-6)
 (Software Development and Project Management) 
632303 การประกันคุณภาพแลัะการทดิสูอบัซึ่อฟูต์แวิร์ 3(3-0-6)
 (Software Quality Assurance and Testing) 
632304 การพัฒนาซึ่อฟูต์แวิร์เชิงวัิตถุ 3(2-2-6)
  (Object-Oriented Software Development) 
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632306 การพัฒนาโปรแกรมประยีุกต์บันเว็ิบั  3(2-2-6)
 (Web Application Programming)  
632307 การพัฒนาโปรแกรมประยีุกต์ด้ิวิยีภาษาวิิชวิลั 3(2-2-6)
 (Visual Application Programming) 
632308 การโปรแกรมเกม 3(2-2-6)
 (Game Programming) 
632309 การโปรแกรมฐานข้อมูลั 3(2-2-6)
 (Database Programming)
632310 การเขียีนโปรแกรมด้ิวิยีภาษาสูมัยีใหม่ 1 3(2-2-6)
 (Programming with Modern Language 1) 
632311 การเขียีนโปรแกรมด้ิวิยีภาษาสูมัยีใหม่ 2 3(2-2-6)
 (Programming with Modern Language 2)
632312 การบัริหารเครือข่ายีคอมพิวิเตอร์ 3(2-2-6)
 (Computer Network Administration)
632313 คอมพิวิเตอร์กราฟิูกส์ู  3(2-2-6)
 (Computer Graphics) 
632317 พาณิชยี์ดิิจิิทัลั 3(3-0-6)
 (Digital Commerce) 
632320 การประมวิลัผู้ลัภาพดิิจิิทัลัแลัะคอมพิวิเตอร์วิิชั�น 3(2-2-6)
 (Digital Image Processing and Computer Vision)
632324 วิิศึวิกรรมซึ่อฟูต์แวิร์ 3(3-0-6)
 (Software Engineering) 
632325 วิิทยีาการข้อมูลัแลัะข้อมูลัอัจิฉริยีะ 3(2-2-6)
 (Data Science and Data Intelligence) 
632326 การพัฒนาแอพพลิัเคชั�น แลัะผู้ลิัตภัณฑ์ิ IoT 3(2-2-6)
 (Internet of Things Application and Product   
 Development) 
632327 การจัิดิการควิามคิดิสูร้างสูรรค์แลัะนวัิตกรรม 3(3-0-6)
 เชิงธุรกิจิ  
 (Creativity Management and Business  Innovation) 
632328 การบัริหารโครงการธุรกิจิยีุคดิิจิิทัลั 3(3-0-6)
 (Digital Business Project Management) 
632329 จิริยีธรรมทางธุรกิจิดิิจิิทัลัแลัะควิามรับัผิู้ดิชอบัต่อสัูงคม 3(3-0-6)
 (Digital Business Ethics and Social Responsibilities)
632330 การตลัาดิยุีคดิิจิิทัลั 3(3-0-6)

 (Digital Marketing Management) 
632331 การจัิดิการองค์กรดิิจิิทัลั 3(3-0-6)
 (Management of D-Enterprise) 
632332 บัล็ัอกเชน 3(3-0-6)
 (Blockchain) 
632333 การจัิดิการธุรกิจิดิิจิิทัลั 3(3-0-6)
 (Digital Business Management) 
632323 สูหกิจิศึึกษา  3(0-9-0)
 (Cooperative Training) 
 2.2.2 กลุ่ัมวิิชาเทคโนโลัยีีเฉพาะสูาขา        3  หน่วิยีกิต
 กำาหนดิให้ศึึกษาจิำานวิน 2 วิิชา 3 หน่วิยีกิต
  รหัสูวิิชา            ชื�อวิิชา/ชื�อวิิชาภาษาอังกฤษ        จิำานวินหน่วิยีกิต 
  (บัรรยีายี-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้ิวิยีตนเอง)
632221 โครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 1  1(0-2-6)
 (Digital Technology Project 1) 
632222 โครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 2 2(0-4-12)
 (Digital Technology Project 2)  
 2.3 วิิชาการฝึึกประสูบัการณ์วิิชาชีพ /วิิชาบูัรณาการการเรียีน
รู้ร่วิมการทำางาน   3 หน่วิยีกิต
 เพื�อให้นักศึึกษาได้ินำาควิามรู้ที�ได้ิเรียีนมาไปทดิลัองใช้ในการ
ปฏิิบััติงานจิริงอีกทั�งได้ิเรียีนรู้การแก้ปัญหาในงานจิริงแลัะการทำางานร่วิม
กับัผูู้้อื�นในการปฏิิบััติงานจิริง เป็นเวิลัาประมาณ 2 เดืิอน (ไม่น้อยีกว่ิา       
           3) หมวิดิวิิชาเล่ัอกเสูรี  6 หน่วิยีกิต
 ให้นักศึึกษาเลืัอกเรียีนรายีวิิชาที�เปิดิสูอนระดัิบัปริญญาตรีใน
สูาขาวิิชาของคณะฯ ในวิิชาต่าง ๆ  ของมหาวิิทยีาลััยีเอเชียีอาคเนย์ี จิำานวิน
หน่วิยีกิตไม่น้อยีกว่ิา 6 หน่วิยีกิต 
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรเทคโนโลัยีีบััณฑิิตสูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม
สํูาหรับัผูู้้สํูาเร็จิการศึกษาระดัิบัมัธยีมศึกษาตอนปลัายีหร่อเทียีบัเท่า

 ชั�นปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 1  ชั�นปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ) หน่วิยีกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ) หน่วิยีกิต 
6001xx กลุ่ัมวิิชามนุษยีศึาสูตร์ 3(3-0-6) 6001xx กลุ่ัมวิิชามนุษยีศึาสูตร์ 3(3-0-6) 
6004xx กลุ่ัมวิิชาวิิทยีาศึาสูตร์แลัะคณิตศึาสูตร์ 3(3-0-6) 600302 ภาษาอังกฤษเพื�อการสืู�อสูาร 3(3-0-6) 
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิิตประจิำาวัิน 3(2-2-5) 632109 คณิตศึาสูตร์สูำาหรับัเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 3(3-0-6) 
6004xx กลุ่ัมวิิชาวิิทยีาศึาสูตร์แลัะคณิตศึาสูตร์ 3(3-0-6) 632112 โครงสูร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึม  3(3-0-6) 
632111 พื�นฐานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(3-0-6) 632212 เทคโนโลัยีีมัลัติมีเดีิยี  3(0-6-3) 
632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์  3(0-6-3) 632203 การเขียีนโปรแกรมเชิงวัิตถุ  3(0-6-3) 

(เคยีเรียีน 632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์)
รวิมหน่วิยีกิต 18(14-8-32) รวิมหน่วิยีกิต 18(12-12-30) 

 ชั�นปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 1                       ชั�นปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ) หน่วิยีกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ)              หน่วิยีกิต
6003xx กลุ่ัมวิิชาภาษา 3(3-0-6)  6003xx กลุ่ัมวิิชาภาษา 3(3-0-6) 
632110 สูถิติสูำาหรับัเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(3-0-6) 6002xx กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศึาสูตร์ 3(3-0-6)
632118 โครงสูร้างแลัะสูถาปัตยีกรรมคอมพิวิเตอร์ 3(3-0-6) 632215 การพัฒนาโปรแกรมประยีุกต์ 3(0-6-3)
632114 การจัิดิการเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัเชิงธุรกิจิ  3(3-0-6) สูำาหรับัอุปกรณ์เคลืั�อนที�
632202 การออกแบับัแลัะพัฒนาเว็ิบั 3(0-6-3)   (เคยีเรียีน 632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์)

(เคยีเรียีน 632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์)   632214 นวัิตกรรมการประมวิลัผู้ลัระดัิบัองค์กร  3(0-6-3) 
632208 ระบับัฐานข้อมูลั  3(0-6-3) เทคโนโลัยีีคลัาวิด์ิ แลัะผูู้้ประกอบัการทางเทคโนโลัยีี

(เคยีเรียีน 632112 โครงสูร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึม)  632211  การวิิเคราะห์แลัะออกแบับัระบับั   3(3-0-6) 
รวิมหน่วิยีกิต 18(12-12-30) (เคยีเรียีน 632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์

แลัะ 632112 โครงสูร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึม)
632115 การสืู�อสูารข้อมูลัแลัะเครือข่ายีคอมพิวิเตอร์  3(0-6-3) 

รวิมหน่วิยีกิต   18(9-18-27) 
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แผู้นการศึกษา หลัักสููตรเทคโนโลัยีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลัแลัะนวัิตกรรม
สํูาหรับัผูู้้สํูาเร็จิการศึกษาระดัิบัมัธยีมศึกษาตอนปลัายีหร่อเทียีบัเท่า

  ชั�นปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 1               ชั�นปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ) หน่วิยีกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ) หน่วิยีกิต 
6002xx กลุ่ัมวิิชาสัูงคมศึาสูตร์ 3(3-0-6) 632216 หัวิข้อเฉพาะเกี�ยีวิกับัเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั  3(0-6-3) 
632113 การสูร้างภาวิะผูู้้นำาแลัะ 3(3-0-6) 632217 การวิิเคราะห์ข้อมูลัขนาดิใหญ่แลัะคลัาวิด์ิคอมพิวิติ�ง   
 การจัิดิการทีมงานยีุคดิิจิิทัลั  (เคยีเรียีน 632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์ แลัะ
632218 เดิฟูออปแลัะ การผู้สูมผู้สูานระบับั 3(0-6-3)  632112 โครงสูร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึม) 3(3-0-6) 
 (เคยีเรียีน 632116 หลัักการเขียีนโปรแกรมคอมพิวิเตอร์ แลัะ  632209 ควิามมั�นคงของระบับัคอมพิวิเตอร์ 3(3-0-6)  
 632112 โครงสูร้างข้อมูลัแลัะอัลักอริธึม)  632221 โครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 1  1(0-2-6) 
632117 ระบับัปฏิิบััติการ  3(3-0-6)    (เคยีเรียีน 632211 การวิิเคราะห์แลัะออกแบับัระบับั) 
632219 ปัญญาประดิิษฐ์  3(0-6-3) 6323xx กลุ่ัมวิิชาเอกเลืัอก เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 3(X-X-X)
6323xx กลุ่ัมวิิชาเอกเลืัอก เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 3(X-X-X)    หมวิดิวิิชาเลืัอกเสูรี  3(3-0-6)
  รวิมหน่วิยีกิต 18(X-X-X)        รวิมหน่วิยีกิต           16(X-X-X)
                         

ชั�นปีที� 3 ภาคการศึกษาฤดูิร้อน 
        รหัสูวิิชา  ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ)  หน่วิยีกิต  
632401 การฝึึกงานทางเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั    3(0-9-0) 
  รวิมหน่วิยีกิต  3(0-9-0)

 ชั�นปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 1   ชั�นปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 2
รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ)   หน่วิยีกิต รหัสูวิิชา ช่�อวิิชา (ไทยี/อังกฤษ) หน่วิยีกิต 
632222 โครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 2  2(0-4-12)  6323xx กลุ่ัมวิิชาเอกเลืัอก เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 3(X-X-X) 
 (ผู่้านรายีวิิชา 632221 โครงงานเทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 1)    6323xx กลุ่ัมวิิชาเอกเลืัอก เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 3(X-X-X) 
6323xx กลุ่ัมวิิชาเอกเลืัอก เทคโนโลัยีีดิิจิิทัลั 3(X-X-X) รวิมหน่วิยีกิต 6(X-X-X)    
หมวิดิวิิชาเล่ัอกเสูรี 3(3-0-6) 
 รวิมหน่วิยีกิต    8(X-X-X) 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 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�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 123 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
 5.3 การรับเข้าศึกษา
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที�สามารถใช้้ภาษา  
  ไทยได้เป็นอย่างดี
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที�จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิช้าเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
 หลักสูตรนีไ้ด้ออกแบบไว้เพื�อให้นกัศกึษาที�จบการศกึษาสามารถ
ท�างานได้ในภาคธรุกิจภาครัฐและเอกช้น เช่้น เจ้าหน้าที�บรหิารงานทั�วไป
ในกระทรวง กรม หน่วยงาน ส�านักงาน และกองต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกช้นและรัฐวิสาหกิจ นายต�ารวจช้ั้นสัญญาบัตร เช้่น สายปราบปราม  
สายสอบสวน  สายธุรการ นายทหารช้ั้นสัญญาบัตร เช้่น นายทหารสาย
การข่าว  นายทหารสารบัญ สารวัตรทหาร เจ้าหน้าที�นโยบายและแผน 3 
บรษัิทเอกช้น/โรงงาน เจ้าหน้าที�บรหิารทรพัยากรมนุษย์  ฝ่ายบุคคล แผน/
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   เจ้าหน้าที�บุคลากร 3 เจ้าหน้าที�ฝ่ายทะเบียนและ
บัตร 3  ผู้บริหารโครงการและโครงงาน นักธุรกิจ  นักการเมืองระดับ
ท้องถิ�นและระดับช้าติ  ผู้น�าชุ้มช้น ผู้น�าท้องถิ�น เจ้าหน้าที�องค์การพัฒนา
เอกช้น  อาจารย์ นักวิช้าการทางด้านการปกครอง การบรหิารและลกัษณะ
งานเปิดกว้างในด้านสังคมศาสตร์ทั�ว ๆ ไป

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิ้ารฐัประศาสนศาสตร์ 
มีปรัช้ญาของหลักสูตร  ดังนี้
 สาขาวิช้ารัฐประศาสนศาสตร์มีลักษณะบูรณาการเช้ิงประยุกต์
จากศาสตร์ต่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลกัสูตรวชิ้าช้พีที�ทนัสมยั เน้น
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีศาสตร์ที�ครอบคลุมการวางแผนและการ
พัฒนา การบริหาร การสื�อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ 
กฎหมาย และการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของช้าติ
 2. ความส�าคัญ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิช้า
รัฐประศาสนศาสตร์ มีความส�าคัญ ดังนี้
  2.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
  2.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาด
แรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ�งในภูมิภาคอาเซียน
 3. วัตถุประสงค์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิช้า
รัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ ความส�าคัญที�ถือว่าเป็นความ
รับผิดช้อบของสถาบัน เพื�อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้
  3.1 เพื�อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และศักยภาพ ทั้งภาค
ทฤษฎีและสามารถปฏิบัติได้ในสาขาวิช้ารัฐประศาสนศาสตร์ เพื�อตอบ
สนองต่อความต้องการของภาครฐั รฐัวสิาหกจิและภาคเอกช้นโดยเฉพาะ
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องค์การบริหารส่วนท้องถิ�นต่าง ๆ 
  3.2 เพื�อผลติบณัฑติที�มภีาวะผูน้�า มคีณุธรรม มคีวามรู้ความ
ช้�านาญการทางเทคนิคเพื�อตอบสนองความต้องการของสังคม มีความ
ซื�อสัตย์ต่อหน้าที� เสียสละในการท�างาน กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาในสิ�งที�ไม่
ถูกต้อง ออกไปท�างานในภาครัฐและเอกช้น
  3.3  เพื�อพัฒนาวุฒิภาวะทางการบริหารที�มีทั้งศิลปะ ความ
รู้ เช้ี�ยวช้าญ ทักษะในการแก้ไขปัญหา รัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในเช้ิง
วิช้าการ  นอกเหนือจากเชิ้งปฏิบัติการเพื�อให้นักรัฐประศาสนศาสตร์ มี
ความต่อเนื�องในการเป็นกลไกสังคม ด้านวิช้าการ ปรัช้ญา  และสาขา
วิช้าการอื�นที�เกี�ยวข้อง

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
 1. ระบบการจัดการศึกษา
  1.1 ระบบการศึกษา
  ใช้้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออก
เป็น 2 ภาคการศึกษา ซึ�ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้ก�าหนดระยะเวลาโดยสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ ข้อก�าหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดมหาวิทยาลัยเอเช้ียอาคเนย์ 
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  มกีารจดัการเรยีนการสอนการศกึษาภาคฤดรู้อน ทัง้นีใ้ห้ขึน้
อยู่กับคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี 
 2. การด�าเนินการหลักสูตร
  2.1 วัน - เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
  ในวนั-เวลา ราช้การปกตแิละนอกวนั-เวลาราช้การ โดยแบ่ง
เป็นภาคการศึกษาดังนี้
 ภาคการศึกษาที� 1 เดือน สิงหาคม -  เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาที� 2  เดือน มกราคม -  เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนาย น - เดือน กรกฎาคม

  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   2.2.1 สอบได้ช้ั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
หรือส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช้าช้ีพช้ั้นสูง  ปวส.) หรือ
ปริญญาตรีสาขาอื�นจากสถาบันของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกช้นที�
ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษารบัรอง โดยใช้้หลกัเกณฑ์การเทยีบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศกึษาในระบบของส�านักงานการ
อุดมศึกษาในกรณีจะศึกษาเป็นปริญญาตรีที�สอง
   2.2.2 ความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมและมารยาทอันดี
   2.2.3 มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที�สังคมรังเกียจ
   2.2.4 มีผู้ปกครองและภูมิล�าเนาที�อยู่เป็นหลักแน่นอน 
ซึ�งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
   2.2.5 ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั
   2.2.6 ไม่เคยต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาของศาล
  2.3 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิ้าและการลงทะเบยีนเรยีน
เข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
  การเทียบโอนจากสถาบัน เป็นไปตามระเบียบของคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาเอกช้นและระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชี้ยอาคเนย์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเข้าสู่การ
ศึกษาในระบบ 

หลักสูตร
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิ้ารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตร 4 ปี  
จ�านวนหน่วยกิต
 นักศึ กษาจะต ้ องศึ กษารายวิชารวมตลอดหลั กสู ตร 
123   หน่วยกติ  โดยศกึษารายวชิ้าต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ
ของหลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 โครงสร้างหลักสูตรรวม 123 หน่วยกิต
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิช้ามนุษยศาสตร ์     6 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิช้าสังคมศาสตร ์     6 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิช้าภาษา     12 หน่วยกิต
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 เลขหลักร้อย    หมายถึง  กลุ่มวชิ้า
  1    หมายถึง    กลุ่มวิช้าแกน
  2    หมายถึง    กลุ่มวิช้าเอกบังคับ
  3    หมายถึง    กลุ่มวิช้าเอกเลือก
 3. วิชาบังคับก่อน
 หมายความว่าวิช้าที�นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิช้านั้น  จะต้อง
ผ่านการเรยีนในรายวชิ้าที�ระบไุว้ก่อน  เพื�อให้เกดิผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ในรายวิช้านั้น  นักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการประเมินผลในวชิ้า
บังคับก่อนแล้ว โดยได้ระดับคะแนน  A , B+ , B , C+ , C , D+ , D ,  
หรือ  S
 4. โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตร    
          โครงสร้างของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิช้า
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร 4  ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิช้ารวม 123 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิช้าต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบของหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต    
  - กลุ่มวิช้าแกน 27 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิช้าเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิช้าเอกเลือก 24 หน่วยกิต
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  รวม 123 หน่วยกิต

 รายชื่อวิชาในแต่ละหมวด
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิช้าต่างๆ ในหมวดศึกษาทั�วไป ซึ�ง
ประกอบด้วยกลุ่มวิช้าและหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต  
ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มวิช้ามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 2. กลุ่มวิช้าสังคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 
  3. กลุ่มวิช้าภาษา 12 หน่วยกิต  
  4. กลุ่มวิช้าวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 6 หน่วยกิต 

  - กลุ่มวิช้าวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
  กลุ่มวิช้าแกน  27 หน่วยกิต
  กลุ่มวิช้าเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
  กลุ่มวิช้าเอกเลือก  24 หน่วยกิต
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต
  รวม              123 หน่วยกิต

การให้ปริญญาเกียรตินิยม
 การให้ปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิช้ารัฐประศาสนศาสตร์  ให้
เป็นไปตามเกณฑ์การให้เกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยเอเชี้ยอาคเนย์

หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
 รหสัวชิ้าใช้้เลขอารบคิ  6  หลกั  น�าหน้าช้ื�อวชิ้าทกุวชิ้าในหลกัสตูร  
ดังนี้
 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1. รหัสวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ใช้้เลขหลักแสน  หลักหมื�น และ
หลักพัน
 เลข  500  น�าหน้ารหัสวิช้าทุกวิช้า
 เลขหลักร้อย  กลุ่มวิช้า  ดังนี้
 1    หมายถึง    กลุ่มวิช้ามนุษย์ศาสตร์
 2    หมายถึง    กลุ่มวิช้าสังคมศาสตร์
 3    หมายถึง    กลุ่มวิช้าภาษา
 4    หมายถึง    กลุ่มวิช้าวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. รหัสวิชาหมวดวชิาเฉพาะคณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

 เลขหลักแสน   หลักหมื�น  หมายถึง คณะ
  63 หมายถึง   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 เลขหลักพัน หมายถึง สาขาวิช้า  ดังนี้
  3 หมายถึง    สาขาวิช้ารัฐประศาสนศาสตร์

5 0 0 X X X

6 3 X X X X
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 ชื่อรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  ให้เลือก
ศึกษาจากรายวชิ้าต่อไปนี้
รหัสวชิ้า ช้ื�อวิช้าภาษาไทย/ช้ื�อวชิ้าภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500101 ดนตรีกับช้ีวิต 3(3-0-6)
 (Music and Life) 
500102  มนุษย์กับอารยธรรม  3(3-0-6)
. (Man and Civilization) 
500103 ปรชั้ญาและศาสนากับการด�ารงช้ีวิต 3(3-0-6)
 (Philosophy and Religion for Living)
500104 สุนทรียภาพของช้ีวิต 3(3-0-6)
 (Aesthetic of Life)
500105 มนุษย์กับการใช้้เหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6)
 (Man and Ethical and Logical Application)
500106 ตรรกวิทยาและการใช้้    3(3-0-6)
 (Logic and Usage)
500107 จริยธรรมสิ�งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Environmental Ethics)

 2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  ให้เลือก
ศึกษาจากรายวชิ้าต่อไปนี้                  
รหัสวชิ้า ช้ื�อวิช้าภาษาไทย/ช้ื�อวชิ้าภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500201 จิตวิทยาทั�วไป 3(3-0-6)
 (General Psychology)
500202 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)
 (Man and Society)
500203 การเสริมสร้างคุณภาพช้ีวิต 3(3-0-6)
 (Quality of Life Promotion)
500204 มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
 (Human Relation and Personality Development)

500205 สังคม การเมือง และการปกครอง   3(3-0-6)
  (Society, Politics and Government)
500206  สังคม เศรษฐกิจและการจัดการ                    3(3-0-6)
 (Society, Economy and Management)
500207  พลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์             3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization)
500208 กฎหมายในช้ีวิตประจ�าวัน   3(3-0-6)
 (Law for Daily Life)

 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้
 ให้ศึกษารายวิช้าต่อไปนี้จ�านวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิช้า ช้ื�อวิช้าภาษาไทย/ช้ื�อวิช้าภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500301  ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
 (English 1)
500302  ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
 (English 2)
 และให้เลอืกศกึษาไม่น้อยกว่า 6 หน่อยกิต โดยเลอืกจากรายวิช้า
ต่อไปนี้
รหัสวิช้า ช้ื�อวิช้าภาษาไทย/ช้ื�อวิช้าภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500303 ภาษาอังกฤษ 3       3(3-0-6)
 (English 3)
500304 ภาษาอังกฤษ 4              3(3-0-6)
 (English 4)
500305  ภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)
500306 ทักษะภาษาไทย  3(3-0-6)
 (Thai Language Skills)
500307 ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 3(3-0-6)
     (Thai for Communication)
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500308 การอ่านและเขียนในช้ีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
   (Reading and Writing in Daily Life)
500309 ภาษาญี�ปุ่นเบื้องต้น    3(3-0-6)
 (Basic Japanese)
500310 ภาษาจีนเบื้องต้น         3(3-0-6)
 (Basic Chinese)
500311 ภาษาฝรั�งเศสเบื้องต้น 3(3-0-6)
 (Basic French)

 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6  
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
 ให้ศึกษารายวชิ้าต่อไปนี้จ�านวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
รหัสวชิ้า ช้ื�อวิช้าภาษาไทย/ช้ื�อวชิ้าภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500401 คอมพิวเตอร์ในชี้วิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Computer in Daily Life) 
 และให้เลอืกศกึษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ โดยเลอืกจากรายวชิ้า
ต่อไปนี้
รหัสวชิ้า ช้ื�อวิช้าภาษาไทย/ช้ื�อวชิ้าภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
500402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื�อช้ีวิต 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Life)
500403  ชี้วิตกับสิ�งแวดล้อม       3(3-0-6)
 (Life and Environment)
500404  การจัดการสารสนเทศยุคใหม่  3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
500405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�องานเอกสารและการน�าเสนอ 3(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 สถิติพื้นฐานเพื�อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6)
 (Fundamental Statistics for Basic Data Analysis) 
 
 หมวดวชิาเฉพาะ มีจ�านวน  87 หน่วยกติ  ประกอบด้วยรายวชิ้า
ต่อไปนี้ 
 กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิช้าต่อไปนี้  
รหัสวิช้า ช้ื�อวิช้าภาษาไทย/ช้ื�อวิช้าภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
633101 จิตวิทยาและสังคมวิทยาการบริหาร  3(3-0-6)
 (Managerial Psychology  and Sociology) 
633102 หลักรัฐศาสตร ์ 3(3-0-6)
 (Principle of Political Science)
633103 ประช้าคมโลก โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย 3(3-0-6)
 (World Community, Globalization and Thai Society)
633104 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)
 (Thai Government and Politics)
633105 การบริหารท้องถิ�นของไทย 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�าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์3(3-0-6)
 (The Constitution and Law for Public Administration)
633109 เศรษฐศาสตร์ส�าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6)
 (Economics  for  Public Administration)
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 กลุม่วชิาเอกบงัคบั 36 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวชิ้าต่อไปนี้  
รหัสวชิ้า ช้ื�อวิช้าภาษาไทย/ช้ื�อวชิ้าภาษาอังกฤษ 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�าและวัฒนธรรมองค์การ 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  ประสบการณ์วิช้าช้ีพรัฐประศาสนศาสตร์ 6(0-300 ช้ั�วโมง)
 (Professional Experiences in Public Administration) 
 วชิาเอกเลือก 24 หน่วยกติ ให้นกัศึกษาเลอืกจากรายวชิ้าต่อไปนี้ 
รหัสวชิ้า ช้ื�อวิช้าภาษาไทย/ช้ื�อวชิ้าภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
633301 การวางแผนการบริหาร  3(3-0-6)
 (Administrative Planning)
633302 การจัดการภาครัฐแนวใหม่  3(3-0-6)
 (New Public Management)

633303  สัมมนาเกี�ยวกับระบบราช้การและปัญหา 3(3-0-6)
 การบริหารราช้การ 
 (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 ปรชั้ญาและการบริหารเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy Philosophy and Management)
633307 การจัดการเช้ิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 3(3-0-6)
 (Strategic Management in Public Sector)
633308 การบริหารการพัฒนาช้นบท  3(3-0-6)
 (Rural Development Administration)
633309 นโยบายและการบริหารแรงงาน 3(3-0-6)
 (Labor Policy and Administration)
633310 การส่งเสริมวิสาหกิจชุ้มช้นกับบทบาทของรัฐ 3(3-0-6)
 (Community Enterprise Promotion and 
 Government Role)
633311 การฝึกปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6)
 (Workshop in Public Administration) 
633312 หลักราช้การและระเบียบปฎิบัติในหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6)
 (Bureaucracy and Regulation in Public Sector)
633313 การใช้้งานโปรแกรมส�าเร็จรูป 3(2-2-5)
 (Application Package Program)
633314 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั�วไป 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�านวน  6  หน่วยกิต  ให้เลือกเรียน
รายวชิ้าใด ๆ  ที�เปิดสอนในมหาวทิยาลยัเอเชี้ยอาคเนย์โดยความเห็นช้อบ
ของอาจารย์ที�ปรึกษา
 รายวิชาเป็นวชิาโท รฐัประศาสนศาสตร์ นักศกึษาที�ประสงค์จะ
ศกึษาวิช้ารฐัประศาสนศาสตร์เป็นวิช้าโท จะต้องศกึษารายวชิ้าของสาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ดังนี้
 ให้เรียน จ�านวน 3 วิช้า 9 หน่วยกิต จากรายวชิ้าต่อไปนี้
รหัสวชิ้า ช้ื�อวิช้าภาษาไทย/ช้ื�อวชิ้าภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
633104 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)
 (Thai Government and Politics)
633106  จริยธรรมกับการบริการ 3(3-0-6)
 (Ethics and Administration)
633204  แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6)
 (Public Administrative Concepts and Theories)

 และให้นักศึกษาเลือกเรียนอีก จ�านวน 3 วิช้า 9 หน่วยกิต จาก
รายวิช้าต่อไปนี้
รหัสวิช้า ช้ื�อวิช้าภาษาไทย/ช้ื�อวิช้าภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
633201  องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
 (Organization and Management) 
633202  นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
 (Public Policy)
633203  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 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�าและวัฒนธรรมองค์การ 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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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5001…. กลุ่มวิช้ามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
5002…. กลุ่มวิช้าสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
500301 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
500401 คอมพิวเตอร์ในช้ีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
633102 หลักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
633204 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)

รวม 18(17-2-35)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5001…. กลุ่มวิช้ามนุษยศาสตร ์ 3(3-0-6)
5002…. กลุ่มวิช้าสังคมศาสตร ์ 3(3-0-6)
500302 ภาษาอังกฤษ  2 3(2-2-5)
633104 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)
633106 จริยธรรมกับการบริหาร 3(3-0-6)
633209 การบริหารระบบข้อมูลและ         3(2-2-5)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
    รวม 18(16-4-34)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5003…. กลุ่มวิช้าภาษา 3(3-0-6)
5004…. กลุ่มวิช้าวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
633101 จิตวิทยาและสังคมวิทยาการบริหาร 3(3-0-6)
633108 รัฐธรรมนูญและกฎหมายส�าหรับ

รัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
633109 เศรษฐศาสตร์ส�าหรับรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6)
633201 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)

รวม 18(18-0-36)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
633105 การบริหารท้องถิ�นของไทย 3(3-0-6)
633107 กฎหมายปกครอง   3(3-0-6)
633203 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6)
6333…. กลุ่มวิช้าเอกเลือก 3(3-0-6)
6333…. กลุ่มวิช้าเอกเลือก 3(3-0-6)
6333…. กลุ่มวิช้าเอกเลือก 3(3-0-6)

 รวม 18(18-0-36)

แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
5003…. กลุ่มวิช้าภาษา 3(3-0-6)
633205 การคลังและงบประมาณ 3(3-0-6)
633206 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5)
633207 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6)
6333…. กลุ่มวิช้าเอกเลือก 3(3-0-6)
6333…. กลุ่มวิช้าเอกเลือก 3(3-0-6)

                                                    รวม 18(17-2-35)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
633103 ประช้าคมโลก โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย 3(3-0-6)
633202 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
6333…. กลุ่มวิช้าเอกเลือก 3(3-0-6)
6333…. กลุ่มวิช้าเอกเลือก 3(3-0-6)
6333…. กลุ่มวิช้าเอกเลือก 3(3-0-6)
                                                     รวม 15(15-0-30)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
633208 ภาวะผู้น�าและวัฒนธรรมองค์การ 3(3-0-6)
633210 การต่อต้านการทุจริต 3(3-0-6)
………… วชิ้าเลือกเสรี 3(3-0-6)
………… วชิ้าเลือกเสรี 3(3-0-6)
                                                     รวม 12(12-0-24)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 633211 ประสบการณ์วชิ้าช้ีพรัฐประศาสนศาสตร ์ 6 6(0–300 ช้ม.)
                                              รวม 6(0-0-300 ชม.)

แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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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)  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อย่อ (ไทย)  ศป.บ. (ดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Fine and Applied Arts 
  (Digital Media)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.F.A. (Digital Media)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 ดิจิทัลมีเดีย

4. จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 129 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
 5.1 รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
         5.2 ภาษาที่ใช้ 
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
 5.3 การรับเข้าศึกษา
 รบันกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี

6.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
 1. นักออกแบบและสื่อสร้างสรรค์ภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์  
 2. นักออกแบบกราฟิกสื่อผสม 
 3. นักออกแบบตัวละครประกอบงานแอนิเมชั่น
 4. นักเทคนิคด้านสื่อดิจิทัล
 5. ธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะ

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ปรัชญา
 เชีย่วชาญปฏิบตั ิก้าวทนันวตักรรมสรรค์สร้างคอนเทนต์คณุภาพ
พร้อมก้าวสู่วิชาชีพ 

2. วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิต ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการลงมือปฏิบัติ 
(Practical Skills) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ดิจิทัลมีเดีย
 2. เพ่ือผลิตบัณฑิต ให้ก้าวทันนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ 
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้เข้าใจงานด้านการผลิตเน้ือหาสาระ 
(Content)  สามารถผลติเนือ้หาสาระทีม่คีณุภาพ

ระบบการจัดการศึกษา การด�าเนินการ และโครงสร้างของ
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 

419



2. การด�าเนินการหลักสูตร
 2.1 วัน – เวลาในการด�าเนินการเรียนการสอน
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม -  เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือน มกราคม -  เดือนพฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนาย น - เดือน กรกฎาคม
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  คุณสมบัติผู้ท่ีเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เอเชยีอาคเนย์ว่าด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และผู้ทีเ่ข้า
ศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
  (1) ส�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่าชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือเทียบเท่าผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
        (2) การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
        (3) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
และมารยาทอันดี
        (4) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

ระบบการศึกษา
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
  มรีะบบการเทยีบโอนหน่วยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนข้าม
มหาวิทยาลัย เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วย การ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
หลักสูตร 
 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต 
1. โครงสร้างหลักสูตร
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

  - กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  93 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาแกน   33 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  45 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเอก  15 หน่วยกิต
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชา
 ความหมายของรหัสประจ�าวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย เลข
อารบิค 6 หลัก รหัสวิชาใช้เลขอารบิค 6 หลัก น�าหน้าช่ือวิชาทุกวิชาใน
หลักสูตร ดังนี้
 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 0 0 X X X

 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลขหลักแสน หลักหม่ืน และ
หลักพัน
  เลข 600 น�าหน้ารหัสวิชาทุกวิชา
 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 420



 2.3 เลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา
  1    หมายถึง    กลุ่มวิชาแกน
  2    หมายถึง    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
  3    หมายถึง    กลุ่มวิชาเอก
 2.4 เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง เลขล�าดับวิชาในแต่ละ
กลุ่มวิชา

วิชาบังคับก่อน
  หมายความว่าวิชาท่ีนักศกึษาลงทะเบยีนเรียนวชิาน้ัน 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�านวน 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�านึกสาธารณะ    3(3-0-6)
 (Public Minded Spirit) 

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษา 2 วิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600201 จิตวิทยาเพื่อการด�าเนินชีวิต 3(3-0-6)
 (Psychology for Living)
600202 วิถีของสังคม 3(3-0-6)
 (Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 (Life-Quality Promotion)
600204 ความสง่าแห่งตน 3(3-0-6)
 (Personality Development)
600205 ความเป็นพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน ์ 3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization)
600206 กฎหมายในการด�าเนินชีวิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช ้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208 จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6)
 (Positive Psychology) 
 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
 ก�าหนดให้ศึกษา 2 วิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)
 (English in Daily Life)
600302 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)
  และให้เลือกศึกษาอีก 2 วิชา จ�านวน 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�าวัน 3(3-0-6)
 (Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจีนในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (French in Daily Life)
600308 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพม่าในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)
 (Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)
 (Thai Language Skills)
600312 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 (Thai for Communication)
600313 วรรณศิลป์เพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 (Literary Arts for All)
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 ก�าหนดให้ศึกษา 1 วิชา จ�านวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600401 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน ์ 3(3-0-6)
 ในชีวิตประจ�าวัน
 (Computer and Applications : Benefits 
 for Everyday Life)
 และให้เลือกศึกษา 1 วิชา จ�านวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย/ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
600402 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสมัยใหม ่ 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life)
600403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Life and Environment)

600404 การจัดการสารสนเทศยุคใหม ่ 3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
600405 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานเอกสารและ 3(3-0-6)
 การน�าเสนอ 
 (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
600406 คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics)
600407 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics)
600408 สถิติเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
 (Statistics for Management and Decision)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
 (2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
  ก�าหนดให้เรียนวิชาต่อไปนี้
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 องค์ประกอบศิลป ์ 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�ากับและล�าดับภาพ 3(2-2-6)
 (Camera Angles and Sequence of shot)
634221 การสร้างภาพ 3 มิต ิ 3(2-2-6)
 (Creating 3D images)
634222 เทคนิคการใช้สื่อออนไลน ์ 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 การสร้างเกมส ์ 3(2-2-6)
 (Creating games)
634332 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ 3(2-2-6)
 (3D Animation)
634333 การจัดแสงเพื่องานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-6)
 (Light of Photography and VDO)
634334 บุคลิกภาพในการน�าเสนอ 3(3-0-6)
 (Personality presentation)
634335 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน ์ 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 
 ให้เลือกศกึษาวชิาใดๆ จ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติในหลกัสตูร
ระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

423



แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6001....
600301
600401

634101
634106
634107

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์สร้างประโยชน์
ในชีวิตประจ�าวัน
วาดเส้น 1
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

รวม

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

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

18(15-6-35)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6001….
600302
634102
634213
634108
634212

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วาดเส้น 2
การถ่ายภาพเบื้องต้น
องค์ประกอบศิลป์
พื้นฐานสื่อดิจิทัล

รวม

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

18(15-6-36)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6002….
6003…
6004….
634103
634218
634110
634215

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 วิชา
กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จิตรกรรมเบื้องต้น
การถ่ายภาพขั้นสูง
ศิลปะไทย
การพัฒนาตัวละคร

รวม

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

21(18-6-42)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6002…
634104
634111
634216
634109
634217

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์1วิชา
พื้นฐานการออกแบบ
ฟิล์มและวิดีโอโปรดักชั่น
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
ประวัติศาสตร์ศิลปะและสังคมโลก
การเขียนบทและบทภาพ

รวม

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

18(14-8-36)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

6003….
634105
634219
634221
634220
6343XX

กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชา
แนวคิดในการออกแบบ
การซ้อนภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
การสร้างภาพ 3 มิติ
การก�ากับและล�าดับภาพ
วิชาเอกเลือก
 รวม

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

18(X-X-X)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

634222
634214
634223
6343XX
6343XX
6343XX

เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์
สื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
 รวม

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

18(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

634224
634225
634226
6343XX

หัวข้อพิเศษ 1
ฝึกงาน
โครงงานสื่อดิจิทัล 1
วิชาเอก
 รวม

3(3-0-6)
3(0-300-0)

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

10(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

634227
6XXXXX
6XXXXX

โครงงานสื่อดิจิทัล 2
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
 รวม

2(0-4-12)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
8(x-x-x)

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์   

1. รหัสและช่�อหลักสูตร
รหััสหัลัักสูตร 25391111100232
ภาษาไทย      หัลัักสูตรนิิติศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชา 

นิิติศาสตร์
ภาษาอัังกฤษ Bachelor of Laws Program in Laws

2. ช่�อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ช่�อปริญญา
ช่�อัเต็ม (ภาษาไทย)     นิิติศาสตรบััณฑิิต
ช่�อัย่อั (ภาษาไทย)      นิ.บั.
ช่�อัเต็ม (ภาษาอัังกฤษ)  Bachelor of Laws 
ช่�อัย่อั (ภาษาอัังกฤษ)   LL.B.
2.2 ช่�ออนุปริญญา  
ช่�อัเต็ม (ภาษาไทย)   อันุิปริญญานิิติศาสตร์
ช่�อัย่อั (ภาษาไทย)                อั.นิิติศาสตร์
ช่�อัเต็ม (ภาษาอัังกฤษ) Diploma in Laws   
ช่�อัย่อั (ภาษาอัังกฤษ)  Dip. in Laws 

3. วิชาเอก :    ไม่มี  

4. จำำานวนหน่วยกิตท่ี่�เร่ยนตลอดหลักสูตร
หัลัักสูตรปริญญาตรี  4 ปี :  138   หัน่ิวิยกิต
หัลัักสูตรอันุิปริญญา 3 ปี :  108   หัน่ิวิยกิต
       หัมายเหัตุ เม่�อันัิกศึกษาเรียนิครบัหัลัักสูตรตามแผนิการศึกษา 3 ปี 
ตามที�หัลัักสูตรกำาหันิดจะได้อันุิปริญญา สาขาวิิชานิิติศาสตร์ เพ่ื่�อัให้ัผู้สำาเร็จ
การศึกษาอันุิปริญญานิิตศิาสตร์ เข้าเป็นิผู้รับัการอับัรมวิิชา    ว่ิาควิามแห่ัง
สภาทนิายควิามขอังสภาทนิายควิามในิพื่ระบัรมราชูปถััมป์แลัะเม่�อัเรียนิ
ต่อัจนิครบั 4 ปี ตามแผนิการศึกษาจะได้ปริญญานิิติศาสตรบััณฑิิต

5. รูปแบับัขอังหัลัักสูตร
5.1 รูปแบับั
     หัลัักสูตรระดับัปริญญาตรี  4 ปี  หัลัักสูตรระดับัอันุิปริญญา 3 ปี
5.2 ประเภทขอังหัลัักสูตร
     หัลัักสูตรปริญญาตรี  ประเภทหัลัักสูตรทางวิิชาการ
5.3 ภาษาที�ใช้
     จัดการเรียนิการสอันิเป็นิภาษาไทย
5.4 การรับัเข้าศึกษา
     รับันัิกศึกษาไทยแลัะนัิกศึกษาต่างประเทศที�สามารถัใช้ภาษาไทยได้
เป็นิอัย่างดี
5.5 ควิามร่วิมม่อักับัสถัาบัันิอ่ั�นิ
     ไม่มี
5.6 การให้ัปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา
     ให้ัปริญญาเพีื่ยงสาขาวิิชาเดียวิ

6. สถัานิภาพื่ขอังหัลัักสูตรแลัะการพิื่จารณาอันุิมัติ/เห็ันิชอับัหัลัักสูตร
6.1 เป็นิหัลัักสูตรปรับัปรุง พื่.ศ.2563  กำาหันิดเปิดสอันิตั�งแต่ภาคการ
ศึกษาที� 1 ปีการศึกษา 2563 
6.2 ปรับัปรุงจากหัลัักสูตรนิิติศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชานิิติศาสตร์ ฉบัับั
ปรับัปรุง พื่.ศ.2560
6.3 หัลัักสูตรได้พิื่จารณาปรับัปรุงโดยคณะกรรมการพื่ฒันิาหัลัักสตูรแลัะ
มาตรฐานิการศกึษาหัลัักสูตรนิิติศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชานิิติศาสตรใ์นิการ
ประชุมครั�งที� 1/2563  เม่�อัวัินิที� 22 กุมภาพัื่นิธ์์ 2563 แลัะครั�งที� 2/2563  
เม่�อัวัินิที� 29 กุมภาพัื่นิธ์์ 2563 
6.4  หัลัักสูตรได้พิื่จารณากลัั�นิกรอังโดยคณะกรรมการวิิชาการ  มีมติเห็ันิ
ชอับัในิการนิำาเสนิอัหัลัักสูตรต่อัสภามหัาวิิทยาลััย ในิการประชุม  ครั�งที� 
6/2562  วัินิที� 20 เด่อันิ  มีนิาคม 2563
6.5  สภามหัาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเนิย์ ได้อันุิมัติ/เห็ันิชอับัหัลัักสูตร ในิการ
ประชุมครั�งที�  2 /2563 วัินิที�  21 เด่อันิ พื่ฤษภาคม  พื่.ศ. 2563
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7.  ควิามพื่ร้อัมในิการเผยแพื่ร่หัลัักสูตรที�มีคุณภาพื่แลัะมาตรฐานิ
 หัลัักสูตรมีควิามพื่ร้อัมเผยแพื่ร่คุณภาพื่แลัะมาตรฐานิ ตาม
มาตรฐานิคุณวุิฒิ ระดับัปริญญาตรี  สาขาวิิชานิิติศาสตร์ พื่.ศ.2561 ในิปี
การศึกษา 2565

ควิามมุ่งหัมายขอังการศึกษาทั�วิไป โดยนัิกศึกษาจะต้อังเรียนิในิ 4 กลุ่ัม
วิิชา จำานิวินิรวิม 30 หัน่ิวิยกิต ประกอับัด้วิย 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำำานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 วิิชากลัุม่นิี�มุง่พื่ฒันิากระบัวินิการคดิ วิเิคราะห์ั แลัะแสวิงหัาควิาม
รูด้้านิมนิษุยศาสตร์เพ่ื่�อัให้ัรูจั้กแลัะเข้าใจตนิเอังในิเร่�อังจิตวิญิญาณ ควิาม
คิดริเริ�มสร้างสรรค์ จินิตนิาการแลัะการใช้เหัตุผลัขอังมนิุษย์ แนิวิควิาม
คิดแลัะควิามเช่�อั ควิามศรัทธ์าตลัอัดจนิการแสดงอัอักทางด้านิศิลัปะ 
วิรรณคดี  ดนิตรี  อัิทธ์ิพื่ลัขอังวิัฒนิธ์รรมตะวิันิอัอักแลัะตะวิันิตก ที�มี
ผลักระทบัต่อัโครงสร้างขอังสังคมไทย  ตั�งแต่อัดีตจนิถัึงปัจจุบัันิ 
อัย่างต่อัเนิ่�อังแลัะสามารถันิำามาใช้อัธิ์บัายปัญหัาขอังตนิเอัง ผู้อั่�นิ แลัะ
ปรากฏการณ์บัางอัย่างในิสงัคมปัจจบัุันิได้ ตลัอัดจนิการวิิเคราะห์ัการอ้ัาง
เหัตุผลัในิภาษาที�ใช้ในิชีวิิตประจำาวิันิ
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำำานวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
 เป็นิกลุั่มวิิชาที�มุ ่งพัื่ฒนิากระบัวินิการคิด วิิเคราะหั์ แลัะการ
แสวิงหัาควิามรู้ที�เป็นิแก่นิสำาคัญทางสังคมศาสตร์ อัันิได้แก่ ควิามรู้เร่�อัง
พื่ฤติกรรมขอังมนิุษย์ พัื่ฒนิาการขอังมนิุษย์ แรงจูงใจ การรับัรู้ การเรียนิ
รู ้อัารมณ์ บัคุลักิภาพื่แลัะสงัคม กจิกรรมทางสังคมที�สำาคญัๆ ปัญหัาสังคม 
กระบัวินิการแก้ปัญหัาอัย่างมีระบับัแลัะการดำารงอัยู่ร่วิมกนัิในิสังคมอัย่าง
สันิติ เพ่ื่�อัใหั้ผู้เรียนิได้เข้าใจแลัะตระหันัิกในิหันิ้าที�ควิามรับัผิดชอับัแลัะ
บัทบัาทที�พื่ึงมีในิฐานิะสมาชิกขอังสังคม สามารถัปรับัตัวิเอังใหั้เกิดควิาม
คิดริเริ�ม  สร้างสรรค์ การทำางานิร่วิมกับัผู้อ่ั�นิ การเป็นิผู้นิำาแลัะผู้ตามที�ดี 
มนิุษย์สัมพื่ันิธ์์ มารยาทสังคม คุณธ์รรมแลัะจริยธ์รรม
 - กลุ่มวิชาภาษา จำำานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 หัมายถัึงกลัุ่มวิิชาที�จะช่วิยใหั้นิิสิตสามารถัใช้ภาษาไทยได้อัย่าง
ถัูกต้อังในิการส่�อัสารภายในิตนิเอังแลัะกับัผู้อ่ั�นิ ทั�งในิการอั่านิแลัะการ

เขียนิ แลัะเนิ้นิควิามสามารถัในิการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่นิ ภาษา
อัังกฤษ ญี�ปุ่นิ จีนิกลัาง เพื่่�อัเป็นิเคร่�อังม่อัในิการศึกษาแลัะการส่�อัสารได้
ดีในิระดับัอัุดมศึกษา ซึ�งรวิมทั�งการพืู่ด การฟัง การเขียนิแลัะการอั่านิ 
ตลัอัดจนิพื่่�นิฐานิทางวิัฒนิธ์รรมขอังเจ้าขอังภาษานิั�นิๆ
 - กลุม่วชิาวทิี่ยาศาสตร์และคณติศาสตร์ จำำานวนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต
 วิิชากลุั่มนิี�เนิ้นิกระบัวินิการคิด แลัะการแสวิงหัาควิามรู ้จาก
โลักธ์รรมชาติ ทั�งทางด้านิชวีิภาพื่แลัะกายภาพื่ สร้างควิามเข้าใจในิควิาม
หัมาย ควิามสำาคัญ แลัะกระบัวินิการทางวิิทยาศาสตร์ ควิามก้าวิหันิ้าในิ
การพื่ัฒนิาทางเทคโนิโลัยีที�สำาคัญในิโลักปัจจุบัันิแลัะอันิาคต อัันิมีผลัต่อั
วิิถัีชีวิิต ควิามคิดขอังมนิุษย์ แลัะสภาพื่แวิดลั้อัมในิปัจจุบัันิ เนิ้นิใหั้ผู้เรียนิ
ตระหันัิกถัึงควิามสำาคัญขอังการดำารงชีวิิตแบับัสมดุลั ทั�งภายในิตนิเอัง 
ระหัวิ่างสังคม แลัะท่ามกลัางสิ�งแวิดลั้อัมเพื่่�อัการพัื่ฒนิาที�ยั�งย่นิ
การศึกษารายวิชาในสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นวิชาโที่
 นัิกศึกษาต่างคณะที�ประสงค์จะเลั่อักรายวิิชาในิสาขาวิิชา
นิิติศาสตร์เปน็ิวิิชาโทให้ัศึกษารายวิิชา จำานิวินิ ไม่นิ้อัยกวิ่า 21 หันิ่วิยกิต 
จากรายวิิชาต่อัไปนิี�
 (1) รายวิชาบังคับ จำำานวน 15 หน่วยกิต จาก 5 รายวิิชา ดังนิี�
640111 กฎหัมายแพื่่ง : หัลัักทั�วิไป   3(3-0-6)
640112 หัลัักกฎหัมายมหัาชนิ   3(3-0-6) 
640121 กฎหัมายนิิติกรรมแลัะสัญญา   3(3-0-6)
640122 กฎหัมายอัาญา : ภาคทั�วิไป   3(3-0-6)
640211 กฎหัมายหันิี� : หัลัักทั�วิไป   3(3-0-6)
 (2) รายวิชาเล่อก จำำานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดย เลั่อัก
เรียนิจากรายวิิชาในิกลัุ่มวิิชาเลั่อักเฉพื่าะสาขา กลัุ่มรายวิิชาใดกลัุ่ม
รายวิิชาหันิึ�งหัร่อัหัลัายกลุ่ัมรายวิิชา หัร่อัรายวิิชาต่อัไปนีิ� 
640212 กฎหัมายลัะเมิดจัดการงานินิอักสั�งลัาภมิควิรได้ 3(3-0-6) 
640213 กฎหัมายทรัพื่ย์สินิแลัะที�ดินิ   3(3-0-6)
640223 กฎหัมายรัฐธ์รรมนิูญ   3(3-0-6)
640224 กฎหัมายประกันิภัย   2(2-0-4)
640225 กฎหัมายลัักษณะหัุ้นิส่วินิ–บัริษัท แลัะ  3(3-0-6)
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 กฎหัมายเกี�ยวิกับัอังค์กรธ์ุรกิจ
640226 กฎหัมายตั๋วิเงินิ   2(2-0-4)
640314 กฎหัมายภาษีอัากร   3(3-0-6) 
640325 กฎหัมายแรงงานิ   3(3-0-6)

เกณฑ์การสำาเร็จำการศึกษาตามหลักสูตร
 การสำาเร็จการศึกษาเป็นิไปตามข้อับัังคับั มหัาวิิทยาลััยเอัเชีย
อัาคเนิย์วิ่าด้วิย การจัดการศึกษาระดับัปริญญาตรี พื่.ศ. 2560  
 การให้อนุปริญญา  ต้องม่คุณสมบัติดังต่อไปน้่
 นัิกศึกษาผู ้ใดได้ศึกษารายวิิชาต่าง ๆ ตามหัลัักสูตรในิสาขา
นิิติศาสตร์ได้หันิ่วิยกิตสะสมไม่นิ้อัยกวิ่า  108 หันิ่วิยกิต ตามเง่�อันิไข
ต่อัไปนิี�       
 1) ได้ศึกษาแลัะสอับัได้หัมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไปขอังมหัาวิิทยาลััย
ครบัตามหัลัักสูตรรวิม 30  หันิ่วิยกิต 
 2) ได้ศึกษาแลัะสอับัได้กลัุ่มวิิชาเฉพื่าะสาขาในิปีที� 1 ปีที� 2 ทุก
รายวิิชาแลัะ รายวิิชาปีที� 3 ยกเวิ้นิวิิชา 640314 กฎหัมายภาษีอัากร 
640316 กฎหัมายระหัวิ่างประเทศ 640325 กฎหัมายแรงงานิ รวิมไม่
นิ้อัยกวิ่า 71  หันิ่วิยกิต 
 3) ได้ศึกษาแลัะสอับัได้กลัุ่มวิิชาเลั่อักเฉพื่าะสาขาไม่นิ้อัยกวิ่า   4 
หันิ่วิยกิต
 4) ได้ศึกษาแลัะสอับัได้หัมวิดวิชิาเลัอ่ักเสร ีไม่น้ิอัยกว่ิา 3 หัน่ิวิยกติ
 5) ได้แต้มระดับัคะแนินิเฉลีั�ยสะสมไม่นิ้อัยกวิ่า 2.00 โดยระดับั
คะแนินิขอังกลัุ่มวิิชาเฉพื่าะแลัะวิิชาเลั่อักจะต้อังไม่ตำ�ากวิ่า 2.00

ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญา
 สาขาวิิชานิิตศิาสตร์ มุ่งผลิัตบััณฑิิตให้ัมีควิามรู้ทางวิิชาการ มวิีินิยั
ในิตนิเอัง มคีณุธ์รรม จริยธ์รรมทางวิชิาชพีื่ สนิบััสนินุิให้ับัณัฑิติมส่ีวินิร่วิม
ในิกิจกรรม  แลัะตระหันัิกถัึงควิามเป็นิส่วินิหันิึ�งขอังสังคม

ความสำาคัญ
 สร้างบุัคลัากรทางวิิชาชพีื่ทางกฎหัมาย มคีณุธ์รรม จรยิธ์รรมทาง
วิิชาชีพื่ เพื่่�อันิำาอังค์ควิามรู้ไปประกอับัวิิชาชีพื่ด้านิกฎหัมาย

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ื่�อัให้ัผู้สำาเรจ็การศกึษามคีวิามรูค้วิามเข้าใจเกี�ยวิกบัักฎหัมาย 
ทั�งในิทางทฤษฎีแลัะปฏิบััติ
 2. เพื่่�อัให้ัผู้สำาเรจ็การศกึษาที�มคีวิามประสงค์จะศกึษาในิระดบััที�
สูงขึ�นิไป สามารถัศึกษาตอ่ัได้ทั�งในิแลัะต่างประเทศ
 3. เพื่่�อัใหั้ผู้สำาเร็จการศึกษาได้นิำาควิามรู้ควิามเข้าใจไปประกอับั
อัาชีพื่ทางกฎหัมาย โดยประพื่ฤติตนิอัยู ่ในิกรอับัจรรยาบัรรณแลัะ
รับัผิดชอับัในิวิิชาชีพื่ขอังนิักกฎหัมายที�ดี
 4. เพื่่�อัให้ัผูส้ำาเรจ็การศกึษามคีวิามรบััผดิชอับัต่อัตนิเอังแลัะสงัคม
 5. เพื่่�อัพัื่ฒนิาอังค์ควิามรู้ใหัม่เพื่่�อัรอังรับัการเปลีั�ยนิแปลังขอัง
สภาพื่สังคม เศรษฐกิจ การเม่อัง

ระบบการจำดัการศึกษา การดำาเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
ระบบการจำัดการศึกษา 
 ระบับัการจัดการศึกษาใช้ระบับัทวิิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบั่ง
อัอักเป็นิ  2  ภาคการศกึษาปกติ   1 ภาคการศกึษาปกติมรีะยะเวิลัาศกึษา
ไม่นิ้อัยกวิ่า 15 สัปดาหั์ โดยใหั้เป็นิไปตามข้อับัังคับั มหัาวิิทยาลััยเอัเชีย
อัาคเนิย์วิ่าด้วิยการจัดการศึกษาระดบััปริญญาตรี พื่.ศ. 2559
 การจำัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 อัาจมีการจัดการศึกษาในิภาคฤดูร้อันิ มีระยะเวิลัาศึกษาไม่นิ้อัย
กว่ิา 8 สัปดาห์ั ทั�งนิี�ขึ�นิอัยูกั่บัการพื่จิารณาขอังคณะกรรมการบัรหิัารคณะ
นิิติศาสตร์ มหัาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเนิย์  
 การเที่่ยบเที่่ยบเค่ยงหน่วยกิตในระบบที่วิภาค
 ไม่มี
การดำาเนินการหลักสูตร
 วิันิ - เวิลัาในิการดำาเนิินิการเรียนิการสอันิ
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 ภาคการศึกษาที� 1 เด่อันิสิงหัาคม - เด่อันิธ์ันิวิาคม  
 ภาคการศึกษาที� 2 เด่อันิมกราคม - เด่อันิพื่ฤษภาคม  
 ภาคฤดูร้อันิ     เด่อันิมิถัุนิายนิ - เด่อันิกรกฎาคม 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 คณุสมบััตผิูท้ี�เข้าศกึษาให้ัเป็นิไปตามข้อับัังคบััมหัาวิิทยาลััยเอัเชยี
อัาคเนิย์วิ่าด้วิย การจัดการศึกษาระดับัปริญญาตรี พื่.ศ. 2559 แลัะผู้ที�
เข้าศกึษาหัลักัสตูรนิติศิาสตรบัณัฑิติ สาขาวิชิานิติศิาสตร์ ต้อังมคีณุสมบัตัิ
ดังตอ่ัไปนิี�
 1. ต้อังเป็นิผู้สำาเร็จการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอันิปลัาย (ม.6) หัร่อั
เทียบัเท่า  หัร่อัสำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิิชาอั่�นิ จากสถัาบัันิขอัง
รัฐ  หัร่อัสถัาบัันิอัุดมศึกษาเอักชนิที�สำานิักงานิคณะกรรมการการ
อัุดมศึกษารบััรอังโดยวิิธี์การเทียบัโอันิหันิ่วิยกิต
 2. เป็นิผูท้ี�มคีวิามประพื่ฤตเิรยีบัร้อัย ไม่เป็นิผูบ้ักพื่ร่อังในิศลีัธ์รรม
แลัะมารยาทอัันิดี
 3. มีร่างกายแข็งแรงแลัะไม่เปน็ิโรคที�สังคมรังเกียจ 
 4. ยินิยอัมปฏิบััติตามระเบีัยบัข้อับัังคับัขอังมหัาวิิทยาลััย 
 การคัดเลั่อักผู้สมัครเข้าเป็นินัิกศึกษา ใหั้เป็นิไปตามระเบัียบัการ
คัดเลั่อักเพื่่�อัเข้าศึกษาต่อัในิมหัาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเนิย์
 ระบบการศึกษา
 แบับัชั�นิเรียนิ  
 การเที่่ยบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงที่ะเบ่ยนข้าม
มหาวิที่ยาลัย
 มรีะบับัการเทยีบัโอันิหัน่ิวิยกติ รายวิชิา แลัะการลังทะเบัยีนิข้าม
มหัาวิิทยาลััย เป็นิไปข้อับัังคับัมหัาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเนิย์วิ่าด้วิย การ
จัดการศึกษาระดบััปริญญาตรี พื่.ศ. 2559

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 1. จำำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร
 โครงสร้างหัลัักสูตร แบั่งเป็นิหัมวิดวิิชาที�สอัดคลั้อังกับัที�กำาหันิด
ไวิ้ในิเกณฑิ์มาตรฐานิหัลัักสูตรขอังกระทรวิงศึกษาธ์ิการ  ดังนีิ�
 หมวดวิชาศึกษาที่ั�วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
  1. กลุ่ัมวิิชามนิุษยศาสตร ์ 6  หันิ่วิยกิต
  2. กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร ์ 6  หันิ่วิยกิต
  3. กลุ่ัมวิิชาภาษา   12  หันิ่วิยกิต
  4. กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์แลัะคณิตศาสตร ์     6   หันิ่วิยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
  1. กลุ่ัมวิิชาเฉพื่าะสาขา 90 หันิ่วิยกิต
  2. กลุ่ัมวิิชาเลั่อักเฉพื่าะสาขา 12 หันิ่วิยกิต
 หมวดวิชาเล่อกเสร่ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์
 จำำานวนหน่วยกิต      รวิมตลัอัดหัลัักสูตร 108 หันิ่วิยกิต
 โครงสร้างหลักสูตร
 โครงสร้างหัลัักสูตร แบั่งเป็นิหัมวิดวิิชาที�สอัดคลั้อังกับัที�กำาหันิด
ไวิ้ในิเกณฑิ์มาตรฐานิหัลัักสูตรขอังกระทรวิงศึกษาธ์ิการ  ดังนีิ�
 หมวดวิชาศึกษาที่ั�วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1. กลุ่ัมวิิชามนิุษยศาสตร ์ 6 หันิ่วิยกิต
  2. กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร ์ 6 หันิ่วิยกิต
  3. กลุ่ัมวิิชาภาษา 12 หันิ่วิยกิต
  4. กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์แลัะคณิตศาสตร ์ 6 หันิ่วิยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
  1. กลุ่ัมวิิชาเฉพื่าะสาขา 71  หันิ่วิยกิต
  2. กลุ่ัมวิิชาเลั่อักเฉพื่าะสาขา  4 หันิ่วิยกิต
 หมวดวิชาเล่อกเสร่ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
 กลุั่มวิิชาเฉพื่าะสาขาวิิชานิิติศาสตร์สำาหัรับัหัลัักสูตรอันุิปริญญา 
3 ปีจำานิวินิ 71 หันิ่วิยกิต
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 3. รายวิชา
 ควิามหัมายขอังรหััสประจำาวิิชาในิหัลัักสูตร ประกอับัด้วิย เลัข
อัารบัิค 6 หัลััก รหััสวิิชาใช้เลัขอัารบัิค 6 หัลััก นิำาหัน้ิาช่�อัวิิชาทุกวิิชาในิ
หัลัักสูตร ดังนีิ�
 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทัี่�วไป

6 0 0 X X X

 รหััสวิิชาหัมวิดวิิชาศึกษาทั�วิไป ใช้เลัขหัลัักแสนิ หัลัักหัม่�นิ แลัะ
หัลัักพัื่นิ
  เลัข 600 นิำาหัน้ิารหััสวิิชาทุกวิิชา
 เลัขหัลัักร้อัย หัมายถึัง กลุ่ัมวิิชา ดังนีิ�
  1 หัมายถึัง กลุ่ัมวิิชามนุิษยศาสตร์
  2 หัมายถึัง กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร์
  3 หัมายถึัง กลุ่ัมวิิชาภาษา
  4 หัมายถึัง กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์แลัะคณิตศาสตร์
 รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะเฉพาะคณะนิติศาสตร์

6 4 X X X X

 
 2.1 เลัขหัลัักแสนิ หัลัักหัม่�นิ หัมายถึัง คณะ
  64 หัมายถึัง คณะนิิติศาสตร์
  2.2 เลัขหัลัักพัื่นิ หัมายถึัง สาขาวิิชาดังนีิ�
  0 หัมายถึัง   ไม่แยกสาขา
  1 หัมายถึัง   วิิชาเล่ัอักเฉพื่าะสาขา
 2.3 เลัขหัลัักร้อัย แยกเป็นิ 2 กรณีค่อั
  (1) กรณีเลัขหัลัักพัื่นิ เป็นิเลัข 0 หัร่อั กลุ่ัมวิิชาเฉพื่าะสาขา 
เลัขหัลัักร้อัยจะหัมายถึัง ชั�นิปีที�เปิดสอันิ ดังนีิ�
  1  หัมายถึัง วิิชาเปิดสอันิตามแผนิการศึกษา
     สำาหัรับันัิกศึกษาชั�นิปีที� 1
  2 หัมายถึัง วิิชาเปิดสอันิตามแผนิการศึกษา
     สำาหัรับันัิกศึกษาชั�นิปีที� 2
  3 หัมายถึัง วิิชาเปิดสอันิตามแผนิการศึกษา
     สำาหัรับันัิกศึกษาชั�นิปีที� 3

  4 หัมายถัึง วิิชาเปิดสอันิตามแผนิการศึกษา
     สำาหัรับันิักศึกษาชั�นิปีที� 4
  (2) กรณีเลัขหัลัักพัื่นิ เป็นิเลัข 1 หัร่อั กลัุ่มวิิชาเลั่อักเฉพื่าะ
สาขา   เลัขหัลัักร้อัยจะหัมายถึัง กลัุม่รายวิชิาเล่ัอักเฉพื่าะสาขาที�เกี�ยวิกบัั
กฎหัมายในิกลัุ่ม  ดังนิี�
 1 หัมายถัึง กลุ่ัมรายวิิชาที�เกี�ยวิกับักฎหัมายมหัาชนิ
 2 หัมายถัึง กลัุม่รายวิชิาที�เกี�ยวิกับักฎหัมายอัตุสาหักรรม 
    แลัะแรงงานิ
 3  หัมายถัึง กลุ่ัมรายวิิชาที�เกี�ยวิกับักฎหัมายอัาญาแลัะ
    กระบัวินิการยุตธิ์รรมทางอัาญา
 4 หัมายถัึง กลุ่ัมรายวิิชาที�เกี�ยวิกับักฎหัมายพื่าณิชย์แลัะ
    การค้า
 5 หัมายถัึง กลุ่ัมรายวิิชาที�เกี�ยวิกับักฎหัมายทั�วิไปแลัะ
    กฎหัมายระหัวิ่างประเทศ
 2.4  เลัขหัลัักสบิัแลัะหัลัักหัน่ิวิย  หัมายถึัง เลัขลัำาดับัวิิชาในิแต่ลัะ
กลัุ่มวิิชา
 - กรณีเลัขหัลัักพื่ันิเป็นิเลัข 0 (วิิชาเฉพื่าะสาขา)  
 เลัขหัลัักสิบั หัมายถัึง ภาคการศกึษาที�เปิดสอันิสำาหัรบััวิชิาเฉพื่าะ
สาขา
 1 หัมายถัึง เป็นิวิิชาที�เปิดสอันิในิภาคการศึกษาที� 1
 2 หัมายถัึง เป็นิวิิชาที�เปิดสอันิในิภาคการศึกษาที� 2
 เลัขหัลัักหันิ่วิย หัมายถัึง ลัำาดับัวิิชาที�เปิดสอันิในิแต่ลัะภาคการ
ศึกษา
 - กรณีเลัขหัลัักพื่ันิเป็นิเลัข 1 (วิิชาเลั่อักเฉพื่าะสาขา)     
 เลัขหัลัักสิบั แลัะ เลัขหัลัักหัน่ิวิย หัมายถึัง ลัำาดับัวิิชาเลัอ่ักเฉพื่าะ
สาขาในิหัลัักสูตร

วิชาบังคับก่อน
 หัมายควิามว่ิาวิิชาที�นิกัศกึษาลังทะเบีัยนิเรยีนิวิชิานิั�นิ จะต้อังผ่านิ
การเรียนิในิรายวิิชาที�ระบัุไวิ้ก่อันิ เพื่่�อัใหั้เกิดผลัสัมฤทธ์ิ์ทางการเรียนิในิ
รายวิิชานิั�นิ   นิักศึกษาจะต้อังผ่านิการเรียนิแลัะการประเมินิผลัในิวิิชา
บัังคับักอ่ันิแลั้วิโดยได้ระดบััคะแนินิ  A , B+, B , C+, C , D+ , D  หัร่อั S433



รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
 หมวดวชิาศกึษาที่ั�วไป 30 หน่วยกติ หัลักัสตูรปริญญาตร ี4 ปี
แลัะหัลัักสตูรอันุิปรญิญา 3 ปี ประกอับัด้วิยรายวิิชาแลัะจำานิวินิหัน่ิวิยกิต
ดังตอ่ัไปนิี�
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ใหั้เลั่อัก 2 วิิชา จำานิวินิ 6 หันิ่วิยกิต
รหััสวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หันิ่วิยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏบัิัติ-ศึกษาด้วิยตนิเอัง) 
600101 ดนิตรีกับัชีวิิต 3(3-0-6)
 (Music and Life) 
600102 มนิุษย์กับัคุณค่าทางอัารยธ์รรม 3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization) 
600103 ปรัชญาแลัะศาสนิาเพื่่�อัคุณค่าชีวิิต 3(3-0-6)
 (Philosophy, Religion and Value of Life) 
600104 สุนิทรียภาพื่ขอังชีวิิต  3(3-0-6)
 (Aesthetic of Life) 
600105 มนิุษย์กับัการใช้เหัตุผลั  3(3-0-6)
 (Man and Reasoning) 
600106 จิตสำานิึกสาธ์ารณะ    3(3-0-6)
 (Public Minded Spirit)

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ใหั้เลั่อัก 2 วิิชา จำานิวินิ 6 หันิ่วิยกิต
รหััสวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หันิ่วิยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏบัิัติ-ศึกษาด้วิยตนิเอัง)  
600201 จิตวิิทยาเพื่่�อัการดำาเนิินิชีวิิต 3(3-0-6)
 (Psychology for Living)
600202 วิิถัีขอังสังคม 3(3-0-6)
 (Path of Society)
600203 การเสริมสร้างคุณภาพื่ชวีิิต 3(3-0-6)
 (Life-Quality Promotion)
600204 ควิามสง่าแหั่งตนิ 3(3-0-6)
 (Personality Development)
600205 ควิามเป็นิพื่ลัเม่อังในิกระแสโลักาภิวิัตนิ์ 3(3-0-6)

 (Citizenship and Globalization)
600206 กฎหัมายในิการดำาเนิินิชีวิิต 3(3-0-6)
 (Law for Living)
600207 เศรษฐกิจพื่อัเพื่ียงแลัะการประยุกต์ใช ้ 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
600208 จิตวิิทยาเชิงบัวิก 3(3-0-6)
 (Positive Psychology)
 กลุ่มวิชาภาษา ใหั้เลั่อัก 4 วิิชา จำานิวินิ 12 หัน่ิวิยกิต
รหััสวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หันิ่วิยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอัง) 
600301 ภาษาอัังกฤษในิชีวิิตประจำาวิันิ 3(2-2-5)
 (English in Daily Life)
600302 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อัการส่�อัสาร 3(3-0-6)
 (English for Communication)
600303 ภาษาอัังกฤษแบับับูัรณาการ 3(3-0-6)
 (Integrated English)
600304 การฟัง การพูื่ด ภาษาอัังกฤษ 3(3-0-6)
 (Listening and Speaking English)
600305 ภาษาญี�ปุ่นิในิชีวิิตประจำาวิันิ 3(3-0-6)
 (Japanese in Daily Life)
600306 ภาษาจนีิในิชีวิิตประจำาวิันิ 3(3-0-6)
 (Chinese in Daily Life)
600307 ภาษาฝรั�งเศสในิชีวิิตประจำาวิันิ 3(3-0-6)
 (French in Daily Life)
600308 ภาษาเวิียดนิามในิชีวิิตประจำาวิันิ 3(3-0-6)
 (Vietnamese in Daily Life)
600309 ภาษาพื่ม่าในิชีวิิตประจำาวิันิ 3(3-0-6)
 (Burmese in Daily Life)
600310 ภาษาเขมรในิชีวิิตประจำาวิันิ 3(3-0-6)
 (Khmer in Daily Life)
600311 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)
 (Thai Language Skills)
600312 ภาษาไทยเพื่่�อัการส่�อัสาร 3(3-0-6)
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 (Thai for Communication)
600313 วิรรณศลิัป์เพื่่�อัชีวิิต 3(3-0-6)
 (Literary Arts for All)

 กลุม่วชิาวทิี่ยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้ัเลัอ่ัก 2 วิชิา จำานิวินิ 
6 หัน่ิวิยกิต
รหััสวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หันิ่วิยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏบัิัติ-ศึกษาด้วิยตนิเอัง) 
600401 คอัมพื่ิวิเตอัร์แลัะการประยุกต์สร้างประโยชนิ์ 3(3-0-6)
 ในิชีวิิตประจำาวิันิ
 (Computer and Applications : Benefits 
 for Everyday Life)
600402 วิิทยาศาสตร์แลัะเทคโนิโลัยีเพื่่�อัชีวิิตสมัยใหัม่ 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life)
600403 ชวีิิตกับัสิ�งแวิดลั้อัม 3(3-0-6)
 (Life and Environment)
600404 การจัดการสารสนิเทศยุคใหัม่ 3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
600405 เทคโนิโลัยีสารสนิเทศเพื่่�อังานิเอักสารแลัะ 3(3-0-6)
 การนิำาเสนิอั 
 (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
600406 คณิตศาสตร์แลัะสถัิติทั�วิไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics)
600407 คณิตศาสตร์ทั�วิไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics)
600408 สถัิติเพื่่�อัการจัดการแลัะการตัดสินิใจ 3(3-0-6)
 (Statistics for Management and Decision)

 หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรปริญญาตร่ 4 ปี จำำานวน 102 
หน่วยกติ แลัะหลักสูตรอนปุริญญา 3 ปี จำำานวน 75 หน่วยกติ ประกอับั
ด้วิยรายวิิชาแลัะจำานิวินิหันิ่วิยกิต ดังตอ่ัไปนีิ�
 (1) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ สำาหรับหลักสูตร
ปริญญาตร่ 4 ปี จำำานวน 90 หน่วยกิต ใหั้ศึกษาจากรายวิิชา ตอ่ัไปนิี�

รหััสวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หัน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอัง)
640111 กฎหัมายแพ่ื่ง : หัลัักทั�วิไป 3(3-0-6)
 (Civil Law : General Principles)            
640112 หัลัักกฎหัมายมหัาชนิ 3(3-0-6)
 (Principles of Public Law)       
640121 กฎหัมายนิิติกรรมแลัะสัญญา 3(3-0-6)
 (Law of Juristic Acts  and Contract)      
640122 กฎหัมายอัาญา : ภาคทั�วิไป 3(3-0-6)
 (Criminal Law : General Principles)                                         
640211 กฎหัมายหันีิ� : หัลัักทั�วิไป 3(3-0-6)
 (Law of Obligation : General Principles)                             
640212 กฎหัมายลัะเมิด จัดการงานินิอักสั�งลัาภมิควิรได้ 3(3-0-6) 
 (Law of Torts : Managements of Affairs 
 without Mandate and Undue Enrichment) 
640213 กฎหัมายทรัพื่ย์สินิแลัะที�ดินิ 3(3-0-6)
 (Property and  Land Law)                               
640214 เอักเทศสัญญา 1 3(3-0-6)
 (Specific Contracts1)                         
640215 ภาษาอัังกฤษสำาหัรับันัิกกฎหัมาย 3(3-0-6)
 (English for Lawyer)            
640216 กฎหัมายอัาญา : ภาคควิามผิด 3(3-0-6)
 (Criminal Law : Offense)   
640221 เอักเทศสัญญา 2 3(3-0-6)
 (Specific  Contracts 2)
640222 กฎหัมายประกันิด้วิยบุัคคลัแลัะทรัพื่ย์ 2(2-0-4)
 (Law of Secured Transactions)
640223 กฎหัมายรัฐธ์รรมนูิญ         3(3-0-6)
 (Constitutional Law)            
640224 กฎหัมายประกันิภัย 2(2-0-4)              
 (Law of Insurance)                 
640225 กฎหัมายลัักษณะหุ้ันิส่วินิ - บัริษัท   3(3-0-6)
 แลัะกฎหัมายเกี�ยวิกับัอังค์กรธุ์รกิจ
 (Partnership  and  Company Law and Law 
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640226 กฎหัมายตั๋วิเงินิ 2(2-0-4)
 (Negotiable Instruments)    
640227 กฎหัมายทรัพื่ย์สินิทางปัญญา 3(3-0-6)
 (Intellectual  Property Law)     
640311 กฎหัมายครอับัครวัิ 3(3-0-6)
 (Family Law)                                  
640312 กฎหัมายมรดก 3(3-0-6)
 (Law of Succession)     
640313 กฎหัมายวิิธ์ีพิื่จารณาควิามแพื่่ง 1 3(3-0-6)
 (Law of Civil Procedure 1)   
640314 กฎหัมายภาษีอัากร 3(3-0-6)
 (Law of Taxation)
640315 กฎหัมายวิิธ์ีพิื่จารณาควิามอัาญา 1 3(3-0-6)
 (Law of Criminal Procedure1)  
640316 กฎหัมายระหัวิ่างประเทศ 3(3-0-6)
 (International Laws)      
640321 ระบับัศาลัแลัะพื่ระธ์รรมนิูญศาลัยุติธ์รรม  2(2-0-4)
 (Judicial System and  Constitution  of  Courts  
 of  Justice)
640322 กฎหัมายวิิธ์ีพิื่จารณาควิามแพื่่ง 2 3(3-0-6)
 (Law of Civil  Procedure 2)    
640323 กฎหัมายวิิธ์ีพิื่จารณาควิามอัาญา 2 3(3-0-6)
 (Law of Criminal Procedure 2)
640324 กฎหัมายพื่ยานิหัลัักฐานิ 3(3-0-6)
 (Law  of  Evidence)        
640325 กฎหัมายแรงงานิ  3(3-0-6)
 (Labour Law)       
640411 หัลัักวิิชาชพีื่แลัะจริยธ์รรมขอังนิักกฎหัมาย 2(2-0-4)
 (Legal Profession and Ethics of lawyers)             
640412 กฎหัมายลั้มลัะลัาย 3(3-0-6)
 (Bankruptcy  Law)       
640413 กฎหัมายปกครอัง 3(3-0-6) 
 (Administrative Law)

640414 กฎหัมายว่ิาด้วิยการป้อังกันิแลัะปราบัปราม 2(2-0-4)
 การทุจริตแลัะประพื่ฤติมิชอับั
 (The law on the prevention and suppression 
 of corruption)

 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์สำาหรับหลักสูตร
อนุปริญญา 3 ปี จำำานวน 71 หน่วยกิต
รหััสวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หัน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอัง)
640111 กฎหัมายแพ่ื่ง : หัลัักทั�วิไป       3(3-0-6)
 (Civil Law : General Principles)             
640112 หัลัักกฎหัมายมหัาชนิ                           3(3-0-6)                            
 (Principles of Public Law) 
640121 กฎหัมายนิิติกรรมแลัะสัญญา             3(3-0-6)  
 (Law of Juristic Acts  and Contract)         
640122 กฎหัมายอัาญา : ภาคทั�วิไป 3(3-0-6)
 (Criminal Law : General Principles)                                         
640211 กฎหัมายหันีิ� : หัลัักทั�วิไป     3(3-0-6)           
 (Law of Obligation : General Principles)                            
640212 กฎหัมายลัะเมิด จัดการงานินิอักสั�ง ลัาภมิควิรได้ 3(3-0-6)
 (Law of Torts : Managements of Affairs 
 without Mandate and Undue Enrichment 
640213 กฎหัมายทรัพื่ย์สินิแลัะที�ดินิ           3(3-0-6)                              
 (Property and  Land Law)                                
640214 เอักเทศสัญญา 1                      3(3-0-6)                     
 (Specific Contracts1)                          
640215 ภาษาอัังกฤษสำาหัรับันัิกกฎหัมาย      3(3-0-6)            
 (English for Lawyer)             
640216 กฎหัมายอัาญา : ภาคควิามผิด      3(3-0-6)             
 (Criminal Law : Offense)    
640221 เอักเทศสัญญา 2                      3(3-0-6)   
 (Specific  Contracts 2) 
640222 กฎหัมายประกันิด้วิยบุัคคลัแลัะทรัพื่ย์        2(2-0-4)             
 (Law of Secured Transactions)
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640223 กฎหัมายรัฐธ์รรมนูิญ         3(3-0-6)
 (Constitutional Law)             
640224 กฎหัมายประกันิภัย             2(2-0-4)             
 (Law of Insurance)                  
640225 กฎหัมายลัักษณะหัุ้นิส่วินิ - บัริษัท แลัะกฎหัมาย 3(3-0-6)
 เกี�ยวิกับัอังค์กรธ์ุรกิจ    
 (Partnership and Company Law and Law 
 of Business Organization)  
640226 กฎหัมายตั๋วิเงินิ             2(2-0-4)                                 
 (Negotiable Instruments)     
640227 กฎหัมายทรัพื่ย์สินิทางปัญญา               3(3-0-6)
 (Intellectual  Property Law)      
640311 กฎหัมายครอับัครวัิ       3(3-0-6)
 (Family Law)                                   
640312 กฎหัมายมรดก                            3(3-0-6)      
 (Law of Succession)       
640313 กฎหัมายวิิธ์ีพิื่จารณาควิามแพื่่ง 1    3(3-0-6)   
 (Law of Civil Procedure 1)    
640315 กฎหัมายวิิธ์ีพิื่จารณาควิามอัาญา 1          3(3-0-6)   
 (Law of Criminal Procedure 1)   
640321 ระบับัศาลัแลัะพื่ระธ์รรมนิูญศาลัยุติธ์รรม      2(2-0-4) 
 (Judicial System and  Constitution  of  Courts 
 of  Justice) 
640322 กฎหัมายวิิธ์ีพิื่จารณาควิามแพื่่ง 2            3(3-0-6)      
 (Law of Civil  Procedure 2)     
640323 กฎหัมายวิิธ์ีพิื่จารณาควิามอัาญา 2          3(3-0-6)   
 (Law of Criminal Procedure 2)  
640324 กฎหัมายพื่ยานิหัลัักฐานิ 3(3-0-6)  
 (Law of Evidence)         

 (2) กลุ่มวิชาเล่อกเฉพาะสาขาสำาหรับหลักสูตรปริญญาตร่      
4 ปี จำำานวน 12 หน่วยกิต และหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี จำำานวน          
4 หน่วยกิต
 1) กลุ่มรายวิชาท่ี่�เก่�ยวกับกฎหมายมหาชน
รหััสวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หัน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอัง)
641101 สัญญาขอังฝ่ายปกครอัง 2(2-0-4)
 (Administrative Contract)        
641102 กฎหัมายข้อัมูลัข่าวิสารขอังราชการแลัะ 2(2-0-4)
 สิทธิ์ส่วินิบุัคคลั            
 (Law on Public Information Access 
 and Rights of Privacy)
641103 กฎหัมายการบัริหัารงานิบุัคคลัภาครัฐ 2(2-0-4)
 (Law on Public Personnel Management)
641104 กฎหัมายเกี�ยวิกับัทรัพื่ย์สินิขอังแผ่นิดินิ 2(2-0-4)
 (Law on Public Domain)         
641105 กฎหัมายเกี�ยวิกับัการบัริการสาธ์ารณะ รัฐวิิสาหักิจ  2(2-0-4)
 แลัะอังค์การมหัาชนิ                                       
 (Law on Public Service, Public Enterprise and 
 Public Organization) 
641106 กฎหัมายการคลัังแลัะการภาษีอัากร 2(2-0-4)
 (Law of Public finance and Taxation)
641107 กฎหัมายเกี�ยวิกับัพื่รรคการเม่อังแลัะการเล่ัอักตั�ง 2(2-0-4)
 (Political Party and Electoral Law)  
641108 กฎหัมายรัฐสภา 2(2-0-4)    
 (Law of Parliaments)                  
641109 กฎหัมายว่ิาด้วิยการปกครอัง 2(2-0-4)
 (Law of  Local Adminstration)
641110 กฎหัมายเกี�ยวิกับัการขนิส่งแลัะการจราจร 2(2-0-4)
 (Transportation and Traffic Law)
641111 กฎหัมายปกครอังเปรียบัเทียบั 2(2-0-4)
 (Comparative Administrative Law) 
641112 กฎหัมายควิามรับัผิดทางลัะเมิดขอังเจ้าหัน้ิาที� 2(2-0-4)
 (Law on Liability for wrongful Acts of Officials)
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64113 สัมมนิากฎหัมายมหัาชนิ 2(2-0-4)
 (Seminar  in Public  Law)
 2) กลุ่มรายวชิาท่ี่�เก่�ยวกบักฎหมายอตุสาหกรรม และแรงงาน

รหััสวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หัน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอัง)
641201 กฎหัมายเกี�ยวิกับัการลังทุนิ 2(2-0-4)
 (Investment  Law)
641202 กฎหัมายควิบัคุมการประกอับักิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4)
 (Law of Economic Activities)
641203 กฎหัมายเกี�ยวิกับัอุัตสาหักรรม 2(2-0-4)
 (Industrial Law)
641204 สัมมนิากฎหัมายแรงงานิ 2(2-0-4)                      
 (Seminar in Labour Law)
641205 กฎหัมายเกี�ยวิกับัการควิบัคุมมลัพิื่ษ 2(2-0-4) 
 (Pollution Control Law)
641206 กฎหัมายพื่ลัังงานิ 2(2-0-4)  
 (Energy Law)
641207 กฎหัมายเกี�ยวิกับัควิามปลัอัดภัย อัาชีวิอันิามัย 2(2-0-4)
 แลัะสภาพื่แวิดล้ัอัมในิการทำางานิ
 (Law of Safety,Health and the Environment 
 in the Workplace)
641208 สัมมนิากฎหัมายอุัตสาหักรรมแลัะแรงงานิ 2(2-0-4)
 (Seminar in Industrial and Labour Law)
 3) กลุ่มรายวิชาท่ี่�เก่�ยวกับอาญาและกระบวนการยุติธรรม
ที่างอาญา
รหััสวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หัน่ิวิยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอัง)
641301 ระบับัควิามยุติธ์รรมทางอัาญา 2(2-0-4)
 (Criminal Justice)
641302 อัาชญาวิิทยาแลัะทัณฑิวิิทยา             2(2-0-4)
 (Criminology and Penology)

641303 กฎหัมายทหัาร           2(2-0-4)
 (Military Law)
641304 นิิติเวิชศาสตร์                    2(2-0-4)
 (Forensic Medicine)
641305 กฎหัมายเยาวิชนิแลัะครอับัครัวิ  2(2-0-4)
 (Law of Juvenile and Family)
641306 กฎหัมายสิทธ์ิมนิุษยชนิ   2(2-0-4)
 (Law of Human Rights)
641307 วิิชาวิ่าควิามแลัะศาลัจำาลัอัง 2(2-0-4)
 (Advocacy and Moot Court)
641308 การส่บัสวินิแลัะสอับัสวินิ           2(2-0-4)
 (Criminal Inquiry and Interrogation)
641309 กฎหัมายเกี�ยวิกับัคอัมพื่ิวิเตอัร์ 2(2-0-4)
 (Computer Law)
641310 สัมมนิากฎหัมายอัาญา            2(2-0-4)    
 (Seminar in Criminal  Law)
 4) กลุ่มรายวิชาที่่�เก่�ยวกับกฎหมายพาณิชย์และการค้า
รหััสวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หันิ่วิยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอัง)
641401 เอักเทศสัญญา 3 2(2-0-4)              
 (Specific Contracts 3)
641402 กฎหัมายพื่าณิชยนิาวิี             2(2-0-4)
 (Maritime Law)
641403 กฎหัมายเกี�ยวิกับัสถัาบัันิการเงินิ   2(2-0-4)            
 (Banking and Financial Institutions Law)
641404 กฎหัมายธ์ุรกิจระหัวิ่างประเทศ                      2(2-0-4)      
 (International Business Transactions Law)
641405 กฎหัมายการค้าระหัวิ่างประเทศ 2(2-0-4)               
 (Law of International Trade)
641406 วิิธ์กีารระงบััข้อัพื่พิื่าททางธ์รุกจิแลัะอันิญุาโตตุลัาการ 2(2-0-4)   
 (Settlement of Commercial Disputes and Arbitration)
641407 การเจรจาตอ่ัรอังแลัะการร่างสัญญา 2(2-0-4)
  (Draft and Negotiation)
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641408 กฎหัมายเกี�ยวิกับัการแข่งขนัิทางการค้า 2(2-0-4)
 (Competition Law)
641409 หัลัักธ์ุรกิจแลัะการบััญชีสำาหัรับันิักกฎหัมาย 2(2-0-4)
 (Introduction of Business for Lawyer)
641410 กฎหัมายเทคโนิโลัยีสารสนิเทศ 2(2-0-4)
 (Law and Information Technology)
641411 สัมมนิากฎหัมายภาษีอัากร 2(2-0-4)
 (Seminar in Tax Law)
641412 กฎหัมายภาษีอัากรระหัวิ่างประเทศ  2(2-0-4)
 (International Taxation Law)
641413 กฎหัมายคุ้มครอังผู้บัริโภค 2(2-0-4)
 (Consumer Protection Law)
641414 กฎหัมายวิ่าด้วิยวิิธ์ีพื่ิจารณาคดีผู้บัริโภค 2(2-0-4)
 (Consumer Case Procedure Law)
641415 กฎหัมายวิ่าด้วิยการขายตรงแลัะตลัาดแบับัตรง  2(2-0-4)
 (Law on Direct Selling and Direct Marketing)
641416 สัมมนิากฎหัมายพื่าณิชย์แลัะการค้า 2(2-0-4)         
 (Seminar in Commercial and Trade Law)

 5) กลุ่มรายวิชาท่ี่�เก่�ยวกับกฎหมายทัี่�วไปและกฎหมาย
ระหว่างประเที่ศ
รหััสวิิชา ช่�อัวิิชาภาษาไทย/ช่�อัวิิชาภาษาอัังกฤษ หันิ่วิยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบััติ-ศึกษาด้วิยตนิเอัง)
641501 การใช้แลัะการตีควิามกฎหัมาย           2(2-0-4)         
 (Application and Interpretation of Laws)
641502 กฎหัมายโรมันิเบั่�อังต้นิ   2(2-0-4)
 (Introduction to Roman Law)
641503 ระบับักฎหัมายอัังกฤษแลัะอัเมริกันิเบั่�อังต้นิ   2(2-0-4)        
 (Introduction of Anglo – American Law)
641504 กฎหัมายอันิุรักษธ์์รรมชาติแลัะสิ�งแวิดลั้อัม        2(2-0-4)   
 (Law of Conservation of Nature and Environments)
641505 นิิติปรัชญา 2(2-0-4)  
 (Philosophy of Law)
641506 ประวิัติศาสตร์กฎหัมายไทย 2(2-0-4)
 (Thai Legal History)
641507 กฎหัมายสนิธ์ิสัญญา 2(2-0-4)
 (Law of Treaty)
641508 กฎหัมายทะเลั 2(2-0-4)
 (Law of the Sea)
641509 กฎหัมายอิัสลัาม 2(2-0-4)
 (Islamic Law)
641510 กฎหัมายอังค์การระหัวิ่างประเทศ 2(2-0-4)
 (International Organizations Law)
641511 สัมมนิากฎหัมายแพื่่ง    2(2-0-4)
 (Seminar in Civil Law)

3)  หมวดวิชาเล่อกเสร่  
 ใหั้เลั่อักศึกษาวิิชาใดๆ จำานิวินิไม่นิ้อัยกวิ่า  6  หันิ่วิยกิต
ในิหัลัักสูตรระดบััปริญญาตรีที�เปิดสอันิในิมหัาวิิทยาลััยเอัเชียอัาคเนิย์ 
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ปีที่่� 1 ภาคการศึกษาที่่� 1
รหัสวิชา ช่�อวิชา หน่วยกิต
600101-106  กลุ่ัมวิิชามนุิษยศาสตร์  (1 วิิชา)  3 (3-0-6)
600201-208 กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร์  (1 วิิชา) 3 (3-0-6)
600301-313  กลุ่ัมวิิชาภาษา 3(3-0-6) 
  หัร่อั 3 (2-2-5)
600401-408) กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์ฯ (1 วิิชา) 3 (3-0-6)
643111 ควิามรู้พ่ื่�นิฐานิเกี�ยวิกับักฎหัมาย 3 (3-0-6)
 แลัะระบับักฎหัมาย
643112 กฎหัมายนิิติกรรมแลัะสัญญา 3 (3-0-6)
643113 กฎหัมายอัาญา:ภาคทั�วิไป 3 (3-0-6)

รวม 21(21-0-42) หร่อ 21(20-4-41)

ปีท่ี่� 1 ภาคการศึกษาท่ี่� 2
รหัสวิชา ช่�อวิชา หน่วยกิต
600101-106  กลุ่ัมวิิชามนุิษยศาสตร์  (1 วิิชา)  3 (3-0-6)
600201-208 กลุ่ัมวิิชาสังคมศาสตร์  (1 วิิชา) 3 (3-0-6)
600302-313  กลุ่ัมวิิชาภาษา  3 (3-0-6)
600302-313  กลุ่ัมวิิชาภาษา  3 (3-0-6)
600401-408  กลุ่ัมวิิชาวิิทยาศาสตร์ฯ  3(3-0-6) 
  หัร่อั 3 (2-2-5)
643121 กฎหัมายเทคโนิโลัยีสารสนิเทศ 3 (3-0-6)
643122 กฎหัมายอัาญา : ภาคควิามผิด 3 (3-0-6)
 รวม 21(21-0-42) หร่อ 21(20-4-41)

แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
สำาหรับผู้สำาเรจ็ำการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหร่อเที่่ยบเท่ี่า 

ปีที่่� 2 ภาคการศึกษาที่่� 1
รหัสวิชา ช่�อวิชา หน่วยกิต
600302-313  กลุ่ัมวิิชาภาษา   3 (3-0-6)
643211 กฎหัมายหันีิ� : หัลัักทั�วิไป   3 (3-0-6)
643212 กฎหัมายลัะเมิด จัดการงานินิอักสั�ง   3 (3-0-6)
   ลัาภมิควิรได้
643213 กฎหัมายทรัพื่ย์สินิแลัะที�ดินิ   3 (3-0-6)
643214 เอักเทศสัญญา 1   3 (3-0-6)
643215 ภาษาอัังกฤษสำาหัรับันัิกกฎหัมาย   3 (3-0-6)
644…….. วิิชาเล่ัอักเฉพื่าะสาขา   2 (2-0-4
  รวม 20(20-0-40)

ปีที่่� 2 ภาคการศึกษาที่่� 2
รหัสวิชา ช่�อวิชา หน่วยกิต
643221 เอักเทศสัญญา 2 3 (3-0-6)
643222 กฎหัมายประกันิด้วิยบุัคคลัแลัะทรัพื่ย์ 2 (2-0-4)
643223 กฎหัมายรัฐธ์รรมนูิญ 3 (3-0-6)
643224 กฎหัมายประกันิภัย 2 (2-0-4)
643225 กฎหัมายลัักษณะหุ้ันิส่วินิ-บัริษัท แลัะ   2 (2-0-4)
 กฎหัมายเกี�ยวิกับัอังค์กรธุ์รกิจ)
643226 กฎหัมายต๋ัวิเงินิ 2 (2-0-4)
644…….. วิิชาเล่ัอักเฉพื่าะสาขา 2 (2-0-4)
 รวม 16(16-0-32)
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ปีที่่� 3 ภาคการศึกษาที่่� 1
รหัสวิชา ช่�อวิชา หน่วยกิต
6643311 กฎหัมายครอับัครัวิ 3 (3-0-6)
643312 กฎหัมายมรดก 3 (3-0-6)
643313 กฎหัมายวิิธี์พิื่จารณาควิามแพ่ื่ง 1 3 (3-0-6)
643314 กฎหัมายสิทธิ์มนุิษยชนิ 2 (2-0-4)
643315 กฎหัมายวิิธี์พิื่จารณาควิามอัาญา 1 3 (3-0-6)
643316 กฎหัมายระหัว่ิางประเทศแผนิกคดีเม่อัง 3 (3-0-6)
 รวม    (17-0--34)

ปีท่ี่� 3 ภาคการศึกษาท่ี่� 2
รหัสวิชา ช่�อวิชา หน่วยกิต
643321 ระบับัศาลัแลัะพื่ระธ์รรมนูิญศาลัยุติธ์รรม 2 (2-0-4)
643322 กฎหัมายวิิธี์พิื่จารณาควิามแพ่ื่ง  2 3 (3-0-6)
643323 กฎหัมายวิิธี์พิื่จารณาควิามอัาญา 2 3 (3-0-6)
643324 กฎหัมายพื่ยานิหัลัักฐานิ 3 (3-0-6)
643325 กฎหัมายระหัว่ิางประเทศแผนิกคดีบุัคคลั 2 (2-0-4)
............ วิิชาเล่ัอักเสรี 3 (3-0-6)
 รวม   16(16-0-32)

แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
สำาหรับผู้สำาเรจ็ำการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหร่อเที่่ยบเท่ี่า 

ปีท่ี่� 4 ภาคการศึกษาท่ี่� 1
รหัสวิชา ช่�อวิชา หน่วยกิต
643411 หัลัักจริยธ์รรมแลัะจรรยาบัรรณแห่ัง  3 (3-0-6)
  วิิชาชีพื่นัิกกฎหัมาย
643412 กฎหัมายล้ัมลัะลัาย   2 (2-0-4)
643413 กฎหัมายปกครอัง   3 (3-0-6)
643414 กฎหัมายว่ิาด้วิยการป้อังกันิแลัะปราบัปราม 3 (3-0-6)
   การทุจริตแลัะประพื่ฤติมิชอับั 
644……. วิิชาเล่ัอักเฉพื่าะสาขา   2 (2-0-4)
644……. วิิชาเล่ัอักเฉพื่าะสาขา   2 (2-0-4)
  รวม     15(15-0-30)
   

ปีท่ี่� 4 ภาคการศึกษาท่ี่� 2
รหัสวิชา ช่�อวิชา หน่วยกิต
643421 นิิติปรัชญาแลัะประวัิติศาสตร์กฎหัมายไทย 3 (3-0-6)
643422 กฎหัมายทรัพื่ย์สินิทางปัญญา 2 (2-0-4)
644……. วิิชาเล่ัอักเฉพื่าะสาขา 2 (2-0-4)
644…….. วิิชาเล่ัอักเฉพื่าะสาขา 2 (2-0-4)
............ วิิชาเล่ัอักเสรี 3 (3-0-6)
 รวม 12(12-0-24)
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หมวดศึึกษาท่ั่�วไป 
500101 ดนตรีีก่บชีีวิต 3(3-0-6)
 (Music and Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามหมาย	ขอบัเขต	ประวัิติทฤษฎีีดนตรี	และผลงาน
ดนตรีที�สำำาคััญของโลก	และปัจจัยต�างๆ	ที�มีผลสำร้างสำรรค์ังาน	พร้อมสำาธิิต
การศึึกษา		เพลงต�างๆ	โดยคัำานึงถึึงการเลอืกใช้วิสัำดุ	ปัจจยัการผลิตที�มีอย่�
�ในท้องถิึ�นอย�างเหมาะสำม	รวิมถึึงคัวิามสัำมพันธ์ิของดนตรีที�มีต�อวิิถีึชีวิิตและ
สัำงคัม	 	 	
500102 มนุษย์ก่บอารียธรีรีม 3(3-0-6)
 (Man and Civilization)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาเปรยีบัเทยีบัวิิวัิฒนาการและลกัษณะของอารยธิรรมตะวินั
ออก	และตะวัินตก	ตั�งแต�ยคุัโบัราณจนถึึงปัจจุบััน	แนวิคัวิามคิัด	คัวิามเชื�อ
คัวิามศึรัทธิา	การแผ�ขยาย	การถึ�ายทอดแลกเปลี�ยน	การผสำมผสำาน
อารยธิรรม	อันมีผลต�อ		สำภาพบ้ัานเมือง	เศึรษฐกิจ	สัำงคัมและวัิฒนธิรรม
ของโลกปัจจุบััน	เน้นการศึึกษาในสำ�วินที�เกี�ยวิข้องกับัอารยธิรรมไทย

500103 ปร่ีชีญาและศึาสนาก่บการีดำารีงชีีวิต 3(3-0-6)
 (Philosophy and Religion for Living)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามหมาย	ขอบัเขตและลักษณะของปรัชญา	แนวิคัวิาม
คิัดของลัทธิิปรัชญาต�างๆ	ที�สำำาคััญ	ทั�งปรัชญาตะวัินออกและตะวัินตก	ทฤษ
-	ฎีีแห�งคัวิามร่้อภิปรัชญา	จริยศึาสำตร์	สุำนทรียศึาสำตร์	ศึึกษาคัวิามเป็นมา
ของศึาสำนาต�างๆ	และหลักธิรรมที�สำำาคััญของศึาสำนาต�างๆ	มุ�งศึึกษาศึาสำนา
พุทธิ	คัริสำต์	อิสำลามและฮิินด่	ทั�งการนำาแนวิคิัดและหลักธิรรมต�างๆ	มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสำมกับัสำภาพคัวิามเป็นจริงทั�งปัจเจกบุัคัคัลและสัำงคัม

500104 สุนทั่รีียภาพของชีีวิต 3(3-0-6)
 (Aesthetic of Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามหมายจำาแนกศึาสำตร์ทางคัวิามงามและคัุณคั�าของ
ทัศึนศิึลป์	ดุริยางคั์ศิึลป์	วิรรณศิึลป์	เพื�อให้เห็นคัวิามงามและคุัณคั�าทาง
วัิฒนธิรรมของไทยและชาติอื�นๆ	อันช�วิยให้เข้าใจคัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�าง

ตนเองกับัสิำ�งแวิดล้อมและสำามารถึรับัร้่สุำนทรียรสำได้อย�างมีวิิจารณญาณ
500105 มนุษย์ก่บการีใช้ีเหตุผลและจริียธรีรีม 3(3-0-6)
 (Man and Ethical and Logical Application)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาลักษณะทั�วิไปของสัำงคัมมนุษย์	พฤติกรรมและคัวิาม
สัำมพันธิ์ทางสำังคัม	ลักษณะของการใช้เหตุผล	ประเภทของการใช้เหตุผล	
ข้อบักพร�องของการ	ใช้เหตุผล	หลักเกณฑ์การตัดสิำนคัวิามถ่ึกผิดของ
การกระทำา	การใช้เหตุผลโต้แย้งในปัญหาจริยธิรรมที�เกิดขึ�นในสำังคัม								
ปัจจุบััน	

500106 ตรีรีกวิทั่ยาและการีใช้ี 3(3-0-6)
 (Logic and Usage)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างภาษากับัเหตุผล	โคัรงสำร้างของการ
	อ้างเหตุผลแบับันิรนัยกับัอุปนัย	การแสำดงออกของเหตุผลในร่ปนิรนัย	
การใช้เหตุผลย�อ	ตรรกวิิทยาสัำญลักษณ์	คัวิามสำมเหตุสำมผลของการอ้าง
เหตุผลรวิมทั�งข้อผิดพลาดในการอ้างเหตุผลและการแก้ไข	ตลอดจนการ
วิิเคัราะห์	การใช้เหตุผลในภาษาที�ใช้ในชีวิิตประจำาวัิน

500107 จริียธรีรีมสิ�งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Environmental Ethics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาและทำาคัวิามเข้าใจในหลักการและแนวิคิัด		ทางจริย
ศึาสำตร์ที�เกี�ยวิข้องกับัการดำาเนินชีวิิต	เน้นการสำ�งเสำริมด้านคัุณธิรรม	
จริยธิรรม	การมีจิตสำาธิารณะ	คัวิามรับัผิดชอบัต�อสัำงคัมและสิำ�งแวิดล้อม	
การปรับัเปลี�ยนเจตคัติและพฤติกรรมที�มีคัวิามเป็นมิตรกับัสิำ�งแวิดล้อม	
เคัรื�องมือในการจัดการสิำ�งแวิดล้อม	แนวิคัิดด้านจริยธิรรมสิำ�งแวิดล้อมใน
ระดับัประเทศึและสำากล	การอนุรักษ์และการพัฒนาที�ยั�งยืน	

500201 จิตวิทั่ยาท่ั่�วไป 3(3-0-6)
 (General Psychology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาประวัิติ	คัวิามหมายและวิิธีิการทางจิตวิิทยา	พื�นฐานทาง
ชีวิวิิทยาของพฤติกรรม	คัวิามแตกต�างระหวิ�างบุัคัคัล		พัฒนาการของ
มนุษย์	การรับัร่้	การเรียนร่้	แรงจ่งใจ	อารมณ์	บัุคัลิกภาพ	การเข้าใจตน
เองและผ้่อื�น	การเห็นคุัณคั�าในตนเอง	
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500202 มนุษย์ก่บส่งคม 3(3-0-6)
 (Man and Society)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาลักษณะทั�วิไปของสัำงคัมมนุษย์	พฤติกรรมและคัวิาม
สัำมพันธ์ิทางสัำงคัม	โคัรงสำร้างและหน้าที�ต�างๆ	ของสำังคัมอันเป็นผลจาก
คัวิามเจริญทางเทคัโนโลยี	 และการเปลี�ยนแปลงของประชากร	
กระบัวินการและธิรรมชาติของการสืำ�อสำารมวิลชนในสัำงคัม	บัทบัาทการ
สืำ�อสำารต�อการเปลี�ยนแปลงทางสัำงคัม	การวิิเคัราะห์สัำงคัมแบับัต�างๆ	
สำถึาบัันและสำภาพแวิดล้อมทางสัำงคัม	โดยเน้นถึึงลักษณะของปัญหาทาง
สัำงคัม	การเมืองและเศึรษฐกิจในสัำงคัมไทย

500203 การีเสริีมสร้ีางคุณภาพชีีวิต 3(3-0-6)
 (Quality of Life Promotion)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาเกี�ยวิกับัคัวิามสำำาคััญของการเสำริมสำร้างคุัณภาพชีวิิต	คัวิาม
สำำาคััญของอาหารและปัญหาของโภชนาการ	การเสำริมสำร้างสุำขภาพและ
สำมรรถึภาพทางกาย	บุัคัลิกภาพที�มีคัวิามสำำาคััญในการดำารงชีวิิต	การใช้ยา
รักษาโรคัที�มีต�อสุำขภาพ	คัวิามร่้เรื�องเพศึศึึกษาและกฎีหมายเพศึศึึกษาที�
มีผลต�อคัรอบัคัรัวิและสัำงคัม	คัวิามสำำาคััญของสิำ�งแวิดล้อมที�มีผลต�อคัณุภาพ
ชีวิิต	ตลอดจนหลักมนุษยสัำมพันธ์ิที�สำ�งเสำริมคุัณธิรรมและจริยธิรรมในการ
ดำาเนินชีวิิตอย�างเป็นสุำข

500204 มนุษยส่มพ่นธ์และการีพ่ฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
 (Human Relations and Personality Development)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาถึึงการพัฒนาตนเองด้านร�างกาย	อารมณ์	สัำงคัมและ				
สำติปัญญา	เพื�อให้เกิดการเรียนร่้เรื�องมนุษยสัำมพันธ์ิ	และบัุคัลิกภาพที�ดี	
การร่้จักตนเอง		การทำางานเป็นทีม		การเป็นผ่้นำาและผ่้ตามที�ดี		การคิัด
สำร้างสำรรค์ั	การมีมารยาท	และการเป็นคันดี	มีคุัณธิรรมและจริยธิรรม

500205 ส่งคม การีเมือง และการีปกครีอง 3(3-0-6)
 (Society, Politics and Government)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาถึึงวิิวิัฒนาการของระบับัการเมือง	การปกคัรอง	บัทบัาท
รัฐ	องคั์การ	ฝ่ายนิติบััญญัติ	ฝ่ายตุลาการ	ฝ่ายบัริหาร	ปัญหาเกี�ยวิกับั

เสำรีภาพ	อำานาจและพันธิะในระบัอบัประชาธิิปไตย	ให้เข้าใจถึึงสำิทธิิและ
หน้าที�	และคัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างบุัคัคัลกับัรัฐ

500206 ส่งคม เศึรีษฐกิจและการีจ่ดการี 3(3-0-6)
 (Society, Economy and Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาถึึงวิิวัิฒนาการและสำภาพของระบับัสัำงคัมมนุษย์	ระบับั
เศึรษฐกิจ	การบัริโภคั	การผลิต	และการจัดการ	เน้นให้เห็นถึึงอิทธิิพลของ
พฤติกรรมและคั�านิยมทางสัำงคัม		การเมือง		ขนบัธิรรมเนียมประเพณีที�
มีต�อระบับัและสำถึาบัันทางเศึรษฐกิจ	และสำภาพแวิดล้อมทั�งภายในและ
ภายนอกสัำงคัม	ท�ามกลางกระแสำโลกาภิวัิตน

500207 พลเมืองในกรีะแสโลกาภิว่ตน์ 3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามหมายและคัวิามเป็นมาของโลกาภิวัิตน์	กระแสำโลกาภิ
วัิตน์	และการเปลี�ยนแปลงของสัำงคัมอาเซีียนและสัำงคัมโลก	คัวิาม
สัำมพันธ์ิและผลกระทบัของโลกาภิวัิตน์ต�อสัำงคัมอาเซีียน	สัำงคัมโลกและ
มนุษย์ในด้านสัำงคัม	วัิฒนธิรรม	เทคัโนโลยี	เศึรษฐกิจ	การเมือง	ธิรรมชาติ
และสิำ�งแวิดล้อม	คัวิามรับัผิดชอบัในฐานะพลเมืองอาเซีียนและพลเมือง
โลกต�อการเปลี�ยนแปลง	และวิิเคัราะห์ผล		กระทบัต�อการดำาเนนิชวิีิตของ
มนุษย์ในสำภาวิการณ์โลกปัจจุบัันและอนาคัต

500208 กฎหมายในชีีวิตปรีะจำาว่น 3(3-0-6)
 (Law for Daily Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับักฎีหมายทั�วิไป	สิำทธิิเสำรีภาพและ
หน้าที�ของประชาชนตามรัฐธิรรมน่ญแห�งราชอาณาจักรไทย	กฎีหมาย
ลักษณะบัุคัคัลและคัรอบัคัรัวิ	กฎีหมายลักษณะทรัพย์สิำนและมรดก	
กฎีหมายนิติกรรมและสัำญญา		กฎีหมายลักษณะละเมิด	กฎีหมายทรัพย
สิำนทางปัญญา	กฎีหมายอาญาทั�วิไป	กฎีหมายอื�นๆ	ในชีวิิตประจำาวัิน

500301 ภาษาอ่งกฤษ 1 3(2-2-5)
 (English 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ฝึกทักษะการฟัง	การพ่ด	การอ�านและการเขียนภาษาอังกฤษใน
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ลักษณะที�ผสำมผสำานกันทั�ง	4	ทักษะ	ศึึกษาคัำาศัึพท์	โคัรงสำร้างไวิยากรณ์	
เทคันิคัการอ�านเพื�อคัวิามเข้าใจที�สำอดคัล้องกับัเรื�องที�พบัในชีวิิตประจำาวัิน

500302 ภาษาอ่งกฤษ 2 3(2-2-5)
 (English 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ฝึกทักษะการฟัง	การพ่ด	การอ�านและการเขียนในลักษณะที�
ผสำมผสำานกันทั�ง	4	ทักษะ	ศึึกษาคัำาศัึพท์	โคัรงสำร้างไวิยากรณ์	การอ�าน
เก็บัใจคัวิามสำำาคััญและการเขียนในระดบััที�ส่ำงขึ�น	ตลอดจนการฝึกฟังและ
พ่ดเพื�อนำาไปใช้ในชีวิิตประจำาวัิน

500303 ภาษาอ่งกฤษ 3 3(3-0-6)
 (English 3)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง	การพ่ด	การอ�านและการ
เขียนแบับัผสำมผสำาน	ทั�ง	4	ทักษะ	โดยเน้นการศึึกษาคัำาศัึพท์และการเดา
คัวิามหมายของคัำาศัึพท์จากบัริบัท				เพื�อนำาไปใช้ในบัทอ�านที�ใช้ภาษาที�
เป็นทางการ	การเขียนสำรปุคัวิามและแสำดงคัวิามคัดิเห็นได้อย�างเป็นระบับั

500304 ภาษาอ่งกฤษ 4 3(3-0-6)
 (English 4)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ฝึกทักษะการฟังเพื�อจับัใจคัวิามคัวิบัค่ั�กับัการพ่ดเพื�อให้ข้อม่ล
และแสำดงคัวิามคิัดเห็น	ฝึกให้คุ้ันเคัยกับัสำำานวิน	คัำาศัึพท์เฉพาะสำาขาและ
สำำาเนียงภาษา	อังกฤษแบับัต�างๆ	ฝึกการอ�านและการเขียนข้อคัวิามสัำ�นๆ	
ตามเนื�อหาและโคัรงสำร้างประโยคัภาษาอังกฤษที�ใช้งานสำมำ�าเสำมอและที�
เกี�ยวิข้องตามสำาขาอาชีพ	การเรียนภาษาอังกฤษด้วิยตนเองจากสืำ�อ
ออนไลน

500305 ภาษาอ่งกฤษเพื�อการีสื�อสารี 3(3-0-6)
 (English for Communication)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ฝึกทักษะการฟัง	การพ่ด	การอ�านและการเขียนเพื�อใช้ในการ
สืำ�อสำารเชิงบ่ัรณาการในสำถึานการณ์ต�างๆ	จนสำามารถึปรับัใช้กับัสำถึาน
การณ์เฉพาะ	โดยเริ�มจากการสืำ�อสำารในชีวิิตประจำาวัินไปจนถึึงการติดต�อ
สืำ�อสำารในการทำางานทั�วิไป

500306 ท่ั่กษะภาษาไทั่ย 3(3-0-6)
 (Thai Language Skills)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาภาษาไทย	โดยเน้นทักษะทางด้านการฟัง	การอ�าน		การ
พ่ดและการเขียน	ฝึกการฟังให้นักศึึกษาเก็บัข้อคัวิามหรือตอบัคัำาถึาม					
ตลอดจนฝึกการ	อ�านออกเสีำยงคัำาและประโยคัอย�างถ่ึกต้อง	ฝึกการอ�าน
เพื�อเก็บัคัวิามหมายฝึกการพ่ดในลักษณะต�างๆ			ฝึกการเขียนในด้านการ
ใช้ถึ้อยคัำาและการสำร้างร่ปประโยคั	ตลอดจนการร่้จักเรียบัเรียงประโยคั
และย�อหน้าสัำ�นๆ

500307 ภาษาไทั่ยเพื�อการีสื�อสารี 3(3-0-6)
 (Thai for Communication)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาภาษาไทยโดยเน้นทักษะเรื�องการพ่ด	การเป็นวิิทยากร	
การเป็นพิธีิกร	การสำอบัสัำมภาษณ์	การพ่ดในที�ประชุมและการพ่ดสืำ�อสำาร
ระหวิ�าง		เพื�อนร�วิมงานให้เกิดประโยชน์แก�อาชีพของตนเอง	นอกจากนี�
มุ�งศึึกษาทักษะเรื�องการเขียน	เช�น	การเขียนบัันทึกข้อคัวิาม	การเขียน
บัันทึกการประชุม	การเขียนจดหมายธุิรกิจประเภทต�างๆ	การเขียน
กำาหนดการและการเขียนโคัรงการ	อย�างง�ายๆ

500308 การีอ่านและเขียนในชีีวิตปรีะจำาว่น 3(3-0-6)
 (Reading and Writing in Daily Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักการอ�านและการเขียนหนังสืำอประเภทต�างๆ		เลือก
อ�านและเขียนหนังสืำอตามคัวิามพึงพอใจของผ่้เรียน	เพื�อพัฒนานิสัำยรัก
การอ�านเขียน

500309 ภาษาญี�ปุ�นเบื�องต้น 3(3-0-6)
 (Basic Japanese)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ภาษาญี�ปุ่นเบืั�องต้นสำำาหรับัผ่้ที�ไม�มีพื�นฐานคัวิามร่้			ด้านภาษา
ญี�ปุ่นมาก�อน	ฝึกทักษะการฟัง	การพ่ด	การอ�าน	การเขียนในลักษณะร่ป
ประโยคัพื�นฐานที�ใช้ไวิยากรณ์เบืั�องต้นไม�ซีับัซี้อน		โดยใช้ตัวิอักษรภาษา
ญี�ปุ่นพื�นฐาน	ฝึกออกเสำียงคัำาภาษาญี�ปุ่นให้ถ่ึกต้อง	ฝึกบัทสำนทนาภาษา
ญี�ปุ่นซึี�งมีคัำาศัึพท์และร่ปประโยคัไม�ซัีบัซี้อน	ฝึกการอ�านและเข้าใจภาษา
ญี�ปุ่นสัำ�นๆ
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500310 ภาษาจีนเบื�องต้น 3(3-0-6)
 (Basic Chinese)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ภาษาจีนขั�นพื�นฐานสำำาหรับัผ่้ที�ไม�มีพื�นคัวิามร่้ภาษาจีนมาก�อน		
ฝึกการฟัง	การพ่ด	การอ�าน	การเขียนภาษาจีน		เรียนคัำาศัึพท์ทั�วิไปที�ใช้ใน
ชีวิิตประจำาวัินและระบับัไวิยากรณ์พื�นฐานอย�างง�าย	ฝึกออกเสำียงและ						
ฝึกบัทสำนทนาภาษาจีนที�มีคัำาศัึพท์และร่ปประโยคัไม�ซัีบัซ้ีอน	ฝึกการอ�าน
และการเขียนประโยคั	ง�ายๆ	เพื�อการสืำ�อสำารในชีวิิต	ประจำาวัิน
500311 ภาษาฝร่ี�งเศึสเบื�องต้น 3(3-0-6)
 (Basic French)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ภาษาฝรั�งเศึสำเบืั�องต้นสำำาหรับัผ่้ที�ไม�มีพื�นฐานคัวิามร่้ภาษา
ฝรั�งเศึสำมาก�อน	ฝึกทกัษะการฟังและการพ่ด	การออกเสำยีงพยญัชนะ	สำระ
	คัำาศัึพท์	ประโยคัและสำำานวินที�ใช้ในชีวิิตประจำาวัิน	ฝึกทกัษะการอ�านเนื�อ
หาข้อคัวิามสัำ�นๆ	ศึึกษาไวิยากรณ์เบืั�องต้นไม�ซัีบัซ้ีอน	และฝึกเขียนประโยคั
ในระดับัพื�นฐาน

500401 คอมพิวเตอร์ีในชีีวิตปรีะจำาว่น 3(3-0-6) 
 (Computer in Daily Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาประวิัติคัวิามเป็นมาของคัอมพิวิเตอร์	ประเภทของคัอม
พิวิเตอร์	บุัคัลากรทางคัอมพิวิเตอร์	โคัรงสำร้างและองคัป์ระกอบัของคัอม
พิวิเตอร์	บัทบัาทของคัอมพวิิเตอร์และประโยชน์ของเทคัโนโลยสีำารสำนเทศึ
ในชีวิิตประจำาวัิน	การจัดหา	การเลือกใช้	การติดตั�งอุปกรณ์และ	ซีอฟต
แวิร์	เทคันิคัการใช้คัอมพิวิเตอร์	ให้มีประสิำทธิิภาพ	การบัำารุงรักษาและ
การป้องกันคัวิามเสำยีหายของ		อปุกรณ์คัอมพวิิเตอร์	ซีอฟต์แวิร์และข้อม่ล
	การใช้สำารสำนเทศึตามกฎีหมายและจริยธิรรม

500402 วิทั่ยาศึาสตร์ีและเทั่คโนโลยีเพื�อชีีวิต 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Life)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาพัฒนาการของคัวิามร้่ทางวิิทยาศึาสำตร์และเทคัโนโลยี	นับั
ตั�งแต�อดีตจนถึึงปัจจุบััน	ทั�งในด้านทฤษฎีี	การศึึกษาทดลองคั้นคัวิ้าสิำ�ง
ประดิษฐ์	ทางวิิทยาศึาสำตร์	ตลอดจนคัวิามก้าวิหน้าทางวิิทยาศึาสำตร์และ
เทคัโนโลยี	การแสำวิงหาคัวิามร่ ้ด ้วิยวิิธีิการทางวิิทยาศึาสำตร์	และ
ผลกระทบัที�เกิดจากการนำา		คัวิามร้่ทางวิิทยาศึาสำตร์และเทคัโนโลยมีาใช
้ในชีวิิตประจำาวัิน	และอนาคัต	

500403 ชีีวิตก่บสิ�งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 (Life and Environment)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างสิำ�งมีชีวิิตกับัสำภาพแวิดล้อม	คัวิาม
หมายและคัวิามสำำาคััญของสิำ�งแวิดล้อม	สิำ�งแวิดล้อมศึึกษา	พื�นฐานทาง
นิเวิศึวิิทยา	สำถึานภาพของทรัพยากรธิรรมชาติในประเทศึไทยและของ
โลก		ปัญหาจากการใช้ทรัพยากรธิรรมชาติของมนุษย์ร�วิมทั�งการพัฒนา
ทางด้านวิิทยาศึาสำตร์และเทคัโนโลยีที�สำ�งผลต�อสิำ�งแวิดล้อม	ปัญหามลพิษ
สิำ�งแวิดล้อม	วิิกฤตการณ์	สำภาวิะโลกร้อน

500404 การีจ่ดการีสารีสนเทั่ศึยุคใหม่  3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาแนวิคิัดและแนวิโน้มเกี�ยวิกับัสำารสำนเทศึยุคัใหม�	คัวิาม
หมายและคัวิามสำำาคััญของสำารสำนเทศึ	กระบัวินการจดัการสำารสำนเทศึ	ร่ป
แบับัสำารสำนเทศึ	เคัรื�องมอืที�ใช้สำารสำนเทศึเพื�อการสำบืัค้ัน	แหล�งข้อม่ลและ
วิิธีิการสำืบัคั้น	การรวิบัรวิมสำารสำนเทศึและการจัดเก็บั	เคัรื�องมือจัดการ
สำารสำนเทศึเพื�อการติดต�อสืำ�อสำารและการใช้สำารสำนเทศึร�วิมกัน

500405 เทั่คโนโลยีสารีสนเทั่ศึเพื�องานเอกสารี 3(3-0-6)
 และการีนำาเสนอ 
 (Information Technology for Documentation 
 and Presentation)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาวิิวัิฒนาการของการใช้เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึเพื�องาน
เอกสำารและการนำาเสำนอ	หลักการจัดทำาเอกสำาร	การวิางแผนการนำาเสำนอ
	การเลือกใช้ซีอฟต์แวิร์ที�เหมาะสำม	การใช้งานโปรแกรมสำำาเร็จร่ปเพื�อการ
จัดทำาเอกสำารและการนำาเสำนอ	เคัรื�องมือต�างๆ	ที�ช�วิยให้งานเอกสำารและ
การนำาเสำนอมีคัวิาม		สำมบ่ัรณ์แบับั

500406 คณิตศึาสตร์ีและสถิิติเบื�องต้น 3(3-0-6) 
 (Fundamental Mathematics and Statistics)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาทักษะและการประยุกต์ใช้หลักเบืั�องต้นทางคัณิตศึาสำตร
และสำถิึติเพื�อการจัดการข้อม่ลต�างๆ	เช�น	ระบับัจำานวินจริง	คัวิามสัำมพันธ์ิ	
ฟังก์ชัน	กราฟ	ระบับัพิกัดฉาก	เมตริกซี์	คัวิามร่้เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัสำถิึติเชิง
แสำดงลักษณะและสำถิึติเชิงสำรุปผล	 446



500407 คณิตศึาสตร์ีพื�นฐาน  3(3-0-6)
 (Fundamental Mathematics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาทฤษฎีีของเซีตและจำานวินจริง	คุัณสำมบััติและการดำาเนิน
การของจำานวินจริง	เลขยกกำาลัง	และราก	การดำาเนินการเกี�ยวิกับันิพจน์	
พีชคัณิต	การแยกตัวิประกอบั	ฟังก์ชันและการเขียนกราฟ	เสำ้นตรงและ		
ฟังก์ชันกำาลังสำองเมตริกซ์ีและการแก้ระบับัสำมการเชิงเส้ำนโดยใช้เมตริกซ์ี	

500408 สถิิติพื�นฐานเพื�อการีวิเครีาะห์ข้อมูลเบื�องต้น 3(3-0-6)
 (Fundamental Statistics for Basic Data Analysis)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาสำถิึติขั�นพื�นฐาน	สำำาหรับัการวิิเคัราะห์ข้อม่ลเบืั�องต้น	เช�น	
การแจกแจงคัวิามถีึ�	การวัิดแนวิโน้มส่ำ�สำ�วินกลาง	การวิดัการกระจาย	คัวิาม
น�าจะเป็น	เบืั�องต้นการแจกแจงของตัวิอย�างการประมาณคั�าพารามิเตอร
ต�างๆ	การทดสำอบัสำมมติฐาน
 
500501 กอล์ฟ 1(0-2-1)
 (Golf)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาหลักการเล�น	กฎี	กติกาของกีฬากอล์ฟ	หลักการบัริหาร
ร�างกาย	ก�อนการเล�น	วิิธีิการและเทคันิคัการเล�นกอล์ฟตามหลักสำากลนิยม
	การนับัคัะแนนและฝึกปฏิิบััติ	โดยเน้นเรื�องการตรงต�อเวิลา	การรักษากฎี
กติกามารยาท

500502 ตะกร้ีอ 1(0-2-1)
 (Takraw)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาหลกัการเล�น	กฎี	กติกาและมารยาทของกฬีาตะกร้อ	หลัก
การ	บัริหารร�างกายก�อนการเล�น	วิิธีิเล�นและทักษะต�างๆ	ของตะกร้อเช�น
	การเตะล่กแบับัต�างๆ	ทักษะการโหม�ง	การใช้เข�าและไหล�					การเล�น
ตะกร้อแบับัต�างๆ	ฝึกปฏิิบััติโดยเน้นเรื�องการตรงต�อเวิลา	การรักษากฎี	
กติกามารยาท

500503 ฟุตบอล 1(0-2-1)
 (Soccer)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาหลักการเล�น	กฎี	กติกาและมารยาทของกฬีาฟุตบัอล	หลัก

การ	บัริหารร�างกายก�อนการเล�น	ฝึกทักษะการทรงตัวิ	การวิิ�งและการ
เปลี�ยนทิศึทาง	การเตะ	การหยุด	การโหม�งล่กบัอลและการรักษาประต่		
ฝึกปฏิิบััติโดยเน้นเรื�องการตรงต�อเวิลา	การรักษากฎี	กติกาและมารยาท	
การฝึกเล�นเป็น	รายบุัคัคัลและเป็นกลุ�ม

500504 บาสเกตบอล 1(0-2-1)
 (Basketball)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาหลักการเล�น	กฎี	กติกาและมารยาทของกีฬาบัาสำเกตบัอล
		หลักการบัริหารร�างกายก�อนการเล�น	ฝึกทักษะการทรงตัวิ	การวิิ�ง	การ
หยุด		การหมุนตัวิ	การเปลี�ยนทิศึทาง					การหลอกล�อและการทรงตัวิ
ในท�าป้องกนัทกัษะการคัรองบัอล	การจบัั	การรบััและสำ�งล่กบัอล	การเลี�ยง
และการยิงทำาคัะแนน		ฝึกปฏิิบััติโดยเน้นเรื�องการตรงต�อเวิลา	การรักษา
กฎี	กติกามารยาท

500505 เกมเบ็ดเตล็ด 1(0-2-1)
 (Mixed Games)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาหลักและวิิธีิการเล�นเกมไทยและสำากลประเภทต�างๆ	
เทคันิคั		การเป็นผ่้นำา	การฝึกกิจกรรมในการเล�นเกมเบั็ดเตล็ด			ตลอด
จนฝึกประดิษฐ์และใช้เคัรื�องมือประกอบัการเล�น

500506 การีเต้นสม่ยใหม่ 1(0-2-1)
 (Modern Dance)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาร่ปแบับั	หลักการเต้นสำมยัใหม�และฝึกปฏิิบััติโดยเน้นเรื�อง
คัวิามสำวิยงาม	การแสำดงอารมณ์	มารยาทสัำงคัม	การสำร้างมนุษย์สัำมพันธ์ิ	
การฝึก		เป็นรายบุัคัคัลและกลุ�ม

500507 รีำาไทั่ย 1(0-2-1)
 (Thai Dance)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาร่ปแบับัและหลกัการรำาไทย	ฝึกปฏิิบััติโดยเน้นเรื�องคัวิาม
สำวิยงาม	การแสำดงอารมณ์	มารยาทสำังคัม	การสำร้างมนุษย์สัำมพันธ์ิ							
การฝึกเป็นรายบุัคัคัลและกลุ�ม
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500508 ลีลาศึ 1(0-2-1)
 (Ballroom Dance)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาร่ปแบับัและหลักการการลีลาศึ	ฝึกปฏิิบััติโดยเน้นเรื�อง		
คัวิามสำวิยงาม	การแสำดงอารมณ์	มารยาทสำังคัม	การสำร้างมนุษย์สัำมพันธิ์	
การฝึกเป็นรายบุัคัคัลและกลุ�ม

500509 การีข่บร้ีอง 1(0-2-1)
 (Singing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ฝึกปฏิิบััติการใช้เสำียงร้องเพลง	โดยเน้นเรื�องคัวิามไพเราะ	การ
แสำดงอารมณ์	มารยาทสำังคัม	การสำร้างมนุษย์สัำมพันธิ์	การฝึกเป็นราย
บุัคัคัลและกลุ�ม

500510 ฟุตซอล 1(0-2-1)
 (Futsal)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษากฎี	กติกาการแข�งขัน	การฝึกทักษะเบืั�องต้น	เทคันิคัและ
กลวิิธีิของกีฬาฟุตซีอล	มารยาทและคัวิามปลอดภัยในการเล�น	การเป็นผ่
ตัดสิำนและเจ้าหน้าที�เทคันิคั	การจัดและดำาเนินการแข�งขัน

500511 วอลเลย์บอล 1(0-2-1)
 (Volley Ball)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษากฎี	กติกาการแข�งขัน	การฝึกทักษะเบืั�องต้น	เทคันิคัและ
กลวิิธีิของกีฬาวิอลเลย์บัอล	มารยาท	และคัวิามปลอดภัยในการเล�น	การ
เป็นผ้่ตัดสิำนและเจ้าหน้าที�เทคันิคั	การจัดและดำาเนินการแข�งขัน

500512 พลศึึกษาและน่นทั่นาการี 1(0-2-1)
 (Physical Education and Recreation)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามหมายและคัวิามสำำา คััญของพลศึึกษาและ
นันทนาการ	 เพื�อให้เกิดคัวิามร้่คัวิามเข้าใจทั�งทฤษฎีีและทักษะพื�นฐาน
ของการออกกำาลังกาย	หลักการป้องกันการบัาดเจ็บัจากการเล�นกีฬา
โภชนาการ	วิิทยาศึาสำตร์การกีฬา	และฝึกทักษะกีฬาสำากล	กิจกรรม
นันทนาการ	ซึี�งเป็นเป็นที�นิยมโดยทั�วิไปตามคัวิามสำนใจหนึ�งชนิดกีฬาหรือ
หนึ�งกิจกรรมนันทนาการ

510101 คณิตศึาสตร์ีวิศึวกรีรีม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การแก้สำมการเชิงเสำ้น	ระบับัเลขเชิงซี้อน	พีชคัณิต	เวิกเตอร์	3	
มิติ		ลิมิต	คัวิามต�อเนื�อง	การหาคั�าอนุพันธิและการอินทิเกรตของตัวิแปรคั
�าจริงที�อย่�ในร่ปเวิกเตอร์ฟังก์ชนัและการนำาไปใช้งาน	เทคันคิัการอนิทิเกรต
	และการประยุกต์ในงานวิิศึวิกรรมแต�ละสำาขา

510102 คณิตศึาสตร์ีวิศึวกรีรีม 2 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:เคัยศึึกษาวิิชา510101คัณติศึาสำตร์วิิศึวิกรรม	1
	 อินทิกรัลเชิงเสำ้น	อินทิกรัลไม�ตรงแบับั	การประยุกต์ใช้อนุพันธิ์	
กำาหนดแนะนำาการแก้สำมการอนุพันธิ์เบืั�องต้น	และการนำาไปใช้งาน	การ
อุปนัยเชิงคัณิตศึาสำตร์	ลำาดับัและอนุกรมของตัวิเลข	การกระจายอนุกรม
เทย์เลอร์ของฟังก์ชัน	จำานวินเชิงซี้อน	ตัวิแปรเชิงซี้อน	และการประยุกต
ในงานวิิศึวิกรรมแต�ละสำาขา

510103 คณิตศึาสตร์ีวิศึวกรีรีม 3 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 3)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:เคัยศึึกษาวิิชา510102คัณติศึาสำตร์วิิศึวิกรรม	2
	 การอินทิเกรตเชิงเลข	พิกัดเชิงขั�วิ	แคัลค่ัลัสำของฟังก์ชันคั�าจริง	
2	ตัวิแปร	เสำ้นตรง	ระนาบัและพื�นผิวิในปริภ่มิ	3	มิติ	แคัลค่ัลัสำของฟังก
ชันคั�าจริงหลายตัวิแปรและการประยุกต์ใช้งาน	ปริภ่มิเวิกเตอร์และปริภ่
มิย�อย	ม่ลฐานและมิติ	อนุกรมฟ่เ	รียร์	การกระจายจากคัรึ�งคัาบั	อินทิกรัล
ฟ่เรียร์	การแปลงฟ่เรียร์	การแปลงลาปลาซี	การแปลงผกผันลาปลาซี	และ
การประยุกต์ในงาน		วิิศึวิกรรมแต�ละสำาขา

510104 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
 (Physics 1 )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 จล	ศึาสำตร์	และ	พลศึาสำตร์	ของ	วัิตถุึ	งาน	และ	พลังงาน	กลศึาสำตร์
ของ	วัิตถุึ	แบับั	อนุภาคั	และ	แบับั	แข็ง	เกร็ง	การ	แกวิ�ง	และ	การ	เคัลื�อนที�	การ
สัำ�นสำะเทือน	และ	คัลื�น	สำมการ	คัลื�น	ปรากฏิการณ์	ดอปเป	ลอร์	คัวิาม	ร้อน	
การ	เปลี�ยนแปลง	ทาง	คัวิาม	ร้อน	และ	พลังงานกล	ใน	กระบัวินการ	ต�างๆ	ของ
	ก๊าซี	การ	เปลี�ยน	คัวิาม	ร้อน	เป็นงาน	เอน	โทร	ปี	คัณุสำมบััติ	ของ	สำสำาร	โมเลกลุ
	และ	ปรากฏิการณ์	ขนสำ�ง	กลศึาสำตร์	ของไหล	อุทก	สำถิึตยศึาสำตร์	และ	อุทก
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พลศึาสำตร

510105 ปฏิิบ่ติการีฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
 (Physics Laboratory 1 )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:ต้องผ�านหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา510104ฟิสิำกส์ำ	1	
	 ปฏิิบััติการ	ซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	510104	ฟิสิำกส์ำ	1	

510106 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
 ( Physics 2)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยศึึกษาวิิชา	510104	ฟิสิำกส์ำ	1
	 องค์ัประกอบัของสำนามไฟฟ้า	ไฟฟ้ากระแสำตรง	สำภาพนำาไฟฟ้า
	องค์ัประกอบัของสำนามแม�เหล็ก	สำารแม�เหล็ก	คัวิามเหนี�ยวินำาและคัวิาม
จุไฟฟ้า	วิงจรไฟฟ้ากระแสำสำลับั	อิเล็กทรอนิกส์ำเบืั�องต้น	แสำง	การสำะท้อน
และการหักเหของแสำง	การแทรกสำอดของแสำง	การเลี�ยวิเบันของแสำง	โพ
ลาไรเซีชัน	ทฤษฎีี		สำัมพัทธิภาพ	ฟิสิำกส์ำคัวิอนตัม	ฟิสิำกส์ำนิวิเคัลียร์	ฟิสิำกสำ
สำมัยใหม

510107 ปฏิิบ่ติการีฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
 (Physics Laboratory 2 )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน:ต้องผ�านหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา510106	ฟิสิำกส์ำ	2	
	 ปฏิิบััติการ	ซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	510106	ฟิสิำกส์ำ	2

510108 เคมี 3(3-0-6)
 (Chemistry)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ปริมาณสำารสัำมพันธ์ิ	ทฤษฎีีอะตอม	 คุัณสำมบััติของแก๊สำ	
ของเหลวิ	ของแข็ง	และสำารละลาย	สำมดุลเคัมี	สำมดุลของไอออน	จลน
ศึาสำตร์ทางเคัมี	โคัรงสำร้างอิเล็กทรอนิกส์ำของอะตอม	พันธิะเคัมี	คุัณสำมบััติ
ของธิาตุตามตารางธิาตุ		ธิาตุเรพรีเซีนเททีฟ	อโลหะและโลหะทรานซิีชัน

510109 ปฏิิบ่ติการีเคมี  1(0-3-1)
 (Chemistry Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ต้องผ�านหรือเรียนคัวิบักับั
	 วิิชา	 510108	 เคัมีปฏิิบััติการซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับั

วิิชา510108	เคัมี	

510201 เขียนแบบวิศึวกรีรีม 3(2-3-5)
 (Engineering Drawing )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 เรขาคัณิตเชิงพรรณนา	การเขียนภาพฉายออร์โธิกราฟิก	การ
เขียน		แบับัออร์โธิกราฟิก	การเขียนภาพและการอ�านภาพสำามมิติ	ภาพ
ตัดและสำญัลกัษณ์	การเขียนภาพร�างด้วิยมือ	การเขียนแบับัระบับัด้วิยโปร
แกรมคัอมพิวิเตอร์เบืั�องต้นและการเขียนแบับัด้านวิิศึวิกรรมที�เกี�ยวิข้อง
กับัสำาขาวิิชาปฏิิบััติการซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับังานในสำาขาวิิชา

510202 กลศึาสตร์ีวิศึวกรีรีม 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ต้องสำอบัผ�านวิิชา	510104	ฟิสิำกส์ำ	1
	 ระบับัของแรง	ผลลัพธ์ิ	การสำมดุล	คัวิามฝ้ด	หลักของงานเสำมือน
	เสำถึียรภาพ	ของไหลสำถึิต	จลนศึาสำตร์และจลนพลศึาสำตร์ของวิัตถุึแบับั
แข็งเกร็งและแบับัอนุภาคั	กฎีการเคัลื�อนที�ข้อที�สำองของนิวิตัน	แรงและ
คัวิามเร�ง	งานและพลังงาน	แรงดลโมเมนตั�มและการเคัลื�อนที�	รวิมทั�งด้าน
คัวิามแรงของวิัสำดุเบืั�องต้นที�มีคัวิามเคั้น	คัวิามเคัรียด	และคัวิามสำัมพันธิ์
ระหวิ�างคัวิามเค้ันและคัวิามเคัรียด	เป็นหลัก

510203 ว่สดุวิศึวกรีรีม (วศึ.บ.ความปลอดภ่ย) 3(3-0-6) 
 (Engineering Materials)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามสำัมพันธิ์ระหวิ�างโคัรงสำร้างและคัุณสำมบััติของวิัสำดุ	
ศึึกษากระบัวินการผลติและการประยกุต์ใช้วัิสำดุในกลุ�มที�สำำาคััญที�ใช้ในงาน
วิิศึวิกรรม	เช�น	โลหะ	โพลิเมอร์	เซีรามิคั	และวิัสำดุเชิงประกอบั	ศึึกษา
คุัณสำมบััติเชิงกลของวัิสำดุ	รวิมทั�งการเสีำยหายของวัิสำดุ

510204 การีโปรีแกรีมคอมพิวเตอร์ี 3(2-3-5)
 (Computer Programming)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาแนวิคิัดและองคั์ประกอบัของคัอมพิวิเตอร์	ปฏิิสัำมพันธ์ิ
ระหวิ�างฮิาร์ดแวิร์กับัซีอฟต์แวิร์	แนวิคิัดเกี�ยวิกับัการประมวิลผลข้อม่ลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ำ	(EDP)	หลักการออกแบับัและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา
ระดับัส่ำง	ปฏิิบััติการเขียนโปรแกรม
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517101   ชีีววิทั่ยาและจุลชีีววิทั่ยา 2(2-0-4)
  (Biology and Microbiology)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	 ชีวิวิิทยาเบืั�องต้นของสัำตว์ิ	โคัรงสำร้างและกระบัวินการทำางาน
เพื�อการดำารงชีพของสำตัว์ิตั�งแต�ระดับัโมเลกลุ	เซีลล์	เนื�อเยื�อ	อวัิยวิะ	ระบับั
	ถึึงระดับัชีวิิต	โคัรงสำร้างและหน้าที�ของกรดนิวิคัลีอิกในการถึ�ายทอด
ลักษณะทางพันธิุกรรม	การเจริญเติบัโตและพัฒนาการ	การเจริญพันธ์ุิ	
พันธุิศึาสำตร์	พฤติกรรมและวิิวัิฒนาการ	จุลชีวิวิิทยาเบืั�องต้นที�เกี�ยวิข้อง
กับัชนิด	ร่ปร�าง	ลักษณะ	การสืำบัพันธ์ุิ	การเจริญเติบัโต	การดำารงชีวิิต	และ
อนุกรมวิิธิานของจุลินทรีย์	วิิธีิตรวิจสำอบัชนิดและสำายพันธ์ุิของจุลินทรีย์	
คัวิามสัำมพันธ์ิของจุลินทรีย์กับัสิำ�งมีชีวิิตชนิดอื�นและสิำ�งแวิดล้อม	จุลินทรีย์
ที�ก�อให้เกิดโรคักับัมนุษย์	โดยเฉพาะโรคัที�เกี�ยวิกับัด้านอาชีวิอนามัย	ใน
ด้านอาการ	อาการแสำดง	และการแพร�กระจายของโรคั	ภ่มิคุ้ัมกัน	และ
การสำร้างภ่มิคุ้ัมกัน	

517102  พื�นฐานกายวิภาคศึาสตร์ีและสรีีรีวิทั่ยาของมนุษย์ 2(2-0-4)
  (Basic Human Anatomy and Physiology)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	ศึึกษาโคัรงสำร้างและกลไกการทำาหน้าที�ของร�างกายมนุษย์ใน
สำ�วินของหน�วิยที�ทำางานประสำานกันซึี�งมีอย่�ตั�งแต�ระดับัเซีลล์	เนื�อเยื�อ	
อวัิยวิะ	จนไปถึึงระบับัต�างๆ	ของร�างกาย	ที�เป็นพื�นฐานสำำาหรับัการศึึกษา
ศึึกษาต�อในวิิชาการยศึาสำตร์	การปฐมพยาบัาลในสำถึานประกอบัการ	และ
พิษวิิทยาและอาชีวิเวิชศึาสำตร์

517211  สถิิติสำาหร่ีบงานวิจ่ยทั่างวิศึวกรีรีมความปลอดภ่ย  3(3-0-6)
 (Statistics for Safety Engineering Research)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาสำถิึติเบืั�องต้น	ทฤษฎีีคัวิามน�าจะเป็น	และการแจกแจงทาง
สำถิึติ	ตัวิแปรสุำ�ม	การอนุมานผลทางสำถิึติ	การทดสำอบัสำมมติฐาน	การ
วิิเคัราะห์คัวิามแปรปรวิน	การถึดถึอยเชิงเส้ำนและสำหสัำมพันธ์ิ	ร่ปแบับัและ
กระบัวินการของการวิิจัยทางด้านสำุขศึาสำตร์อุตสำาหกรรมและคัวิาม
ปลอดภัย	การเลือกและกำาหนดปัญหาการวิิจัย	การทบัทวินวิรรณกรรม	
การกำาหนดตัวิแปร	และสำมมติฐาน	การเลือกกลุ�มตัวิอย�าง	และการ
ออกแบับัการวิิจัย	เคัรื�องมือที�ใช้ในการวิิจัย	การวิิเคัราะหแ์ละการนำาเสำนอ
ข้อม่ลโดยการใช้โปรแกรมสำำาเร็จร่ป	การนำาสำถิึติมาประยกุต์ใช้กับังานวิิจัย
ด้านวิิศึวิกรรมคัวิามปลอดภัย	ตัวิอย�างการนำาเสำนอผลงานวิิจัย	เพื�อแก้ไข

ปัญหาด้านอาชีวิอนามัยและคัวิามปลอดภัย	และการเผยแพร�งานวิิจัยทาง
ด้านสุำขศึาสำตร์อุตสำาหกรรมและคัวิามปลอดภัย	

517212 กรีะบวนการีผลิต 3(3-0-6)
 (Manufacturing Processes)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ทฤษฎีีและแนวิคิัดของกระบัวินการผลิต	เช�น	การหล�อ		ขึ�นร่ป
	เคัรื�องจักรกล	และการเชื�อม	;	วัิสำดุ	และกระบัวินการผลิต	คัวิามสัำมพันธ์ิ
	;	พื�นฐานของต้นทุนการผลิต

517213  เทั่อร์ีโมฟลูอิดส์ 3(3-0-6)
 (Thermofluids)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	510202	กลศึาสำตร์วิิศึวิกรรม
	 แนวิคัิดพื�นฐานสำำาหรับัเทอร์โมไดนามิคัส์ำ	กฎีข้อที�หนึ�งและกฎี
ข้อที�สำอง	ของเทอร์โมไดนามิคัส์ำ	แนวิคิัดพื�นฐานและคุัณสำมบััติพื�นฐานของ
ของไหล	สำถิึตยศึาสำตร์	พื�นฐานของพลศึาสำตร์ของไหล	ลักษณะของ
ของไหล	เช�นการไหลแบับัราบัเรียบัและกระแสำปั�นป่วิน

517214  หล่กการีพื�นฐานทั่างวิศึวกรีรีมไฟฟ้า  3(2-3-5)
  (Fundamental of Electrical Engineering)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	การวิิเคัราะหว์ิงจรไฟฟา้	AC,DC	เบืั�องต้น		แรงดนัไฟฟา้,กระแสำ
ไฟฟ้า	และกำาลังไฟฟ้า,	หม้อแปลงไฟฟ้า		แนะนำาเคัรื�องจักรกลไฟฟ้า	ได้แก�
	เคัรื�องกำาเนิดไฟฟ้า	มอเตอร์	การคัวิบัคุัม	การป้องกันและการประยุกต์ใช้
งาน	แนวิคิัดเกี�ยวิกับัระบับัไฟฟ้าสำามเฟสำ	ระเบีัยบัวิิธีิสำ�งจ�ายกำาลังไฟฟ้า	
เคัรื�องมือและวิิธีิการวัิดพื�นฐานทางไฟฟ้า	การใช้และการเลือกใช้ฟิวิส์ำ	เบัรคั
เกอร์	และระบับัอุปกรณ์คัวิามปลอดภัยอื�นๆ	การเลือกใช้สำายไฟและ
อุปกรณ์แสำงสำวิ�าง	การแก้ปัญหาพื�นฐานทางด้านไฟฟ้าในโรงงาน
อุตสำาหกรรม	การตรวิจสำอบัคัวิามปลอดภัยระบับัไฟฟ้า	กฎีหมายคัวิาม
ปลอดภัยเกี�ยวิกับัไฟฟ้า		ฝึกปฏิิบััติการซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัทฤษฏีิที�
ศึึกษา
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517311 หล่กการีทั่างวิศึวกรีรีมสำาหร่ีบงานความปลอดภ่ย  2(2-0-4)
 อาชีีวอนาม่ย และสิ�งแวดล้อม     
 (Principles of Engineering for Occupational 
 Health, Safety and Environment)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามร้่พื�นฐานทางวิิศึวิกรรมศึาสำตร์เบืั�องต้น	ที�เกี�ยวิข้องกับังาน
อาชีวิอนามัย	คัวิามปลอดภัย	และสิำ�งแวิดล้อม	แบับัพื�นฐานทางวิิศึวิกรรม
โยธิา	วิิศึวิกรรมโคัรงสำรา้งงานอาคัาร	อนุภาคัในบัรรยากาศึอณุหพลศึาสำตร์
และการถึ�ายเทคัวิามร้อน	กลศึาสำตร์ของไหล	ระบับัท�อ	ปั�ม	เคัรื�องอัด	
อากาศึ	แบับัพื�นฐานทางวิิศึวิกรรมเคัรื�องกลและไฟฟ้า	ไฟฟ้าและวิงจร
ไฟฟ้า	ระบับัคัวิบัคุัมทาง	วิิศึวิกรรม	หน�วิยการผลิตและกระบัวินการผลิต
ทางวิิศึวิกรรมเคัมี	พื�นฐานวิิศึวิอุตสำาหกรรม

517312  วิศึวกรีรีมความปลอดภ่ยในงานอุตสาหกรีรีม 3(3-0-6)
  (Industrial Safety Engineering)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	ศึึกษาหลักคัวิามปลอดภัยในการทำางาน	เทคัโนโลยีคัวิาม
ปลอดภัยในงานอุตสำาหกรรม,การใช้เคัรื�องมือและเคัรื�องมือกลอย�าง
ปลอดภัย	การคัวิบัคัมุป้องกนัอันตรายจากเคัรื�องจกัร	การจดัการสำารเคัมี
และวัิตถุึอันตราย	การบัำารุงรักษาเพื�อคัวิามปลอดภัย	การเคัลื�อนยา้ยและ
จัดเก็บัวัิสำดุอย�างปลอดภัย	การคัวิบัคัุมป้องกันอันตรายจากรังสีำ	การ
คัวิบัคุัมป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า		หลักและวิิธีิการคัวิบัคุัมป้องกันทาง
วิิศึวิกรรม	เทคันคิัการตรวิจสำอบัคัวิามปลอดภยั	ฝึกปฏิิบััติการใช้หลักคัวิาม
ปลอดภัยในงานอุตสำาหกรรม	ระบับันิรภัยหม้อนำ�า	การคัวิบัคุัมป้องกัน
อันตรายจากภาชนะรับัแรงดัน	ภาชนะบัรรจุก๊าซี	การศึึกษาเกี�ยวิกับั
กฎีหมายการคัวิบัคุัมอาคัารโรงงาน	ศึึกษาด่งาน

517313 ปฏิิบ่ติการีวิศึวกรีรีมความปลอดภ่ยในงานอุตสาหกรีรีม 1(0-3-1)
 (Industrial Safety Engineering Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ปฏิิบััติการทางวิิศึวิกรรมคัวิามปลอดภัยซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้อง
กับัวิิชา	517312	วิิศึวิกรรมคัวิามปลอดภัยในงานอุตสำาหกรรม
517314 การีวางผ่งโรีงงานอุตสาหกรีรีม 3(3-0-6)
 (Industrial  Plant  Layout Design)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักการการออกแบับัระบับัและการวิางผงัโรงงาน	การวิิเคัราะห์

ทางเลือกการวิางผังโรงงาน	ปัญหาการวิางผังโรงงานอุตสำาหกรรม		การ
วิางผังโรงงานตามกระบัวินการผลิต	การติดตั�งเคัรื�องจักร	เคัรื�องมือ	
อุปกรณ์	และวัิตถุึต�าง	ๆ	ที�จำาเป็นในกระบัวินการผลิต	การออกแบับัผัง
โรงงานเพื�อคัวิามปลอดภัย		การจัดการวัิสำดุหรือวัิตถุึดิบัในโรงงาน	หลัก
การเลือกทำาเลและสำถึานที�ตั�งโรงงาน	การคัวิบัคัุมคัวิามส่ำญเสำียและเพิ�ม
ผลผลิต		การจัดการระบับัสิำ�งอำานวิยคัวิามสำะดวิกในโรงงานอุตสำาหกรรม

517315 วิศึวกรีรีมป้องก่นเหตุฉุุกเฉิุนจากสารีเคมีและอ่คคีภ่ย 3(3-0-6)
 (Chemical and Fire Emergency Protection Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การป้องกันและระงับัอัคัคีัภัย		ทฤษฎีีการเกิดไฟสำาเหตุและการ
ป้องกัน		เคัรื�องดับัเพลิงชนิดเคัลื�อนที�ได้	การคัำานวิณและติดตั�งเคัรื�องดับั
เพลิง		แผนป้องกันและระงับัอัคัคีัภัย	มาตรฐานป้ายสัำญลักษณ์การป้องกัน
อัคัคีัภัย		มาตรฐานไฟฟ้าฉุกเฉิน		ระบับัแจ้งเหตุเพลิงไหม้การติดตั�งและ
บัำารุงรักษา		การออกแบับัระบับัดบััเพลิงด้วิยนำ�าและสำารสำะอาด		กฎีหมาย
เกี�ยวิกับัการป้องกันและระงับัอัคัคีัภัย		อบัรมดับัเพลิงขั�นต้นและอพยพ
หนีไฟตามกฎีหมาย	การตรวิจสำอบัอาคัารเกี�ยวิกับัระบับัป้องกันและระงับั
อัคัคีัภัย		การศึึกษาเกี�ยวิมาตรฐานการป้องกันและระงับัอัคัคีัภัยของ	
(National	Fire	Protection	Assosiation:	NFPA)	และสำมาคัมวิิศึวิกรรม
สำถึานแห�งประเทศึไทย		
	 การป้องกันและระงับัเหตุฉุกเฉินจากสำารเคัมี	แผนโต้ตอบั
ภาวิะฉุกเฉิน	(Emergency	Plan)	เทคันิคัการจัดการและการประยุกต์
แผนโต้ตอบัภาวิะฉุกเฉินในสำถึานการณ์ต�างๆ		การศึึกษาเกี�ยวิมาตรฐาน
การป้องกันเหตุฉุกเฉินสำารเคัมีและสำารเคัมีอันตราย		การกำาจัดหรือการ
คัวิบัคุัมแหล�งกำาหเนิดไฟ	(Source	of	Ignition)	การก�อสำร้างอาคัารทน
ไฟและเหตุฉุกเฉิน

517316 ปฏิิบ่ติการีการีป้องก่นเหตุฉุุกเฉิุนจากสารีเคมี 1(0-3-1)
 และอ่คคีภ่ย
 (Chemical and Fire Emergency Protection 
 Engineering Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ต้องผ�านหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	517315	
วิิศึวิกรรมป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสำารเคัมีและอัคัคีัภัย
	 ปฏิิบััติการซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	517315		วิิศึวิกรรม
ป้องกันเหตุฉุกเฉินจากสำารเคัมีและอัคัคีัภัย
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517317 วิศึวกรีรีมการีออกแบบการีรีะบายอากาศึ 3(3-0-6)
 ในงานอุตสาหกรีรีม
 (Industrial Ventilation Engineering Design)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักการพื�นฐานของการระบัายอากาศึแบับัทั�วิไป	และการ
ระบัายอากาศึแบับัเฉพาะที�สำำาหรับัใช้คัวิบัคุัมปัจจัยสำภาพแวิดล้อมการ
ทำางานที�สำ�งผลกระทบัต�อสุำขภาพและคัวิามปลอดภยัของผ้่ปฏิิบััติงาน	โดย
เน้นการประยุกต์ใช้คัวิามร้่พื�นฐานทางด้านวิิศึวิกรรมในการคัำานวิณหา
อัตราการถึ�ายเทอากาศึ	เพื�อคัวิบัคัมุคัวิามเข้มข้นของสำารพษิ	การเกดิอัคัคีั
ภัย	คัวิามร้อนและคัวิามชื�นภายในอาคัารให้เหมาะสำมกับัลักษณะการ
ทำางานและการอย่�อาศัึย	ศึึกษาหลักการออกแบับัและเลือกใช้ชนิดของฮ่ิด
	ท�อลำาเลียงอากาศึ	อุปกรณ์คัวิบัคุัมมลพิษ	และพัดลม	ที�เหมาะสำมกับั
กระบัวินการผลิตที�ทำาให้เกิดสำารมลพิษ	รวิมถึึงการตรวิจประเมิน
ประสิำทธิิภาพของระบับัระบัายอากาศึโดยใช้เทคันิคัและเคัรื�องมือตรวิจ
วัิดประเภทต�างๆ

517318 วิศึวกรีรีมการีควบคุมมลพิษทั่างอากาศึและเสียง 3(3-0-6)
 (Air and Noise Pollution Control Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักการพื�นฐานทั�วิไปของการคัวิบัคุัมมลพิษทางอากาศึและ
เสีำยง	การประยุกต์ใช้หลักการทางวิิศึวิกรรมในการคัวิบัคุัมมลพิษที�แหล�ง
กำาเนิด	ทางผ�าน	และผ้่ได้รับัสัำมผัสำกับัมลพิษ	การออกแบับัและประเมิน
ประสิำทธิิภาพของวิิธีิการคัวิบัคุัมเสีำยงและอุปกรณ์คัวิบัคุัมมลพิษของระบับั
ระบัายอากาศึทั�วิไปและแบับัเฉพาะที�		กฎีหมายเกี�ยวิกับัมลพิษและเสีำยง
		การป้องกันมลพิษทางอากาศึและเสำียง	มาตรฐานคัุณภาพอากาศึและ
เสีำยง	การประยุกต์ใช้ระบับัคัวิบัคุัมป้องกันสิำ�งแวิดล้อม	ISO	14,000		

517319 การียศึาสตร์ี 3(3-0-6)
 (Ergonomics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาขอบัเขตของงานด้านการยศึาสำตร์	การวิิเคัราะห์งาน	การ
จัดสำภาพแวิดล้อมการทำางาน	วิิธีิการปฏิิบัติงาน	และสำถึานีงานให้เหมาะ
สำมกับัลักษณะของงานและผ้่ปฏิิบัติงาน	โดยประยุกต์พื�นฐานด้าน
กายวิิภาคัศึาสำตร์และสำรีรวิิทยาการทำางาน	เพื�อเพิ�มประสิำทธิิภาพการ
ทำางานและป้องกันการเกิดโรคัจากการประกอบัอาชีพที�มีปัจจัยทางด้าน

การยศึาสำตร์	 การใช้เคัรื�องมือมาตรฐานในการวัิดและวิิเคัราะห์
กายวิิภาคัศึาสำตร์และสำรีรวิิทยาการทำางาน	ด้วิยวิิธีิการแบับั	RULA	และ
มาตรฐานอื�นๆ	ที�เกี�ยวิข้อง

517320 โครีงงานวิศึวกรีรีม 1   1(0-3-1)
 (Engineering Project 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ฝึกปฏิิบััติงานวิิชาชีพในการทำาโคัรงงานทางวิิศึวิกรรมหรือทาง
อาชีวิอนามัยและคัวิามปลอดภัย	การเลือกประเด็นหัวิข้อโคัรงงานหรือ
งานวิิจัยทางด้านวิิศึวิกรรมคัวิามปลอดภัย	อาชีวิอนามัย	หรือสำุขศึาสำตร์
อุตสำาหกรรม	การนำาเสำนอหัวิข้อโคัรงงานหรือหัวิข้อการการวิิจัย	การ
กำาหนดร่ปแบับัการศึึกษา	การทบัทวินหลักการ	ทฤษฎีี	และเอกสำาร
ปริญญานิพนธ์ิที�เกี�ยวิข้อง	การจัดทำาร่ปเล�มปริญญานิพนธ์ิ		การเขียน
รายงานและนำาเสำนอผลงานโคัรงงานและงานศึึกษาวิิจัยตามหลักวิิชาการ
		กระบัวินการและขั�นตอนของการปฏิิบััติงานวิิชาชีพ	ระเบีัยบัข้อบัังคัับัที�
เกี�ยวิกับัการทำาโคัรงงานและการปฏิิบััติงานวิิชาชีพ	(สำหกิจศึึกษา)	คัวิาม
ร้่พื�นฐานที�จำาเป็นสำำาหรับัการจัดทำาโคัรงงานหรือการวิิจัยในสำถึานประกอบั
การ	

517321 โครีงงานวิศึวกรีรีม 2   2(0-6-2)
 (Engineering Project 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	วิิชา	517320	โคัรงงานวิิศึวิกรรม	1
	 ทำาการศึึกษา	วิิจัย	ทดลอง	สำร้าง	และพัฒนาโคัรงงานตามหัวิข้อ
ที�เสำนอไว้ิในโคัรงงานวิิศึวิกรรม	1	เพื�อให้สำำาเร็จตามวิัตถึุประสำงคั์ที�ตั�งไว้ิ	
หรืออาจจะเปลี�ยนเรื�องใหม�ในกรณทีี�ประสำบัปญัหาตามที�เสำนอในโคัรงงาน
วิิศึวิกรรม	1	โดยคัวิามเห็นชอบัจากคัณะกรรมการของสำาขาวิิชา	จัดสำ�ง
ปริญญานิพนธ์ิฉบัับัสำมบ่ัรณ์	และนำาเสำนอต�อคัณะกรรมการสำอบั
517323  วิศึวกรีรีมการีอนุร่ีกษ์พล่งงาน   3(3-0-6)
  (Energy Conservation Engineering)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	การแยกประเภทของพลังงาน	แหล�งกำาเนิดพลังงาน	การเปลี�ยน
ร่ปและการใช้ประโยชน์	กฎีหมายเกี�ยวิกับัการอนุรักษ์พลังงานในอาคัาร
และโรงงานอุตสำาหกรรม	การจัดการพลังงานในอาคัารและโรงงาน
อุตสำาหกรรม	เศึรษฐศึาสำตร์และปัจจัยอื�นที�เกี�ยวิข้อง	คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�าง
งานด้านคัวิามปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน	มาตรฐานระบับัจัดการ
ด้านพลังงาน	ISO	50001	:	2011
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517324  ห่วข้อพิเศึษในสาขาวิชีาวิศึวกรีรีมความปลอดภ่ย 3(3-0-6)
  (Special Topics in Safety Engineering)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	โดยคัวิามเห็นชอบัจากคัณะกรรมการวิิชาการ

ของ			สำาขาวิิชา
	 	หัวิข้อเรื�องที�น�าสำนใจซึี�งอาจเป็นทฤษฎีีหรือนวัิตกรรมใหม�ทาง
วิิศึวิกรรมคัวิามปลอดภัย	มาตรฐานหรือข้อกำาหนดใหม�ทางด้านคัวิาม
ปลอดภัย	อาชีวิอนามยั	และสำภาพแวิดล้อมในการทำางานต�างประเทศึ	เช�น
	OSHA,	NIOSH,	NFPA	CODE	

517325 วิศึวกรีรีมความปลอดภ่ยในงานก่อสร้ีาง 3(3-0-6)
 (Safety Engineering in Construction)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักวิิศึวิกรรมคัวิามปลอดภัยในงานก�อสำร้าง	กฎีหมายเกี�ยวิกับั
งานก�อสำร้าง	การบัรหิารคัวิามปลอดภยัทั�วิไปในงานก�อสำร้าง	การออกแบับั
ทดสำอบัปั�นจั�น	การตรวิจและรับัรองคัวิามปลอดภัยปั�นจั�น	(ป.จ.1	และ	
ป.จ.2)	การตรวิจสำอบัและรับัรองคัวิามปลอดภัยของเคัรื�องจักรในงาน
ก�อสำร้าง	หลักเกณฑ์และวิิธีิการใช้รอก	ลวิดสำลิง	และการออกแบับัคัวิาม
สำามารถึในการใช้งานลวิดสำลิงในการยกย้ายวัิสำดุ	การปฏิิบััติงานและการ
ป้องกันอันตรายในงานบันที�ส่ำง		วิิศึวิกรรมคัวิามปลอดภัยในงานใต้นำ�า	งาน
อับัอากาศึ	การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยสำ�วินบุัคัคัล	การฝึกอบัรมล่กจ้างด้าน
คัวิามปลอดภัยในงานก�อสำร้างตามกฎีหมาย	เช�น	งานปั�นจั�น	งานที�ส่ำง	งาน
อับัอากาศึ	การศึึกษากรณีศึึกษาภาคัสำนามหรือศึึกษาด่งาน	การฝึก	Safety	
Talk	และอื�นๆ		การอ�านแบับัแปลนงานก�อสำร้าง	การคัำานวิณและการ
ออกแบับัการรับันำ�าหนักของวัิสำดุอุปกรณ์ในงานก�อสำร้าง	การวิางแผนงาน
คัวิามปลอดภัยในงานก�อสำร้าง		การคัวิบัคัมุป้องกันอุบััติเหตุและอนัตราย
หรืออุบััติภัยในงานก�อสำร้าง	การตรวิจคัวิามปลอดภัยในงาน		ระบับัใบั
อนุญาตการทำางาน	และศึึกษาด่งาน	เป็นต้น

517415  กรีะบวนการีผลิตทั่างอุตสาหกรีรีมและอ่นตรีาย 2(2-0-4)
  (Industrial Processes and Hazards)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	ศึึกษากระบัวินการและกรรมวิิธีิการผลิต		ขั�นตอนการผลิต		
ชนิดและวิัตถุึดิบัที�ใช้ในการผลิต	ปัญหาและอันตราย	การป้องกันและ
คัวิบัคุัมในโรงงานอุตสำาหกรรมที�มีคัวิามเสีำ�ยงอันตรายในกระบัวินการผลิต
เน้นโรงงานอุตสำาหกรรมสิำ�งทอ	โลหะ	อาหาร	ยาฆ่�าแมลง	เคัรื�องเคัลือบั
ดินเผา	และโรงงานประเภทเสีำ�ยงอื�นๆตามกฎีหมาย		และศึึกษาด่งาน

517416 กฎหมายอาชีีวอนาม่ย ความปลอดภ่ย 3(3-0-6)
 และสิ�งแวดล้อม
 (Occupational Health Safety and 
 Environmental Laws)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามเป็นมา	วิิวัิฒนาการ	สำาระสำำาคััญ	และการประยุกต์
ใช้กฎีหมายด้านอาชีวิอนามัย	คัวิามปลอดภัย	และสิำ�งแวิดล้อม	ที�มีคัวิาม
เกี�ยวิข้องกบััการดำาเนนิงานของภาคัอตุสำาหกรรมและสำถึานประกอบัการ
ต�างๆ	ทั�งกฎีหมายภายในและภายนอกประเทศึ	การละเมิดกฎีหมายของ
สำถึานประกอบัการที�มีผลกระทบัต�อผ้่ประกอบัอาชีพ	สำภาพแวิดล้อมและ
สำาธิารณะ

517417 การีปรีะเมินและการีจ่ดการีความเสี�ยง 3(3-0-6)
 ในงานอุตสาหกรีรีม
 (Industrial Risk Assessment and Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	แนวิคิัดพื�นฐานและกฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับัการประเมินคัวิาม
เสีำ�ยง	การจัดตั�งคัณะทำางาน	การจัดทำาบััญชีรายการสิำ�งที�เป็นคัวิามเสีำ�ยง
และอันตราย	ศึึกษาคุัณลักษณะ	ข้อจำากัด	และประยุกต์การชี�บั�งอันตราย
และประมินคัวิามเสีำ�ยงโดยใช้เทคันิคัต�างๆ	ให้เหมาะสำมและสำอดคัล้องกับั
ลักษณะกิจกรรมหรือสำภาวิะการผลิตของสำถึานประกอบัการ	รวิมทั�งการ
จัดทำาแผนงานบัริหารจัดการคัวิามเสีำ�ยงเพื�อใช้ป้องกันและคัวิบัคัุมคัวิาม
เสีำยหายจากอุบััติภัยที�เกิดขึ�นในโรงงานอุตสำาหกรรม

517418 การีฝึกงานภาคสนาม  1(0-0-320 ชี.ม.)
 (Field Training)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ฝึกงานตามหน�วิยงานราชการ	รัฐวิิสำาหกิจ	โรงงานอุตสำาหกรรม
หรือสำถึานประกอบักิจการต�างๆ	 เพื�อเพิ�มพ่นคัวิามร้่ทักษะและ
ประสำบัการณ์ในการทำางานด้านเจ้าหน้าที�คัวิามปลอดภัยในการทำางาน
ระดับัวิิชาชีพ	และวิิธีิการแก้ไขปัญหาด้านวิิศึวิกรรมคัวิามปลอดภัย	อาชีวิ
อนามัย	สุำขศึาสำตร์อุตสำาหกรรม	โดยมีระยะเวิลาการฝึกงานรวิมกันแล้วิ
ไม�น้อยกวิ�า	320	ชั�วิโมง	จัดทำาเอกสำารรายงานและนำาเสำนอรายงานผล
การฝึกงานภาคัสำนาม

453



517419  จิตวิทั่ยาอุตสาหกรีรีมและองค์การี 2(2-0-4)
  (Industrial Psychology and Organization)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	คัวิามเป็นมาของจิตวิิทยาอุตสำาหกรรมและองค์ัการ	การ
ประยุกต์ใช้จิตวิิทยาในองคั์การอุตสำาหกรรมเพื�อสำ�งเสำริมให้การทำางานมี
ประสิำทธิิภาพและเกิดคัวิามปลอดภัย		เทคันิคั	วิิธีิการ	และทักษะในการ
ติดต�อสืำ�อสำาร		เทคันิคัการสำร้างแรงจ่งใจ	การปรับัทัศึนคัติ	การปรับั
พฤติกรรม	การพัฒนาบุัคัลิกภาพ	ภาวิะการเป็นผ้่นำาและผ้่ตาม	การสำร้าง
ทีมงาน	มนุษยสำัมพันธ์ิกับัคัวิามขัดแย้ง	เทคันิคัและวิิธิีการแก้ปัญหาภาย
ใต้สำภาวิะกดดัน	ทฤษฎีีองค์ัการ	โคัรงสำร้างองค์ักร	การบัำารุงรักษา
ทรัพยากรบุัคัคัล	หลักคุัณธิรรมและจริยธิรรมในการประกอบัวิิชาชีพ

517420 การีจ่ดการีกากของเสียอุตสาหกรีรีม 3(3-0-6)
 (Industrial Waste Management )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ของเสีำยประเภทต�างๆ	ในร่ปแบับัของแข็ง	นำ�าเสีำย	และมลพิษ
ทางอากาศึ	มาตรฐานและกฏิหมายที�เกี�ยวิข้องกับัของเสำยีทั�งจากบัา้นเรือน
และอุตสำาหกรรม	การจัดการของเสีำยเหล�านี�ตั�งแต�แหล�งที�มา	การป้องกัน
	การลดปริมาณการใช้ซีำ�า	การนำากลับัมาใช้ใหม�	การใช้ประโยชน์	การบัำาบััด
	และการกำาจัดของเสีำย	นำ�าเสีำยและกากของเสีำยอุตสำาหกรรม	ลักษณะทาง
กายภาพและทางเคัมี	กฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับันำ�าเสีำยและกากของเสีำย
อุตสำาหกรรม	ปัญหาของนำ�าเสีำยและกากของเสีำยที�เกิดขึ�นในภาคั
อุตสำาหกรรม	ผลกระทบัของนำ�าเสำียและกากของเสำียต�อมนุษย์และ
สิำ�งแวิดลอ้ม	เทคัโนโลยกีารจดัการกากของเสำยีอันตรายที�เกดิขึ�นในโรงงาน
อุตสำาหกรรม	การคัวิบัคุัม	การคััดแยก	การเก็บัรวิบัรวิม	การกำาจัด	การ
ขนสำ�ง	และการนำานำ�าเสำียและกากอุตสำาหกรรมกลับัมาใช้ประโยชน์	การ
จัดการสิำ�งปฏิิก่ลหรือวัิสำดุที�ไม�ใช้แล้วิตามกฎีหมาย

517421  วิศึวกรีรีมสิ�งแวดล้อมอุตสาหกรีรีม 3(3-0-6)
  (Industrialized Environmental Engineering)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	สุำขาภิบัาลโรงงานอุตสำาหกรรม	ระบับัประปาและนำ�าเสีำย	
สิำ�งแวิดล้อมในงานอุตสำาหกรรม	การออกแบับั	วิิเคัราะห์และคัวิบัคุัมระบับั
บัำาบััดและกำาจัดนำ�าเสีำย	การคัวิบัคุัมคุัณภาพนำ�าดี	การบัำาบััดและกำาจัดของ
เสีำยที�เป็นของแข็ง	ของเสำียอันตรายการบัำาบััดและกำาจัด	มาตรฐานการ
จัดการสิำ�งแวิดล้อม	เช�น	ISO14000	และอื�นๆ	ที�เกี�ยวิข้อง	กฎีหมาย
สิำ�งแวิดล้อม	และอื�นๆ	ที�เกี�ยวิข้อง

517422  วิศึวกรีรีมการีบำาบ่ดนำ�าเสีย   3(3-0-6)
  (Wastewater Treatment Engineering)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	ศึึกษาคัวิามหมายของวิิศึวิกรรมการบัำาบััดนำ�าเสีำย	คัวิามสำำาคััญ
ของการบัำาบััดนำ�าเสีำย	แหล�งกำาเนดิและคัณุลักษณะของนำ�าเสำยี	กระบัวินการ
การบัำาบััดนำ�าเสีำยด้วิยวิิธีิการต�างๆ	เช�น	วิิธีิทางกายภาพ	วิิธีิทางเคัมี	วิิธีิทาง
ชีวิภาพและวิิธีิอื�นๆ	การบัำาบััดและกำาจัดสำลัดจ์	การบัำาบััดนำ�าเสีำยแบับั
ธิรรมชาต	ิการคัวิบัคัมุด่แล	การบัำารุงรกัษาระบับับัำาบััดนำ�าเสำยี	และการนำา
นำ�าเสีำยกลับัมาใช้ประโยชน์

517423 การีปรีะเมินและวิเครีาะห์ผลกรีะทั่บด้าน 3(3-0-6)
 สิ�งแวดล้อมในอุตสาหกรีรีม  
 (Assessment and Analysis of Industrial 
 Environmental Impact)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามสำำา คััญและคัวิามเป็นมาของระบับัการวิิเคัราะห์
ผลกระทบัสิำ�งแวิดล้อมในประเทศึไทยกระบัวินการและขั�นตอนการ
วิิเคัราะห์ผลกระทบัสิำ�งแวิดล้อม	 การติดตามตรวิจสำอบั
ผลกระทบัสิำ�งแวิดล้อมเทคันิคัการประเมินผลกระทบัด้านสิำ�งแวิดล้อมใน
โรงงานและบัริเวิณโรงงาน	ปัจจัยที�ทำาให้เกิดโรคั	หรืออันตรายต�อสุำขภาพ
อนามัยของคันงาน	และประชาชนบัริเวิณใกล้โรงงาน	รวิมทั�งวิิธีิวิิเคัราะห์
ผลกระทบัเพื�อหามาตรการคัวิบัคุัม	ป้องกัน	และแก้ไข	การจัดทำารายงาน
การประเมินผลกระทบัสิำ�งแวิดล้อม

517424 การีจ่ดการีสารีเคมีและว่ตถุิอ่นตรีาย 3(3-0-6)
 (Management of Chemicals and Hazardous 
Materials)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
		 ศึึกษาเกี�ยวิกับัพระราชบััญญติัวัิตถึอัุนตราย	และกฎีหมายเกี�ยวิ
กับัสำารเคัมีและวัิตถุึอันตราย	บุัคัลากรเฉพาะด้านสำารเคัมีและวัิตถุึ
อันตราย	เทคัโนโลยีงานคัวิามปลอดภัยสำารเคัมี	ข้อม่ลเกี�ยวิกับัสำารเคัมี
และคุัณสำมบััติต�างๆ	คัวิามร้่ทั�วิไปในการใช้การเก็บัสำารเคัมีและวัิตถุึ
อันตราย	ประเภทของสำารเคัมีและวัิตถุึอันตราย	การจัดการอาชีวิอนามัย
และคัวิามปลอดภัยสำารเคัมีและวัิตถุึอันตราย		การประเมินคัวิามเสีำ�ยงด้าน
สำารเคัมีต�อสุำขภาพของผ้่ปฏิิบััติงานในโรงงานอุตสำาหกรรม	การจำาแนก
และการจดัเก็บัสำารเคัมแีละวิตัถึอัุนตรายระบับั	GHS	และระบับั	UN	ฉลาก
และป้าย	ในภาชนะบัรรจุสำารเคัมี	การสืำ�อสำารคัวิามเป็นอันตราย		การ454



ขนสำ�งวัิตถุึอันตราย	ข้อม่ลคัวิามปลอดภัยเกี�ยวิกับัสำารเคัมี	(MSDS)	การ
จัดทำาเอกสำารข้อม่ลคัวิามปลอดภัยสำารเคัมี	(สำอ.1)	การอนุญาตมีไว้ิใน
คัรอบัคัรองซึี�งวัิตถุึอันตราย	อันตรายและการป้องกันสำารไวิไฟกับั
ไฟฟ้าสำถิึต	การออกแบับัและติดตั�งระบับัไฟฟ้าในสำถึานที�ที�มีสำารไวิไฟ	การ
ออกแบับัและสำร้างฝักบััวิอาบันำ�าและที�ล้างตาฉุกเฉินตามมาตรฐาน	ANSI	

517511  หล่กสุขศึาสตร์ีอุตสาหกรีรีม   3(3-0-6)
  (Principles of Industrial Hygiene)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	ศึึกษาหลักการทางสุำขศึาสำตร์อุตสำาหกรรม	สำภาพแวิดล้อมใน
การทำางานที�มีผลต�อสุำขภาพและคัวิามปลอดภัยของผ้่ปฏิิบััติงานที�เกิดจาก
ปัจจัยทางกายภาพ	ชีวิภาพ	เคัมี	และการยศึาสำตร์	การประเมินและการ
คัวิบัคุัมอันตรายต�อสุำขภาพอนามัยของผ้่ปฏิิบััติงาน	จรรยาบัรรณของนัก
สุำขศึาสำตร์อุตสำาหกรรม	คั�ามาตรฐานทางสำุขศึาสำตร์อุตสำาหกรรม	การ
สำำารวิจ	โปรแกรมทางด้านสุำขศึาสำตร์อุตสำาหกรรม

517512 การีเก็บและวิเครีาะห์ต่วอย่างด้านสุขศึาสตร์ี 3(3-0-6)
 อุตสาหกรีรีม
 (Industrial Hygiene Sampling and Analysis)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การประยุกต์หลักการทางสุำขศึาสำตร์อุตสำาหกรรมในการเก็บั
ตัวิอย�างสิำ�งแวิดล้อมการทำางานด้านกายภาพ	เคัมี	และชีวิภาพที�สำ�ง
ผลกระทบัต�อสุำขภาพและคัวิามปลอดภัยของผ้่ปฏิิบััติงานโดยใช้เคัรื�องมือ
ตรวิจวัิดด้านสุำขศึาสำตร์อุตสำาหกรรม	การกำาหนดกลยุทธ์ิที�เหมาะสำมใน
การสุำ�มเก็บัตัวิอย�าง	วิิเคัราะห์	ประเมินและแปลผลข้อม่ลที�ได้จากการตรวิจ
วัิด

517513  พิษวิทั่ยาด้านอาชีีวอนาม่ย 3(3-0-6)
  (Occupational Toxicology)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	ศึึกษาขอบัเขตของงานพิษวิิทยาในงานอาชีวิอนามัย	หลักการ
ทางพิษวิิทยา	กลไกการเกดิพษิต�อเซีลลแ์ละระบับัอวิยัวิะต�างๆ	ในร�างกาย
	อันตรายจากสำารพิษที�สำ�งผลต�อสุำขภาพของผ้่ประกอบัอาชีพ	อันสำ�งผลต�อ
การทำาให้เกิดโรคัจากการประกอบัอาชีพ		

517514 อาชีีวเวชีศึาสตร์ีและวิทั่ยาการีรีะบาด 2(2-0-4)
 (Occupational Medicine and Epidemiology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาอาชีวิเวิชศึาสำตร์ในสำ�วินที�เกี�ยวิกับัการสำาเหตุ	ลักษณะ
อาการและการวิินิจฉัยโรคัจากการประกอบัอาชีพที�มีปัจจัยมาจาก
สิำ�งแวิดลอ้มการทำางานและการยศึาสำตร	์รวิมทั�งการตรวิจประเมนิสำขุภาพ
	การสำ�งเสำริม	รักษา	การฟ้�นฟ่และเฝ้าระวัิงสุำขภาพสุำขภาพวัิยทำางาน	และ
ศึึกษาวิิทยาการระบัาดทางด้านอาชีวิอนามัยและคัวิามปลอดภัย	ที�
เกี�ยวิข้องกับัการคั้นหาสำาเหตุ	วิิธีิการเฝ้าระวิังและสำอบัสำวินโรคัจากการ
ประกอบัอาชีพที�มีสำาเหตุมาจากปัจจัยด้านกายภาพ	ชีวิภาพ	สำารเคัมี	และ
การยศึาสำตร์ซึี�งสำ�งผลให้เกิดอันตรายต�อสุำขภาพของผ้่ประกอบัอาชีพ

517515  การีปฐมพยาบาลในสถิานปรีะกอบการี 2(2-0-4)
  (First Aid in Workplaces)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัการปฐมพยาบัาลในสำถึานประกอบัการ
	การปฐมพยาบัาลผ้่ที�ได้รับัปัจจัยที�สำ�งผลกระทบัต�ออวัิยวิะและระบับัต�างๆ
	ของร�างกาย	รวิมถึึงการปฏิิบััติการก้่ชีพในกรณีฉุกเฉิน	และการ
ปฐมพยาบัาลผ้่ที�ได้รับับัาดเจ็บัจากอุบััติเหตุจากการทำางาน

517516 ปฏิิบ่ติการีสุขศึาสตร์ีอุตสาหกรีรีมและ 1(0-3-1)
 ความปลอดภ่ย 1  
  (Industrial Hygiene and Safety Practice 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ปฏิิบััติการซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	517512	การเก็บัและ
วิิเคัราะห์ตัวิอย�างด้านสุำขศึาสำตร์อุตสำาหกรรม	โดยการฝึกปฏิิบััติตรวิจวัิด
สำภาพแวิดล้อมการทำางานด้านกายภาพ	ได้แก�	เคัรื�องวิัดคัวิามร้อน	แสำง	
และเสีำยง	ตั�งแต�การกำาหนดจุดเก็บัตัวิอย�าง	จำานวินตัวิอย�าง	การสุำ�ม
ตัวิอย�าง	เทคันิคัการเก็บัวิิเคัราะห์และการนำาสำ�งตัวิอย�าง	หลักการทำางาน
ของเคัรื�องมือที�ใช้ในการเก็บัและวิิเคัราะห์ตัวิอย�างด้านสุำขศึาสำตร์
อุตสำาหกรรม	โดยเน้นวิิเคัราะห์สำถึานการณ์และประยุกต์ใช้วิิธีิมาตรฐาน
ในการกำาหนดกลยุทธ์ิและเลือกใช้เคัรื�องมือสำำาหรับัการตรวิจวัิดระดับัแสำง
สำวิ�าง	เสีำยง	คัวิามร้อน	คัวิามดันบัรรยากาศึ
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517517 ปฏิิบ่ติการีสุขศึาสตร์ีอุตสาหกรีรีมและ  1(0-3-1)
 ความปลอดภ่ย 2
 (Industrial Hygiene and Safety Practice 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ปฏิิบััติการซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	517512	การเก็บัและ
วิิเคัราะห์ตวัิอย�างด้านสุำขศึาสำตร์อตุสำาหกรรม	ฝึกปฏิิบััตกิารตรวิจวัิดสำภาพ
แวิดล้อมการทำางานด้านเคัมี	และชีวิภาพ	โดยเน้นการวิิเคัราะห์
สำถึานการณ์และประยุกต์ใช้วิิธีิมาตรฐานในการกำาหนดกลยุทธ์ิและเลือก
ใช้เคัรื�องมอืสำำาหรับัการตรวิจวิดัคัวิามเข้มขน้ของฝุ่นละออง	ไอระเหยของ
สำารเคัมีก๊าซีพิษ	เชื�อชีวิภาพ	การยศึาสำตร์	และทดสำอบัประสิำทธิิภาพของ
การระบัายอากาศึ

517518 การีบริีหารีงานอาชีีวอนาม่ยและความปลอดภ่ย 3(3-0-6)
 (Occupational Health and Safety Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามร้่ทั�วิไปเกี�ยวิกับัการบัรหิารงานดา้นอาชวีิอนามัยและคัวิาม
ปลอดภัย	พระราชบััญญัติ	อาชีวิอนามัย	และคัวิามปลอดภัย	กฎีหมาย
เกี�ยวิกับัคัวิามปลอดภัย	อาชีวิอนามัย	และสำภาพแวิดล้อมในการทำางาน
การจัดองค์ักรอาชีวิอนามัยและคัวิามปลอดภัย	การสำอบัสำวินและรายงาน
อุบััติเหตุ	การตรวิจคัวิามปลอดภัย	การวิิเคัราะห์งานเพื�อคัวิามปลอดภัย
(JSA)	การกำาหนดขั�นตอนการและวิิธีิการทำางานที�ปลอดภัย	(W.I.)	การ
เสำนอแนะมาตรการคัวิามปลอดภัย	หลักและวิิธีิป้องกันคัวิบัคุัมอุบััติเหตุ
และอันตราย	การคัวิบัคัุมการส่ำญเสีำยจากอุบััติเหตุ	การสืำ�อสำารเพื�อคัวิาม
ปลอดภัย	การฝึกอบัรมคัวิามปลอดภัยในการทำางาน	การศึึกษาบัทบัาท
และหน้าที�เจ้าหน้าที�คัวิามปลอดภัยในการทำางาน	(จป.)	การจัดทำาแผน
งานด้านอาชีวิอนามัยและคัวิามปลอดภัย	การจัดทำาเอกสำารรายงานผล
การดำาเนินงานด้านคัวิามปลอดภัย	(จป.ท.	และ	จป.วิ.)	การรณรงค์ัและ
การประชาสัำมพันธ์ิคัวิามปลอดภัยในการทำางาน	การประกันการประสำบั
อันตราย	การสำ�งเสำริมสุำขภาพและคัวิามปลอดภัยในการทำางาน	พฤติกรรม
ที�ดีด้านคัวิามปลอดภยัในการทำางาน	การจัดสำวิสัำดิการดา้นคัวิามปลอดภยั
และสุำขภาพอนามัยในสำถึานประกอบัการ	และศึึกษาด่งาน	

517520 รีะบบมาตรีฐานการีจ่ดการีความปลอดภ่ย  3(3-0-6)
 อาชีีวอนาม่ย และ สิ�งแวดล้อม 
 (International Standard of Occupational Health, 
 Safety and Environmental Management System)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาเกี�ยวิกับักระบัวินการจัดทำาระบับัมาตรฐานด้านคัวิาม
ปลอดภัย	อาชีวิอนามัย	และสิำ�งแวิดล้อมในระดับัชาติและระดับัสำากล	เพื�อ
นำาไปประยุกต์ใช้การบัริหารงานด้านคัวิามปลอดภัยของสำถึานประกอบั
กิจการ	การปฏิิบััติตามข้อกำาหนดต�างๆ	ของมาตรฐานที�สำำาคััญได้แก�	ISO	
9001,	OHSAS/TIS	18001,	มรท.	8000,	ISO	14001,	ISO/IEC	17025,	
HACCP,	GMP	การจัดการระบับัเฝ้าระวิังและการตรวิจประเมินองคั์กร	
เป็นต้น	

517521 วิทั่ยาการีฝึกอบรีมและส่มมนาด้านอาชีีวอนาม่ย 3(3-0-6)
 และความปลอดภ่ย 
 (Occupational Health, Safety and Seminar Training)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักการจัดการฝึกอบัรมและสำัมมนาด้านอาชีวิอนามัยและ
คัวิามปลอดภยั	การพฒันาบัคุัลากร	ดา้นอาชวีิอนามยัและคัวิามปลอดภยั
	การจัดฝึกอบัรมและสำัมมนาปัญหาพิเศึษด้านอาชีวิอนามัยฯหรือด้าน
วิิศึวิกรรมคัวิามปลอดภัย	การจัดหลักส่ำตรฝึกอบัรมและสัำมมนา	การพัฒนา
ร่ปแบับัสืำ�อและเลือกใช้เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ	การจัดเตรียมเอกสำาร
ประกอบัการฝกึอบัรม	การสำรา้งตัวิชี�วัิดประสิำทธิิภาพและประสำทิธิิผลการ
ฝึกอบัรม	การจัดบัรรยากาศึและสำถึานที�	เทคันิคัการพ่ดหรือการสืำ�อสำาร	
การวัิดและประเมินผลการอบัรม	ฝึกปฏิิบััติการการจัดฝึกอบัรม	การ
ประยกุต์ใช้หลักจิตวิิทยา	เพื�อสำรา้งแรงจ่งใจที�สำ�งเสำรมิการเรียนร้่และสำรา้ง
คัวิามร�วิมมือภายในองค์ักร
1.  กลุ่มวิชีามนุษยศึาสตร์ี (Humanities Courses)
600101 ดนตรีีก่บชีีวิต 3(3-0-6)
 (Music and Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	 องค์ัประกอบัของดนตรี	คัวิามสำัมพันธิ์ของดนตรีที�มีต�อมนุษย์	
คุัณคั�า	การสำร้างจินตนาการและ	เจตคัติที�ดีต�อดนตรี	ทักษะมารยาทใน
การฟังดนตรี	ชีวิิตและผลงานของคีัตกวีิที�คััดสำรร
	 	 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.

600102 มนุษย์ก่บคุณค่าทั่างอารียธรีรีม 3(3-0-6)
 (Man and Value of Civilization)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 วิิวัิฒนาการและลกัษณะของอารยธิรรมตะวัินออกและตะวินัตก
ที�สำำาคััญตั�งแต�ยคุัโบัราณถึึงยคุัปัจจุบััน	การแผ�ขยายและถึ�ายทอด	การแลก
เปลี�ยนอารยธิรรมในดินแดนต�างๆ	อันมีผลต�อสำภาพบ้ัานเมือง	เศึรษฐกิจ	
สัำงคัมและวัิฒนธิรรมของโลกปัจจุบััน
	 Evolution	and	characteristics	of	major	eastern	and	
western	civilizations	from	ancient	to	modern	periods;	the	
spread,	transformation,	and	exchange	of	civilizations	across	
many	parts	of	the	world	which	influence	variations	in	
communities,	economics,	societies,	and	cultures	in	the	current	
world

600103 ปร่ีชีญาและศึาสนาเพื�อคุณค่าชีีวิต 3(3-0-6)
 (Philosophy, Religion and Value of Life)
 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามหมาย	ขอบัเขตและลักษณะปรัชญาและศึาสำนา	คัวิามคิัด
ของปรัชญาและศึาสำนาที�สำำาคััญ	การประยุกต์ใช้ปรัชญาและศึาสำนากับั
ชีวิิตและสัำงคัม
	 Definition,	scope	and	characteristics	of	philosophy	
and	religion;	significant	concepts	of	philosophy	and	religion;	
applications	of	philosophy	and	religion	to	life	and	society.

600104 สุนทั่รีียภาพของชีีวิต  3(3-0-6)
 (Aesthetics for Life) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามงามเพื�อการวิิเคัราะห์	อภิปรายคุัณคั�าสุำนทรียภาพใน
ศึาสำตร์	ดนตรี	ศิึลปะ	วิรรณกรรม	เพื�อให้เกิดจิตใจที�ดีงาม	การรับัร้่ศึาสำตร์
แต�ละด้านด้วิยคัวิามชื�นชมคุัณคั�าแห�งสุำนทรียภาพ	
	 Aesthetics	for	appreciation	of	beauty,	criticism	and	
judgment	of	aesthetic	values	in	the	fields	of	music,	art	and	

literature	to	create	virtuous	mind;	recognition	and	appreciation	
of	aesthetic	values	in	related	fields.

600105 มนุษย์ก่บการีใช้ีเหตุผล 3(3-0-6)
 (Man and Reasoning) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ลักษณะของการใช้เหตุผล	ประเภทของการใช้เหตผุล	ภาษาและ
การนิยามคัวิามหมาย	ข้อบักพร�องของการใช้เหตุผล	การใช้เหตุผลใน
ชีวิิตประจำาวัิน
	 Characteristics	and	types	of	reasoning;	language	and	
definition;	fallacious	reasoning;	use	of	reason	in	everyday	life.

600106 จิตสำานึกสาธารีณะ  3(3-0-6) 
 (Public Minded Spirit) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ปล่กฝังจิตสำำานึกสำาธิารณะ	บัทบัาทและหนา้ที�	คัวิามรบััผิดชอบั
ของการเป็นพลเมืองที�ดีของสัำงคัม	เน้นการสำ�งเสำริมด้านคุัณธิรรม	จริยธิรรม
ต�อตนเอง	ต�อผ้่อื�นและสำภาพแวิดล้อม	ผ�านกระบัวินการหลากหลายวิิธีิ	
การทำากิจกรรมจติอาสำา	เพื�อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทศัึนคัต	ิการใช้เหตผุล
และพฤติกรรมที�ดี
	 Cultivation	of	public	awareness	about	the	role,	duty	
and	responsibility	of	being	good	citizen;	focus	on	promoting	
ethical	and	moral	values	for	oneself	and	others	as	well	as	the	
environment	through	various	approaches	and	voluntary	work;	
understanding	of	how	attitude	and	behavior	are	relevant	to	
public	minded	activities.

2. กลุ่มวิชีาส่งคมศึาสตร์ี (Social Sciences Courses) 
600201 จิตวิทั่ยาเพื�อการีดำาเนินชีีวิต  3(3-0-6)
 (Psychology for Living)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 แนวิคิัดพื�นฐานทางจิตวิิทยาเพื�อการดำาเนินชีวิิต	คัวิามแตกต�าง
ระหวิ�างบุัคัคัล	พัฒนาการของมนุษย์	การรับัร้่	การเรียนร้่	การเข้าใจและ
คัวิบัคุัมอารมณ์	การจัดการคัวิามขัดแยง้	การพัฒนาตนเอง	การเสำริมสำร้าง
การเห็นคุัณคั�าในตนเอง	สุำขภาพจิตและการปรับัตัวิเพื�อคัวิามสุำขในชีวิิต
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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 วิถีิของส่งคม 3(3-0-6)
 (Path of Society) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ทฤษฎีีการเปลี�ยนแปลงทางสัำงคัม	แบับัและลักษณะการ
เปลี�ยนแปลงทางสัำงคัม	ปัจจัยที�มีผลต�อการเปลี�ยนทางสัำงคัมกับัวัิฒนธิรรม
	เศึรษฐกิจและการเมือง	พัฒนาการของสัำงคัมไทย	ปัญหาและแนวิทางแก้
ปัญหาทางสัำงคัมในยุคัปัจจุบััน	
	 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 การีเสริีมสร้ีางคุณภาพชีีวิต  3(3-0-6)
 (Life-Quality Promotion)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามสำำาคััญของสุำขภาพและคุัณภาพชีวิิต	วิิเคัราะห์คัุณภาพ
ชีวิิตมนุษย์ในสำภาพแวิดล้อมและสำังคัมปัจจุบััน	ปัจจัยที�มีผลกระทบัต�อ
สุำขภาพ	คัวิามปลอดภัยและคุัณภาพชีวิิต	พฤติกรรมสุำขภาพและการด่แล
สุำขภาพแบับัองค์ัรวิม	กิจกรรมสำร้างเสำริมการเรียนร้่เกี�ยวิกับัสุำขภาวิะทาง
กาย	จิต	สัำงคัมและปัญญา	เพื�อพัฒนาคุัณภาพชีวิิต
	 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 ความสง่าแห่งตน   3(3-0-6)
 (Personality Development)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การพัฒนาตนเองด้านบุัคัลิกภาพ	ทักษะการเข้าสัำงคัม	การร้่จัก
ตนเอง	การทำางานเป็นทีม	ภาวิะผ้่นำา	การคิัดสำร้างสำรรค์ั	และมารยาททาง
สัำงคัม
	 Personality	self-development	in	social	skills,	self-
awareness,	team	working,	leadership,	creativity,	and	social	
manners.

600205 ความเป็นพลเมืองในกรีะแสโลกาภิว่ตน์  3(3-0-6)
 (Citizenship and Globalization)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามหมาย	คัวิามสำำาคััญ	บัทบัาทหน้าที�คัวิามรับัผิดชอบัของ
พลเมืองภายใต้ระบัอบัประชาธิิปไตย	สิำทธิิ	หน้าที�และเสำรีภาพของคัวิาม
เป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก	คัวิามสำมัพันธ์ิและผลกระทบัของ	โลกา
ภิวัิตน์ต�อโคัรงสำร้างทางเศึรษฐกิจ	สัำงคัม	วัิฒนธิรรมและวิิถีึชีวิิต	การปรับั
ตัวิภายใต้บัริบัทของสัำงคัม	ที�เปลี�ยนแปลงอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัิตน์	
	 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 กฎหมายในการีดำาเนินชีีวิต 3(3-0-6)
 (Law for Living) 
 วิชีาบ่งค่บก่อน : ไม่มี
	 คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับักฎีหมายทั�วิไป	สิำทธิิเสำรีภาพและหน้าที�
ของประชาชนตามรัฐธิรรมน่ญแห�งราชอาณาจักรไทย	กฎีหมายลักษณะ
บุัคัคัลและคัรอบัคัรัวิ	กฎีหมายลักษณะทรัพย์สิำนและมรดก	กฎีหมาย
นิติกรรมและสำัญญา	กฎีหมายลักษณะละเมิด	กฎีหมายทรัพย์สิำนทาง
ปัญญา	กฎีหมายอาญาทั�วิไป	กฎีหมายอิเล็กทรอนิกส์ำ
	 	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 เศึรีษฐกิจพอเพียงและการีปรีะยุกต์ใช้ี 3(3-0-6)
 (Sufficiency Economy and Application)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 วิิวัิฒนาการของสัำงคัมและเศึรษฐกิจที�เกิดขึ�นในประเทศึไทย	
ภาวิะเศึรษฐกิจโลกและปัญหาเศึรษฐกิจในภ่มิภาคัและประเทศึไทย	
ปรัชญา	แนวิคิัดเศึรษฐกิจพอเพียงและวิิธีิการนำาไปประยุกต์ใช้กับั
เศึรษฐกิจและสำังคัมไทยเพื�อนำาไปส่ำ�การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที�ยั�งยืน	
การวิิเคัราะห์ผลสัำมฤทธิิ�กรณีศึึกษาต�างๆ	ที�มีการนำาแนวิคัิดเศึรษฐกิจพอ
เพียง	และทฤษฎีีใหม�ไปใช้กับัเหตุการณ์จริง
	 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 จิตวิทั่ยาเชิีงบวก 3(3-0-6)
 (Positive Psychology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แนวิคิัดจิตวิิทยาเชิงบัวิก	การศึึกษาพฤติกรรมด้านบัวิกของ
มนุษย	์สุำขภาวิะโดยรวิมและคัวิามพึงพอใจ	การคิัดแก้ปัญหาเชิงสำร้างสำรรค์ั
	การปรับัทัศึนคัติ	ปรับัสำภาวิะทางจิตใจ	โดยเน้นการพัฒนาตนเองให้มอง
โลกในแง�ดี	ผ�านกระบัวินการเรียนร้่ที�หลากหลาย	ตลอดจนการปรับัตัวิ
เพื�อมีคัวิามสุำขในชีวิิต	
	 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. กลุ่มวิชีาภาษา (Language Courses)
600301 ภาษาอ่งกฤษในชีีวิตปรีะจำาว่น 3(2-2-5)
 (English in Daily Life )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื�อสืำ�อคัวิามหมายในบัริบัทต�างๆ	ทั�ง
ที�เป็นภาษาที�เป็นทางการและไม�เป็นทางการโดยบ่ัรณาการทักษะหลัก
ทางภาษาทั�งสีำ�ทักษะไดแ้ก�	การฟงั	การพ่ด	การอ�าน	และการเขียนเข้าด้วิย
กันการใช้โคัรงสำร้างประโยคัภาษาอังกฤษและคัำาศัึพท์ที�เกี�ยวิข้องกับั
เนื�อหาหลักของบัทเรียนตามหัวิข้อในชีวิิตประจำาวัินเพื�อให้สำามารถึใช้
ภาษาอังกฤษตามทักษะที�ต้องการสืำ�อคัวิามหมายได้ถ่ึกต้องและชัดเจน
	 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 ภาษาอ่งกฤษเพื�อการีสื�อสารี 3(3-0-6)
 (English for Communication)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ฟัง	พ่ด	อ�าน	และเขียนภาษาองักฤษเพื�อใช้ในการสืำ�อสำารเชิงบ่ัรณ
าการในสำถึานการณ์ต�างๆ	จนสำามารถึปรับัใช้กับัสำถึานการณ์เฉพาะโดย
เริ�มจากการสืำ�อสำารในชีวิิตประจำาวัินไปจนถึึงการติดต�อสืำ�อสำารในการ
ทำางานทั�วิไป
	 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 ภาษาอ่งกฤษแบบบูรีณาการี 3(3-0-6) 
 (Integrated English) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การใช้ภาษาอังกฤษสำำาหรับัการสืำ�อสำารในสำถึานการณ์ต�างๆ	ใน
ชีวิิตประจำาวัิน	และการทำางาน	โดยเน้นทักษะการฟัง	การพ่ด	การอ�าน	
และการเขียน	เพื�อเตรียมคัวิามพร้อมสำำาหรับัการเข้าส่ำ�ประชาคัมอาเซีียน	
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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 การีฟัง การีพูด ภาษาอ่งกฤษ 3(3-0-6) 
 (Listening and Speaking English) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักการใช้ภาษาอังกฤษและคัำาศัึพท์	สำำาหรับัทักษะการฟัง	การ
พ่ดของสำำาเนยีงภาษาองักฤษที�หลากหลาย	ในสำถึานการณต์�างๆ	เพื�อเตรยีม
คัวิามพร้อมสำำาหรับัการเข้าส่ำ�ประชาคัมอาเซีียน
	 English	usage	and	vocabulary	essential	for	listening	
and	speaking	of	different	English	accents	in	various	situations	
for	the	ASEAN	community	preparation.

600305 ภาษาญี�ปุ�นในชีีวิตปรีะจำาว่น 3(3-0-6) 
 (Japanese in Daily Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ภาษาญี�ปุ่นสำำาหรับัผ้่ที�ไม�มีพื�นฐานคัวิามร้่ภาษาญี�ปุ่นมาก�อน
สำร้างทักษะการฟัง	การพ่ด	การอ�าน	การเขียนในลักษณะร่ปประโยคัพื�น
ฐานที�ใช้ไวิยากรณ์เบืั�องต้นไม�ซัีบัซ้ีอน	โดยใช้ตัวิอักษรภาษาญี�ปุ่นพื�นฐาน	
การออกเสีำยงคัำาภาษาญี�ปุ่นให้ถ่ึกต้อง	การสำนทนาภาษาญี�ปุ่นและการอ�าน
ให้คัวิามเข้าใจภาษาญี�ปุ่นสัำ�นๆ	ได้	
	 Japanese	for	learners	with	no	previous	background	
in	Japanese;	skills	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	
with	basic	sentence	patterns	based	on	simple	grammatical	
rules;	basic	usages	of	Japanese	alphabets	and	correct	
pronunciation;	Japanese	speaking	in	daily	life	situations	and	
reading	in	short.

600306 ภาษาจีนในชีีวิตปรีะจำาว่น 3(3-0-6)
 (Chinese in Daily Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ภาษาจีนสำำาหรับัผ้่ที�ไม�มีพื�นคัวิามร้่ภาษาจีนมาก�อน	ฝึกการฟัง	
การพ่ด	การอ�าน	การเขียนภาษาจีน	เรียนคัำาศัึพท์ทั�วิไปที�ใช้ในชีวิิตประจำา
วัิน	และระบับั	ไวิยากรณพื์�นฐานอย�างง�าย	ฝึกออกเสำยีงและฝกึบัทสำนทนา

ภาษาจีนที�มีคัำาศัึพท์และร่ปประโยคัไม�ซัีบัซ้ีอน	ฝึกการอ�านและการเขียน
ประโยคัง�ายๆเพื�อการสืำ�อสำารในชีวิิตประจำาวัิน
	 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 ภาษาฝร่ี�งเศึสในชีีวิตปรีะจำาว่น 3(3-0-6)
 (French in Daily Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ภาษาฝรั�งเศึสำสำำาหรับัผ้่ที�ไม�มีพื�นคัวิามร้่ภาษาฝรั�งเศึสำมาก�อน	ใช้
ร่ปประโยคัและไวิยากรณ์ขั�นพื�นฐาน	จากทักษะด้าน	การฟัง	การพ่ด	การ
อ�าน	และการเขียน	โดยเน้นทักษะการฟัง	และการพ่ด	การสำนทนาที�ใช้ใน
ชีวิิตประจำาวัิน	อ�านภาษาฝรั�งเศึสำสัำ�นๆ	สำามารถึตอบัคัำาถึาม	และเขียน
ประโยคัเพื�อการสืำ�อสำารในชีวิิตประจำาวัินได้
	 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 ภาษาเวียดนามในชีีวิตปรีะจำาว่น 3(3-0-6)
 (Vietnamese in Daily Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 เสำริมสำร้างทักษะด้านการฟัง	พ่ด	อ�าน	เขียน	ภาษาเวีิยดนามและ
โคัรงสำร้างของภาษาเวีิยดนาม
	 Vietnamese	in	daily	communication	by	reinforcing	
listening,	speaking,	reading	and	writing	skills;	Vietnamese	
structures.

600309 ภาษาพม่าในชีีวิตปรีะจำาว่น 3(3-0-6)
 (Burmese in Daily Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 เสำริมสำร้างทักษะด้านการฟัง	พ่ด	อ�าน	เขียน	ภาษาพม�าและ
โคัรงสำร้างของภาษาพม�า
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		 Burmese	in	daily	communication	by	reinforcing	
listening,	speaking,	reading	and	writing	skills;	Burmese	
structures.

600310 ภาษาเขมรีในชีีวิตปรีะจำาว่น 3(3-0-6)
 (Khmer in Daily Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 เสำริมสำร้างทักษะด้านการฟัง	พ่ด	อ�าน	เขียนภาษาเขมรและ
โคัรงสำร้างของภาษาเขมร
	 Khmer	in	daily	communication	by	reinforcing	listening,	
speaking,	reading	and	writing	skills;	Khmer	structures.

600311 ท่ั่กษะภาษาไทั่ย 3( 3-0-6)
 (Thai Language Skills) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	ศึึกษาภาษาไทย	ด้วิยการฝึกทักษะการพ่ด	การฟัง	การอ�าน	
และการเขียน	เพื�อพัฒนาวิิจารณญาณการรับัสำาร	และนำาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต�อชีวิิตและสัำงคัม	พร้อมกับัพัฒนาทักษะภาษาให้สืำ�อสำารอย�าง	
มีระบับั	ตรงจุดประสำงค์ัของผ้่สืำ�อสำาร	ด้วิยภาษาที�สำละสำลวิย	ถ่ึกต้องตาม
ร่ปแบับังานประพันธ์ิ
	 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 ภาษาไทั่ยเพื�อการีสื�อสารี  3(3-0-6)
 (Thai for Communication)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 พัฒนาทักษะการรับัสำารและการสำ�งสำารโดยการฝึกจับัใจคัวิาม
สำำาคััญ	สำรุปคัวิาม	วิิเคัราะห์	และประเมินคั�า	นำาเสำนอสำารด้วิยการพ่ดและ
การเขียนอย�างมีวิิจารณญาณและสำร้างสำรรค์ั	รวิมทั�งสำร้างงานเขียนในเชิง
วิิชาการ
	 Development	in	skills	of	sending	and	receiving	
messages	through	communicative	strategies	in	main	idea	

identification,	summarization,	analysis	and	evaluation;	
presentations	using	speaking	and	writing	techniques	with	
discretion	and	creativity,	including	academic	writing.

600313 วรีรีณศิึลป์เพื�อชีีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Arts for All)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คุัณคั�าศิึลปะการประพันธ์ิ	 ด้านเนื�อหา	 ภาษา	 และ
กลวิิธีิการประพันธ์ิ	จากการเรียนร้่ร่ปแบับังานประพันธ์ิ	ทั�งสำารคัดีและ
บัันเทิงคัดี	เพื�อฝึกทักษะการอ�าน	การวิิจารณ์ประเมินคั�าวิรรณกรรม	และ
นำาผลการเรียนร้่มาพัฒนาทักษะการเขียน	ด้วิยการสำร้างสำรรคั์ศิึลปะการ
ประพันธ์ิให้มีคุัณคั�าและเป็นประโยชน์ต�อมนุษย์	สัำงคัม	ธิรรมชาติ	
	 Art	of	writing	in	content,	language	and	point	of	view	
techniques;	forms	of	literary	works	both	fiction	and	non-fiction;	
reading	skills	and	literary	evaluation;	application	of	learning	
outputs	to	initiate	writing	skills	and	literary	works	to	maintain	
benefits	of	man,	society	and	nature.

4. กลุ่มวิชีาวิทั่ยาศึาสตร์ีและคณิตศึาสตร์ี 
(Science and Mathematics Courses)
600401 คอมพิวเตอร์ีและการีปรีะยุกต์สร้ีางปรีะโยชีน์ 3(3-0-6) 
 ในชีีวิตปรีะจำาว่น 
 (Computer and Applications Benefits for Everyday 
Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามเปน็มาของคัอมพวิิเตอร	์การแบั�งประเภทของคัอมพวิิเตอร์
	อุปกรณ์ต�อพ�วิงกับัคัอมพิวิเตอร์	การจัดหาและการเลือกใช้คัอมพิวิเตอร์
ให้เหมาะสำมกบัังาน	การบัำารุงรักษาคัอมพวิิเตอร	์เทคัโนโลยคีัอมพวิิเตอร์
ในปัจจุบัันและแนวิโน้มการพัฒนาในอนาคัต	ซีอฟต์แวิร์ระบับัและ
ซีอฟต์แวิร์ประยกุต์	อินเตอร์เน็ตและโซีเชียลมีเดีย	รวิมถึึงจริยธิรรมในการ
ใช้คัอมพิวิเตอร์	พระราชบััญญัติและกฎีหมาย	ที�เกี�ยวิข้อง
	 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. 461



600402 วิทั่ยาศึาสตร์ีและเทั่คโนโลยีเพื�อชีีวิตสม่ยใหม่ 3(3-0-6)
 (Science and Technology for Modern Life) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ทักษะกระบัวินการทางวิิทยาศึาสำตร	์การประยกุตใ์ช้คัวิามร้่ทาง
วิิทยาศึาสำตร์และเทคัโนโลยี	เพื�อพัฒนาคัุณภาพชีวิิตให้ดำารงอย่�อย�าง
เป็นสุำขและมีคุัณภาพชีวิิตที�ดี	โดยตระหนักถึึงผลกระทบัของคัวิาม
ก้าวิหน้าทางวิิทยาศึาสำตร์และเทคัโนโลยีที�มีต�อมนุษย์และสิำ�งแวิดล้อม
	 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 ชีีวิตก่บสิ�งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Life and Environment)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างสิำ�งมีชีวิิตกับัสำภาพแวิดล้อม	สำถึานภาพ
ปัจจุบัันและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธิรรมชาติ	ระบับันิเวิศึขั�นพื�น
ฐาน	สำถึานการณ์ปัญหาสิำ�งแวิดล้อมของประเทศึไทยและของโลก	สัำงคัม
คัาร์บัอนตำ�า	การอนุรักษ์ทรัพยากรธิรรมชาติและสิำ�งแวิดล้อม	
	 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 การีจ่ดการีสารีสนเทั่ศึยุคใหม่  3(3-0-6)
 (Modern Information Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แหล�งสำารสำนเทศึ	ลักษณะของแหล�งสำารสำนเทศึ	ทรัพยากร
สำารสำนเทศึ	การเข้าถึึงทรัพยากรสำารสำนเทศึ	ทั�งภายในประเทศึและต�าง
ประเทศึ	การเขียนเชิงอรรถึและบัรรณานกุรม	ศึึกษาวิิธีิการรวิบัรวิมขอ้ม่ล
	และการนำาเสำนอข้อม่ลทางวิิชาการ
	 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 เทั่คโนโลยีสารีสนเทั่ศึเพื�องานเอกสารี 3(2-2-5) 
 และการีนำาเสนอ 
  (Information Technology for Documentation 
 and Presentation) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การใช้เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึเพื�องานเอกสำารและการนำาเสำนอ	
หลักการจัดทำาเอกสำารด้วิยโปรแกรมประมวิลผลคัำา	การวิางแผนการนำา
เสำนอ	การจัดทำางานนำาเสำนอด้วิยโปรแกรมนำาเสำนอผลงาน	การเลือกใช้
ซีอฟต์แวิร์ที�เหมาะสำม	การใช้เทคัโนโลยสีำารสำนเทศึเพื�อการจัดทำาเอกสำาร
และการนำาเสำนอ	เพื�อช�วิยให้งานเอกสำารและการนำาเสำนอมีคัวิามสำมบ่ัรณ์
แบับัและสำามารถึนำาไปใช้ได้จริง
	 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 คณิตศึาสตร์ีและสถิิติท่ั่�วไป 3(3-0-6)
 (General Mathematics and Statistics )
 วิชีาบ่งค่บก่อน : ไม่มี
	 การประยุกต์ใช้หลักทางคัณิตศึาสำตร์และสำถึิติเพื�อการจัดการ
ข้อม่ลต�างๆ	เช�น	ระบับัจำานวินจริง	คัวิามสัำมพันธ์ิ	ฟังก์ชัน	กราฟ	เมตริกซ์ี
	คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัสำถิึติเชิงแสำดงลักษณะและสำถิึติเชิงสำรุปผล
	 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 คณิตศึาสตร์ีท่ั่�วไป  3(3-0-6)
 (General Mathematics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ระบับัจำานวินจรงิ	คุัณสำมบััติและการดำาเนนิการของจำานวินจรงิ
	เลขยกกำาลังและราก	การดำาเนินการเกี�ยวิกับันิพจน์พีชคัณิต	การแยก
ตัวิประกอบั	ฟังก์ชันและการเขียนกราฟเมตริกซ์ี	การแก้ระบับัสำมการเชิง
เส้ำนโดยใช้เมตริกซ์ี
	 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 สถิิติเพื�อการีจ่ดการีและการีต่ดสินใจ 3(3-0-6) 
 (Statistics for Management and Decision)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การวิิเคัราะห์ข้อม่ลเพื�อการจัดการและการตัดสำินใจ	โดยใช้
ทฤษฎีีทางสำถิึติเชิงแสำดงลักษณะและการอนุมานทางสำถิึติ	เช�น	การ
แจกแจงคัวิามถีึ�	การวัิดแนวิโน้มส่ำ�สำ�วินกลาง	การวัิดการกระจาย	การ
ประมาณคั�าพารามิเตอร์	การทดสำอบัสำมมติฐาน	การวิิเคัราะห์คัวิาม
แปรปรวิน	การวิิเคัราะห์การถึดถึอย	และสำหสัำมพันธ์ิ
	 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. กลุ่มวิชีาพลศึึกษาและน่นทั่นาการี 
(Physical Education and Recreation Courses) 
600501 กอล์ฟ 1(0-2-1)
 (Golf)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 กฎี	กติกาของกฬีากอลฟ์	หลักการบัริหารร�างกาย	ก�อนการเล�น
	วิิธีิการและเทคันิคัการเล�นกอล์ฟตามหลักสำากลนิยม	การนับัคัะแนนและ
ฝึกปฏิิบััติ	โดยเน้นเรื�องการตรงต�อเวิลา	การรักษากฎีกติกามารยาท
	 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 ตะกร้ีอ 1(0-2-1)
 (Takraw)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 กฎี	กติกาและมารยาทของกีฬาตะกร้อ	หลักการบัริหารร�างกาย
ก�อนการเล�น	วิิธิีเล�นและทักษะต�างๆ	ของตะกร้อ	เช�น	การเตะล่กแบับั
ต�างๆ	ทักษะการโหม�ง	การใช้เข�าและไหล�	การเล�นตะกร้อแบับัต�างๆ	ฝึก
ปฏิิบััติโดยเน้นเรื�องการตรงต�อเวิลา	การรักษากฎี	กติกามารยาท
	 Rules,	refereeing	and	etiquette	of	takraw;	principle	of	
conditioning	exercise	before	playing;	steps	and	techniques	of	
playing	takraw,	kicking,	head,	knee	and	shoulder	actions;	types	
of	playing	takraw	with	an	emphasis	on	punctuality,	rule	and	
refereeing	conformation,	and	takraw	etiquette.

600503 ฟุตบอล 1(0-2-1)
 (Soccer)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 กฎี	กติกาและมารยาทของกฬีาฟุตบัอล	หลักการบัรหิารร�างกาย
ก�อนการเล�น	ฝึกทักษะการทรงตัวิ	การวิิ�งและการเปลี�ยนทิศึทาง	การเตะ
	การหยุด	การโหม�งล่กบัอลและการรักษาประต่	ฝึกปฏิิบััติโดยเน้นเรื�อง
การตรงต�อเวิลา	การรักษากฎี	กติกาและมารยาท	การฝึกเล�นเป็นราย
บุัคัคัลและเป็นกลุ�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)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 กฎี	กติกาและมารยาทของกีฬาบัาสำเกตบัอล	หลักการบัริหาร
ร�างกายก�อนการเล�น	ฝึกทักษะการทรงตัวิ	การวิิ�ง	การหยุด	การหมุนตัวิ	
การเปลี�ยนทิศึทาง	การหลอกล�อและการทรงตัวิในท�าป้องกันทักษะการ
คัรองบัอล	การจับั	การรับัและสำ�งล่กบัอล	การเลี�ยงและการยิงทำาคัะแนน
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	ฝึกปฏิิบััติโดยเน้นเรื�องการตรงต�อเวิลา	การรักษากฎี	กติกามารยาท
	 Rule,	refereeing	and	etiquette	of	basketball;	principle	
of	conditioning	exercise	before	playing;	training	in	body	
balance,	running,	stopping,	pivot,	change	of	direction,	dummy	
and	defensive	balance;	skills	in	ball	possession,	picking,	ball	
circulation,	dribble,	and	field	goal	scoring	with	an	emphasis	
on	punctuality,	rule	and	refereeing	conformation,	and	
basketball	etiquette.

600505 เกมปรีะกอบการีฝึกอบรีม 1(0-2-1)
 (Mixed Games)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักและวิิธีิการเล�นเกมไทยและสำากลประเภทต�างๆ	เทคันคิัการ
เป็นผ้่นำา	การฝึกกิจกรรมในการเล�นเกมเบ็ัดเตล็ด	ตลอดจนฝึกประดิษฐ์
และใช้เคัรื�องมือประกอบัการเล�น
	 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 การีเต้นสม่ยใหม่ 1(0-2-1)
 (Modern Dance)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ร่ปแบับั	หลักการเต้นสำมัยใหม�และฝึกปฏิิบััติโดยเน้นเรื�องคัวิาม
สำวิยงาม	การแสำดงอารมณ์	มารยาทสำังคัม	การสำร้างมนุษย์สัำมพันธ์ิ	การ
ฝึกเป็นรายบุัคัคัลและกลุ�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 นาฏิศิึลป์ไทั่ย  1(0-2-1)
 (Thai Dancing Art)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ร่ปแบับัหลักการที�เป็นแบับัแผนนาฏิศิึลป์ไทยและฝึกปฏิิบััติโดย
เน้นเรื�องคัวิามสำวิยงามตามแบับัแผน	การแสำดงอารมณข์องตัวิละคัร	การก

ล้าแสำดงออก	ฝึกตรงต�อเวิลา	คัวิามอดทน	การฝึกปฏิิบััติเป็นทีม	และสำร้าง
คัวิามมั�นใจของผ้่เรียนให้มีภาวิะเป็นผ้่นำา
	 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 ลีลาศึ 1(0-2-1)
 (Ballroom Dance)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ร่ปแบับัและหลักการการลีลาศึ	ฝึกปฏิิบััติโดยเน้นเรื�องคัวิาม
สำวิยงาม	การแสำดงอารมณ์มารยาทสัำงคัม	การสำร้างมนุษยสัำมพันธ์ิ	การฝึก
เป็นรายบุัคัคัลและกลุ�ม
	 Principles	and	patterns	of	ballroom	dancing;	practical	
training	in	beautiful	gesture,	emotional	expression,	social	
etiquette,	human	relation	reinforcement;	individual	and	group	
training.	
 
600509 วอลเลย์บอล 1(0-2-1)
 (Volleyball)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 กฎี	กติกาการแข�งขัน	การฝึกทักษะเบืั�องต้น	เทคันิคัและกลวิิธีิ
ของกีฬาวิอลเลย์บัอล	มารยาทและคัวิามปลอดภัยในการเล�น	การเป็นผ้่
ตัดสิำนและเจ้าหน้าที�เทคันิคั	การจัดและดำาเนินการแข�งขัน
	 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 พลศึึกษาและน่นทั่นาการี 1(0-2-1)
 (Physical Education and Recreation)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามหมายและคัวิามสำำาคััญของพลศึึกษาและนนัทนาการ	เพื�อ
ให้เกิดคัวิามร้่คัวิามเข้าใจทั�งทฤษฎีีและทักษะพื�นฐานของการออกกำาลัง
กาย	หลักการป้องกันการบัาดเจ็บัจากการเล�นกีฬา	 โภชนาการ	
วิิทยาศึาสำตร์การกีฬาและฝึกทักษะกีฬาสำากล	กิจกรรมนันทนาการ	ซึี�ง
เป็นที�นิยมโดยทั�วิไปตามคัวิามสำนใจหนึ�งชนิดกีฬาหรือหนึ�งกิจกรรม
นันทนาการ
	 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 กีฬาและน่นทั่นาการี 1(0-2-1)
 (Sports and Recreation)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามร้่เบืั�องต้นและคัวิามหมายของกีฬาและนันทนาการ	กฎี	
กติกา	วัิฒนธิรรม	สัำงคัมทางกีฬา	หลักการออกกำาลังกายที�ถ่ึกต้อง	การ
เป็นผ้่นำาทางกีฬาและนนัทนาการ	การฝึกทักษะกีฬาพื�นฐานในทกัษะกีฬา
	เช�น	กีฬาประเภททีม	กีฬาแร็กเก็ต	กีฬาทางนำ�า	กีฬาลีลาศึ	ศิึลปป้องกัน
ตัวิ	(มวิยไทย)	วิิ�งเพื�อสุำขภาพและสำมรรถึภาพทางกาย
	 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 กีฬาเพื�อชีีวิต 3(3-0-6)
 (Sports for Life)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 วัิตถุึประสำงค์ั	และประโยชน์ของการเล�นกีฬาเพื�อสุำขภาพ	ร่ป
แบับั	วิิธีิการออกกำาลังกาย	และการสำร้างเสำริมสำมรรถึภาพทางกายให้
เหมาะสำมกับัวัิย	ข้อคัวิรระวัิงและการป้องกันการบัาดเจ็บัจากการเล�นกีฬา
	ศึึกษาการเล�นและกติกาการแข�งขันกีฬา	มารยาทของการเป็นผ้่เล�นและ
ผ้่ด่กีฬาที�ดี	โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาที�ผ้่เรียนสำนใจ
	 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. หมวดวิชีาเฉุพาะ  (Specific Requirement Course)
 (1.1) กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างวิทั่ยาศึาสตร์ี (Basic Science  Course)        
 1.1.1  กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างคณิตศึาสตร์ี 
  (Mathematics Core Course)                                                       

610101  คณิตศึาสตร์ีวิศึวกรีรีม 1 3(3-0-6)
            (Engineering Mathematics  1) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 เวิกเตอร์	3	มิติ	ลิมิตคัวิามต�อเนื�อง		การหาคั�าอนุพันธิ์	และ
การอินทิเกรตของฟังก์ชันคั�าเป็นจำานวินจริงและฟังก์ชันคั�าเวิกเตอร์ของ
ตัวิแปรจริงและการนำาไปใช้งาน	เทคันิคัการอินทิเกรต	และการประยุกต์
ในงานวิิศึวิกรรมแต�ละสำาขา		
	 Vector	algebra	in	three	dimensions;	limit,	continuity,	
differentiation	and	integration	of	real-valued	and	vector-	
valued	functions	of	a	real	variable	and	their	applications;	
techniques	of	integration	and	its	applications.
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610102  คณิตศึาสตร์ีวิศึวกรีรีม 2 3(3-0-6)
            (Engineering Mathematics 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610101
	 	 คัณิตศึาสำตร์วิิศึวิกรรม	1
	 อินทิกรัลเชิงเส้ำน	อินทิกรัลไม�ตรงแบับั	การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ิ	
กำาหนดแนะนำาการแก้อนุพันธ์ิเบืั�องต้น	และการนำาไปใช้งาน	การอุปนัย
เชิงคัณิตศึาสำตร์	ลำาดับัและอนุกรมของตัวิเลข	การกระจายอนุกรมเทยเ์ลอ
ร์ของฟังก์ชัน	จำานวินเชิงซ้ีอน	และการประยุกต์ในงานวิิศึวิกรรมแต�ละ
สำาขา
	 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  คณิตศึาสตร์ีวิศึวกรีรีม 3      3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 3)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610102	
	 	 คัณิตศึาสำตร์วิิศึวิกรรม	2	
	 การอินทิเกรตเชิงเลข	พิกัดเชิงขั�วิ	แคัลค่ัลัสำของฟังก์ชันคั�าจริง	
2	ตัวิแปร	เส้ำนตรง	ระนาบัและพื�นผิวิในปริภ่มิ	3	มิติ	แคัลค่ัลัสำของฟังก์ชัน
คั�าจริงหลายตัวิแปรและการประยุกต์ใช้งาน	
	 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  กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างฟิสิกส์ (Physics Core Course)                                             
610104 ฟิสิกส์ท่ั่�วไป 1 3(3-0-6) 
 (General Physics 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แรงและการเคัลื�อนที�	งานและพลังงาน	ระบับัของอนุภาคั	การ
เคัลื�อนที�แบับัหมุน	และวัิตถุึเกร็ง	สัำมพันธิภาพ	การเคัลื�อนที�แบับัฮิาร์โม
นิกและคัลื�นกล	ทฤษฎีีจลน์ของแก๊สำและอุณหพลศึาสำตร์	กลศึาสำตร์
ของไหล	การประยุกต์คัวิามร้่พื�นฐานด้านฟิสิำกส์ำในการศึึกษาด้าน
วิิศึวิกรรมศึาสำตร์

	 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  ปฏิิบ่ติการีฟิสิกส์ท่ั่�วไป 1   1(0-3-1)
            (General  Physics Laboratory 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา		

610104		ฟิสิำกส์ำทั�วิไป		1
	 ปฏิิบััตกิารซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา610104ฟิสิำกส์ำทั�วิไป		1
	 Experiment	corresponding	to	the	610104	General	
Physics	1	course.

610106 ฟิสิกส์ท่ั่�วไป 2 3(3-0-6) 
 (General Physics 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610104		ฟิสิำกส์ำทั�วิไป	1																																																																																							
	 องค์ัประกอบัของแม�เหล็กไฟฟ้า	วิงจรไฟฟ้ากระแสำสำลับั	
อิเลก็ทรอนกิส์ำเบืั�องตน้	การมองเหน็(เลนสำเ์ว้ิา–เลนสำน่์น)		ฟิสิำกสำส์ำมัยใหม�
		การประยกุต์คัวิามร้่พื�นฐานด้านฟิสิำกส์ำในการศึึกษาด้านวิิศึวิกรรมศึาสำตร์

	 Elements	of	electromagnetism		:		A.C.	circuit	;		
fundamental		electronics;	optics	concave	and	convex	lens;	
modern	physics	;	application	of	basic	physics	in	engineering	
studies.

610107  ปฏิิบ่ติการีฟิสิกส์ท่ั่�วไป 2 1(0-3-1)
            (General  Physics Laboratory  2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา		

610106		ฟิสิำกส์ำทั�วิไป		2	และผ�านการศึึกษา
วิิชา	610105		ปฏิิบััติการฟิสิำกส์ำทั�วิไป	1

	 ปฏิิบััติการซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา610106		ฟิสิำกส์ำทั�วิไป	2																																																																																															
	 Experiments	corresponding	to	the	610106	General	
Physics	2	1	course.
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 1.1.3  กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างเคมี  (Chemistry Core Course)                                                           

610108 เคมีท่ั่�วไป               3(3-0-6)
 (General  Chemistry)
			 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ปริมาณสำารสัำมพันธ์ิ	ทฤษฎีีอะตอม	คุัณสำมบััติของแก๊สำ	ของเหลวิ
	ของแข็งและสำารละลาย	สำมดุลเคัมี	สำมดุลไอออน	จลนศึาสำตร์เคัมี	
โคัรงสำร้างอิเล็กทรอนิกสำ์ของอะตอม	พันธิะเคัมี	คุัณสำมบััติของธิาตุตาม
ตารางธิาตุ	ธิาตุเรพรีเซีนเททีฟ	อโลหะ	โลหะทรานซิีชัน
	 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  ปฏิิบ่ติการีเคมีท่ั่�วไป                                  1(0-3-1)
            (General  Chemistry Laboratory) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา		

610108		เคัมีทั�วิไป			
	 ปฏิิบััติการซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	610108		เคัมีทั�วิไป			
	 Experiment	corresponding	to	the	610108	General	
Chemistry	1	course.

 1.2) กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างวิศึวกรีรีม  
  (Basic  Engineering  Course)      
 1.2.1 กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างวิศึวกรีรีมศึาสตร์ี 
  (Basic  Engineering  Core Course)          
                                                         
610201  เขียนแบบวิศึวกรีรีม     3(2-3-5)
            (Engineering Drawing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 เทคันิคัการเขียนตัวิอักษรและตัวิเลข		การเขียนภาพฉายออร์โธิ
กราฟฟิก		การเขียนภาพออร์โธิกราฟฟิก	การเขียนภาพสำามมิติ		การให้
ขนาดและการให้ขนาดคัวิามเผื�อ		การเขียนภาพตัด		วิิวิช�วิยและการพัฒนา

		การเขียนภาพร�างด้วิยมือ		การเขียนภาพประกอบัและภาพแสำดงราย
ละเอียด		พื�นฐานการใช้คัอมพิวิเตอร์ช�วิยในการเขียนแบับั
	 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 กลศึาสตร์ีวิศึวกรีรีม  3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือเรียนคัวิบัวิิชา	610104	
	 	 ฟิสิำกส์ำทั�วิไป	1	
	 ระบับัของแรง	ผลลัพธ์ิ	การสำมดุล	คัวิามฝ้ด	หลักของงานเสำมือน
	เสำถีึยรภาพ	ของไหลสำถิึต	จลนศึาสำตร์และจลนพลศึาสำตร์ของวัิตถุึแบับั
แข็งแกร�งและแบับัอนุภาคั	กฏิการเคัลื�อนที�ข้อที�สำองของนิวิตัน	งานและ
พลังงาน	แรงดลและการเคัลื�อนที�	หรือ	Statics	:	ระบับัแรง			แรงลัพธ์ิ		
สำมดุล		คัวิามเสีำยดทาน		กฎีของงานเสำมือนและเสำถีึยรภาพ		บัทนำาส่ำ�ภาคั
พลศึาสำตร์	
	 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  ว่สดุวิศึวกรีรีม  3(3-0-6)                                               
            (Engineering Materials)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การศึึกษาคัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างโคัรงสำร้าง		สำมบััติต�าง	ๆ	ของ
วัิสำดุ		กระบัวินการผลิตและการประยุกต์ใช้งานของกลุ�มวัิสำดุวิิศึวิกรรม
หลัก	ๆ	เช�น	โลหะ		โพลิเมอร์		เซีรามิคัและวัิสำดุคัอมโพสิำต		สำมบััติต�าง	ๆ
	ทางกลและการเสืำ�อมสำภาพของวัิสำดุ
	 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  การีโปรีแกรีมคอมพิวเตอร์ี 3(2-3-5)
            (Computer Programming) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แนวิคิัดของคัอมพิวิเตอร์	สำ�วินประกอบัต�างๆ	ของคัอมพิวิเตอร์
	ปฏิิสัำมพันธ์ิระหวิ�างฮิาร์ดแวิร์และซีอฟต์แวิร์	ภาษาสำำาหรับัการเขียน
โปรแกรมคัอมพิวิเตอร์ในปัจจุบััน	ทักษะการเขียนโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์

	 	Computer	concepts;	computer	components;	
Hardware	and	software	interaction;	Current	programming	
language;	Programming	practices.

กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างวิศึวกรีรีมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering Core Courses) 
 
612101 อิเล็กทั่รีอนิกส์วิศึวกรีรีม 1  3(3-0-6)
 (Engineering Electronics 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 อุปกรณ์สำารกึ�งตัวินำา	คุัณลักษณะกระแสำ-แรงดันและคัวิามถีึ�
ของอุปกรณ์สำารกึ�งตัวินำา	การวิิเคัราะห์และการออกแบับัวิงจรไดโอด	การ
วิิเคัราะห์และออกแบับัวิงจรขยายทรานซิีสำเตอร์	BJT	MOS	CMOS	และ
	BiCMOS	วิงจรขยายโอเปอเรชั�นเนลแอมปลิไฟเออร์และการประยุกต์ใช้
งาน	ชุดแหล�งจ�ายแรงดันไฟฟ้ากระสำตรง	แนะนำาอุปกรณ์และเทคัโนโลยี
สำมัยใหม�ที�เกี�ยวิข้อง
	 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 ปฏิิบ่ติการีอิเล็กทั่รีอนิกส์วิศึวกรีรีม 1  1(0-3-1)
 (Engineering Electronics Laboratory 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือ	เรียนคัวิบักับัวิิชา	

612101	อิเล็กทรอนิกส์ำวิิศึวิกรรม	1	
	 	ปฏิิบััติการทดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	612101	
อิเล็กทรอนิกส์ำวิิศึวิกรรม	1	
	 Experiment	corresponding	to	the	612101	Engineering	
Electronics	1	course.

612103 การีออกแบบวงจรีดิจิท่ั่ลและวงจรีตรีรีกะ 
3(3-0-6)
 (Digital Circuits and Logic Design) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ระบับัตัวิเลขและรหัสำ	มาตรฐานลอจิกเกทแบับัต�าง	ๆ	วิงจร
ดิจิทัลและไอซีีแบับัต�างๆ	พีชคัณิตบ่ัลีน	กระบัวินการออกแบับัวิงจรตรรกะ
	การลดทอนนิพจน์ของตรรกะ	การออกแบับัวิงจรคัอมบิัเนชัน	การ
ออกแบับัวิงจรซีีเคัวินเชียล	วิงจรซีิงโคัรนัสำและอะซีิงโคัรนัสำ	ฟลิบัฟลอป	
วิงจรแลตช์	วิงจรฐานเวิลา	วิงจรนับัและรีจิสำเตอร์	วิงจรแปลงสัำญญาณ	
D/A	และ	A/D	วิงจรหน�วิยคัวิามจำาแบับัต�าง	ๆ	ศึึกษาวิงจร	PLA	แบับั
ต�างๆ	การประยุกต์วิงจรดิจิทัลในงานระบับัต�างๆ	แนะนำาเทคัโนโลยี
ปัจจุบัันที�เกี�ยวิข้อง
	 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 ปฏิิบ่ติการีวงจรีดิจิท่ั่ลและวงจรีตรีรีกะ  1(0-3-1)
 (Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือ	เรียนคัวิบักับั	วิิชา	

612103	การออกแบับัวิงจรดิจิทัล	และวิงจร
ตรรกะ

	 ปฏิิบััติการทดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	612103	การ
ออกแบับัวิงจรดิจิทัลและวิงจรตรรกะ
	 Experiment	corresponding	to	the	612103	Digital	
Circuits	and	Logic	Design	Laboratory	course.

612105 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electromagnetic Field)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610106	ฟิสิำกส์ำทั�วิไป	2
	 สำนามไฟฟ้าสำถิึต	ตัวินำาและไดอิเล็กทริก	คัวิามจุไฟฟ้า	กระแสำ
พาและกระแสำนำา	คัวิามตา้นทาน	สำนามแม�เหลก็สำถึติ	วัิสำดุแม�เหล็ก	คัวิาม
เหนี�ยวินำา	สำนามแม�เหล็กไฟฟ้าที�แปรตามเวิลา	สำมการของแมกซ์ีเวิลล์	
แนะนำาเทคัโนโลยีสำมัยใหม�ที�เกี�ยวิข้อง
	 Electrostatic	fields;	conductors	and	dielectrics;	
capacitance;	convection	and	conduction	currents;	resistance	
;	magnetostatic	fields;	magnetic	materials;	inductance	;	time-
varying	electromagnetic	fields;	Maxwell’s	equations;	
introduction	to	related	modern	technology.	

612106 วงจรีไฟฟ้า 1  3(3-0-6)
 (Electric Circuits 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610101	คัณิตศึาสำตร์

วิิศึวิกรรม	1
	 องค์ัประกอบัของวิงจรไฟฟ้า	การวิิเคัราะห์โนดและเมช	
ทฤษฎีีบัทวิงจรไฟฟ้า	คัวิามต้านทาน	คัวิามเหนี�ยวินำา	และคัวิามจุไฟฟ้า	
วิงจรไฟฟา้อนัดบััหนึ�งและวิงจรไฟฟา้อันดบััสำอง	เฟสำเซีอรไ์ดอะแกรม	วิงจร
กำาลังไฟฟ้ากระแสำสำลับั	ระบับัไฟฟ้าสำามเฟสำ	และการปรับัปรุงเพาเวิอร์
แฟกเตอร์	การจำาลองวิงจรไฟฟ้าด้วิยโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์	
	 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 ปฏิิบ่ติการีวงจรีไฟฟ้า 1 1(0-3-1)
 (Electric Circuits Laboratory 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือ	เรียนคัวิบักับัวิิชา	

612106	วิงจรไฟฟ้า	1	
	 ปฏิิบััติการซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	612106	วิงจรไฟฟ้า	1
	 Experiment	corresponding	to	the	612106	Electric	
Circuits	1	course.

612108 วงจรีไฟฟ้า 2 3(3-0-6)
 (Electric Circuit 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612106	วิงจรไฟฟ้า	1	
	 ผลตอบัสำนองเชิงคัวิามถีึ�	แฟกเตอร์คุัณภาพและแบันวิิดท์	วิงจร
เรโซีแนนซ์ี	วิงจรกรอง	R-C	วิงจร	2	พอร์ต	และพารามิเตอร์	Z	,	Y,	h,	
ABCD	,	T	การประยุกต์อนุกรมฟ่ริเยร์เพื�อวิิเคัราะห์วิงจรที�มีแหล�งกำาเนิด
แบับัไม�เป็น	ไซีน่ซีอยด์	การประยุกต์การแปลงลาปลาซีเพื�อวิิเคัราะห์ผล
ตอบัสำนองของวิงจร	R-L-C	แบับัจำาลองตวัิแปรสำถึานะและการหาผลเฉลย
	ฟังก์ชันถึ�ายโอนและการหาคั�าโพล-ซีีโร	การสัำงเคัราะห์โคัรงข�ายเบืั�องต้น
	การจำาลองวิงจรไฟฟ้าด้วิยโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์	
	 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 รีะบบควบคุม 3(3-0-6)
 (Control Systems)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612108	วิงจรไฟฟ้า	2
	 แบับัจำาลองทางคัณิตศึาสำตร์ของระบับั	ฟังก์ชันถึ�ายโอน	แบับั
จำาลองทางคัณิตศึาสำตร์ของระบับัในโดเมนเวิลาและโดเมนคัวิามถีึ�	แบับั
จำาลองทางพลวิตัและผลตอบัสำนองเชิงพลวิตัของระบับั	ระบับัอนัดับัหนึ�ง
และระบับัอันดับัสำอง	การคัวิบัคัุมแบับัวิงรอบัเปิดและวิงรอบัปิด	การ
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คัวิบัคุัมป้อนกลับัและคัวิามไวิของระบับั	แบับัชนิดของการคัวิบัคุัมป้อน
กลับั	แนวิคิัดและเงื�อนไขเสำถีึยรภาพของระบับั	ระเบีัยบัวิิธีิการตรวิจสำอบั
เสำถีึยรภาพ	การจำาลองระบับัคัวิบัคุัมด้วิยโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์	
	 	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 ปฏิิบ่ติการีรีะบบควบคุม 1(0-3-1)
 (Control System Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	

612109	ระบับัคัวิบัคุัม	 	
	 ปฏิิบััติการทดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัลอ้งกับัวิิชา	612109	ระบับั
คัวิบัคุัม
	 Experiment	corresponding	to	the	612109	Control	
system	course.
612111 วิชีาชีีพทั่างวิศึวกรีรีมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Electrical Engineering Profession)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การเลือกประกอบัอาชีพทางวิิศึวิกรรมไฟฟ้า	หน้าที�และคัวิาม
รับัผิดชอบัของวิิศึวิกรไฟฟ้า	การคิัดคั�าไฟฟ้าประเภทต�าง	ๆ 	การแก้ปัญหา
ทางวิิศึวิกรรมไฟฟ้า	เศึรษฐศึาสำตร์วิิศึวิกรรม	วิิศึวิกรกับังานบัริหาร
อุตสำาหกรรม	วิิศึวิกรกับัสัำงคัม	วิิศึวิกรกับัสิำ�งแวิดล้อม	จรรยาบัรรณของ
วิิศึวิกร	และแนะนำาเทคัโนโลยีใช้งานปัจจุบัันในสำ�วินที�เกี�ยวิข้องกับั
วิิศึวิกรรมไฟฟ้า	
	 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 การีฝึกงานทั่างวิศึวกรีรีมไฟฟ้า 1(240ช่ี�วโมง)
 (Electrical Engineering Practice)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ต้องเป็นนักศึึกษาที�ลงทะเบีัยนเรียนมาแล้วิ

ไม�น้อยกวิ�า	2	ใน	3	ของหน�วิยกิต	ตลอดทั�ง
หลักส่ำตรหรือได้รับัคัวิามเห็นชอบัจากสำาขา
วิิชา	

	 อบัรมการใช้เคัรื�องมือวัิดทางวิิศึวิกรรมไฟฟ้าต�างๆ	ก�อนเข้าช�วิง
ฝึกงาน	การฝึกงานในอุตสำาหกรรมที�เกี�ยวิข้องกับัสำาขาวิิศึวิกรรมไฟฟ้า	จะ
มีขึ�นระหวิ�างภาคัฤด่ร้อน	โดยฝึกงานเป็นเวิลาไม�น้อยกวิ�า	240	ชั�วิโมง	และ
มีคัณะอาจารย์ร�วิมรับัผิดชอบัตรวิจนักศึึกษาฝึกงาน	ณ	แต�ละสำถึาน
ประกอบัการ	เพื�อแลกเปลี�ยนคัวิามร้่กับัเจ้าของกิจการ
	 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) กลุ่มวิชีาเฉุพาะทั่างวิศึวกรีรีมไฟฟ้า 
 (Electrical Engineering Core Courses)
 
612201 การีว่ดและเครืี�องมือว่ดทั่างไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Electrical Instruments and Measurements) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือ	เรียนคัวิบักับัวิิชา	

612106	วิงจรไฟฟ้า	1
	 หน�วิยและมาตรฐานของการวัิดทางไฟฟ้า	การจำาแนกเคัรื�องมือ
วัิดและคุัณลักษณะของเคัรื�องมือวัิด	การวิิเคัราะห์การวัิด	การวัิดกระแสำ
และแรงดันกระแสำตรงและกระแสำสำลบััโดยใช้เคัรื�องวัิดแบับัแอนะลอ็กและ
ดิจิทัล	การวัิดกำาลังไฟฟ้า	ตัวิประกอบักำาลังและการวิดัพลังงานไฟฟา้	การ
วัิดคั�าคัวิามต้านทาน	คั�าคัวิามเหนี�ยวินำาและคั�าคัวิามจุไฟฟ้า	การวัิดคัวิามถีึ�
และคัาบัเวิลา	สัำญญาณรบักวินและทรานสำดิวิเซีอร์	การสำอบัเทียบัเคัรื�อง
มือวิัดให้ตรงตามมาตรฐาน	แนะนำาเทคัโนโลยีใช้งานปัจจุบัันในสำ�วินที�
เกี�ยวิข้อง	
	 	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 ปฏิิบ่ติการีการีว่ดและเครืี�องมือว่ดทั่างไฟฟ้า  1(0-3-1)
 (Electrical Instruments and Measurements 
Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือ	เรียนคัวิบักับัวิิชา	

612201	การวัิดและเคัรื�องมือวัิดทางไฟฟ้า
	 	ปฏิิบััติการทดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	612201	การ
วัิดและเคัรื�องมือวัิดทางไฟฟ้า
	 Experiment	corresponding	to	the	612201	Electrical	
Instruments	and	Measurements	course.

12203 ไมโครีคอนโทั่รีลเลอร์ี  3(3-0-6)
 (Microcontroller )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	วิิชา	612103	การออกแบับั

วิงจรดิจิทัลและวิงจรตรรกะ
	 โคัรงสำร้างสำถึาปัตยกรรมของไมโคัรคัอนโทรลเลอร์	ชุดคัำาสัำ�ง
ภาษาแอสำแซีมบัลี	หรือ	ภาษาซีีของไมโคัรคัอนโทรลเลอร์	การเขียน
โปรแกรมหน�วิงเวิลา	การเขียนโปรแกรมอินเทอร์รัปต์	หน�วิยอินพุต-
เอาต์พุต	การสืำ�อสำารข้อม่ลแบับัขนาน	แบับั	I2C	อื�นๆ	การเชื�อมต�อระบับั
ด้วิยสัำญญาณแอนะล็อกและสัำญญาณดิจิทัล	การประยุกต์ใช้ในระบับัและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ากำาลัง	เช�น	การวัิดแรงดันและกระแสำในระบับัไฟฟ้ากำาลัง	
การคัวิบัคุัมการทำางานของมอเตอร์ไฟฟ้าแบับัเรียงลำาดับั	การคัวิบัคุัม
คัวิามเร็วิรอบัของมอเตอร์ไฟฟ้า	การคัวิบัคุัมคัวิามเข้มแสำงของหลอดไฟฟ้า
	เป็นต้น	แนะนำาเทคัโนโลยีใช้งานปัจจุบัันในสำ�วินที�เกี�ยวิข้อง
	 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 ปฏิิบ่ติการีไมโครีคอนโทั่รีลเลอร์ี  1(0-3-1)
 (Microcontroller Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ต้องผ�านการศึึกษา	หรือ	เรียนคัวิบัค่ั�กับัวิิชา	

612203	ไมโคัรคัอนโทรลเลอร์	
	 ปฏิิบััติการทดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	612203	ไมโคัร
คัอนโทรลเลอร์
	 Experiment	 corresponding	 to	 the	 612203	
Microcontroller	course.

612205 อิเล็กทั่รีอนิกส์กำาล่ง 3(3-0-6)
 (Power Electronics) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612101	อิเล็กทรอนิกส์ำ

วิิศึวิกรรม	1
	 ลักษณะคัุณสำมบััติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสำ์กำาลัง	หลักการ
ของคัอนเวิอร์เตอร์กำาลังแบับัต�างๆเอซีี-ดีซีีคัอนเวิอร์เตอร	์ดีซีี-ดีซีีคัอนเวิอร์
เตอร์	เอซีี-เอซีีคัอนเวิอร์เตอร์	ดีซีี-เอซีีคัอนเวิอร์เตอร์	แนะนำาเทคัโนโลยี
ใช้งานปัจจุบัันในสำ�วินที�เกี�ยวิข้อง
	 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 ปฏิิบ่ติการีอิเล็กทั่รีอนิกส์กำาล่ง  1(0-3-1) 
 (Power Electronics Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	

612205	อิเล็กทรอนิกส์ำกำาลัง	
	 ปฏิิบััติการทดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	612205	
อิเล็กทรอนิกส์ำกำาลัง
	 Experiment	corresponding	to	the	612205	Power	
Electronics	course.
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612207 การีออกแบบรีะบบไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Electrical Systems Design)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	แนวิคัิดเรื�องการออกแบับัระบับัไฟฟ้า	รหัสำและมาตรฐาน	ผัง
การจ�ายกำาลังไฟฟ้า	สำายไฟฟ้าและสำายเคัเบิัล	รางเดินสำายไฟฟ้า	บัริภัณฑ์
และเคัรื�องสำำาเร็จ	การคัำานวิณภาระโหลด	การปรับัปรุงตัวิประกอบักำาลัง
และการออกแบับัวิงจรกลุ�มตัวิเก็บัประจุ	การออกแบับัวิงจรแสำงสำวิ�างและ
วิงจรเคัรื�องใช้ไฟฟ้า	การออกแบับัวิงจรมอเตอร์	ตารางโหลด	ตารางสำาย
ป้อนและตารางหลัก	ระบับักำาลังฉุกเฉิน	การคัำานวิณกระแสำลัดวิงจร	ระบับั
การต�อสำายลงดินสำำาหรับัการติดตั�งระบับัไฟฟ้า	แนะนำาเทคัโนโลยีใช้งาน
ปัจจุบัันในสำ�วินที�เกี�ยวิข้อง
	 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 โครีงงานวิศึวกรีรีมไฟฟ้า 1 1(0-3-1)
 (Electrical Engineering Project 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เป็นนักศึึกษาชั�นปีที�	4	หรือเทียบัหน�วิยกิตได้

เท�ากับันักศึึกษา	ชั�นปีที�	4
	 	นักศึึกษาร�วิมกลุ�ม	3-5	คันในแต�ละกลุ�มโคัรงงาน	หรือเป็นไป
ตามระเบีัยบัของมหาวิิทยาลัย	โดยในแต�ละกลุ�มเกรดอาจจะได้รับัเกรด
เดียวิหรือได้รับัเกรดแยกแต�ละบุัคัคัลก็ได้	นักศึึกษาจะต้องสำรรหาอาจารย์
ที�ปรึกษาตามกลุ�มวิิชาที�สำนใจเพื�อเสำนอหัวิข้อโคัรงงาน	จากนั�นกลุ�ม
นักศึึกษาจะต้องศึึกษาคัวิามเป็นไปได้ของโคัรงงาน	ศึึกษาคัวิามร้่ให้เกิดสิำ�ง
ประดิษฐ์ใหม�	ศึึกษาคัวิามร้่พื�นฐานที�เกี�ยวิข้องรวิมทั�ง	สำืบัค้ันภ่มิหลังของ
งานที�เกี�ยวิข้องกับัโคัรงงานวิิศึวิกรรมไฟฟ้า	ทำาการวิางแผนการวิิจัยและ
พัฒนาโคัรงงานดังกล�าวิ	พิจารณาประโยชน์ที�คัาดวิ�าจะได้รับัเมื�อโคัรงงาน
สำำาเร็จและจะต้องทำารายงานคัวิามคัืบัหน้าของโคัรงงานตามแบับัที�ทาง
คัณะวิิศึวิกรรมศึาสำตร์กำาหนด

	 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 โครีงงานวิศึวกรีรีมไฟฟ้า 2  2(0-6-2) 
 (Electrical Engineering Project 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	612208	โคัรงงานวิิศึวิกรรมไฟฟ้า	1
	 ทำาการศึึกษาทดลองและพัฒนาโคัรงงานตามหัวิข้อที�ได้เสำนอไว้ิ
ในวิิชา	612208	โคัรงงานวิิศึวิกรรมไฟฟ้า	1	เพื�อให้สำำาเร็จตามวัิตถุึประสำงค์ั
ที�ตั�งไว้ิ	และจะต้องจัดสำ�งปริญญานิพนธ์ิฉบัับัสำมบ่ัรณ์เมื�อจบัภาคัการศึึกษา
(ร่ปแบับัและจำานวินเล�มให้ด่จากค่ั�มือการจัดทำาโคัรงงานวิิศึวิกรรมของ
คัณะวิิศึวิกรรมศึาสำตร์)	แนะนำาการจดอนุสิำทธิิบััตร/สิำทธิิบััตรของผลงาน
นักศึึกษาที�เป็นนวัิตกรรม	
	 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) กลุ่มวิชีาเฉุพาะงานทั่างวิศึวกรีรีมไฟฟ้า 
 (Concentration Courses in Electical Engineering Fields)
 กลุ่มเฉุพาะงานไฟฟ้ากำาล่ง
 (Concentration in Electical Power Fields)

612301 เครืี�องจ่กรีกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6)
 (Electrical Machines 1) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612106	วิงจรไฟฟ้า	1
	 วิงจรแม�เหล็ก	หลักการแปรสำภาพพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
	พลังงานและพลังงานร�วิมในวิงจรแม�เหล็ก	หม้อแปลงไฟฟ้าแบับั	1	เฟสำ
และแบับั	3	เฟสำ	หลักการเคัรื�องจักรกลหมุน	เคัรื�องจักรกลไฟฟ้ากระแสำ
ตรงแนะนำาเทคัโนโลยีใช้งานปัจจุบัันในสำ�วินที�เกี�ยวิข้อง
	 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 ปฏิิบ่ติการีเครืี�องจ่กรีกลไฟฟ้า 1  1(0-3-1)
 (Electrical Machines Laboratory 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	

612301	เคัรื�องจักรกลไฟฟ้า	1
	 ปฏิิบััติการทดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	612301	
เคัรื�องจักรกลไฟฟ้า	1
	 Experiment	corresponding	to	the	612301	Electrical	
Machines	1	course.

612303 เครืี�องจ่กรีกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6)
 (Electrical Machines 2) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612301	เคัรื�องจักรกลไฟฟ้า

	1
	 เคัรื�องจักรกลไฟฟ้ากระแสำสำลับั	เคัรื�องจักรกลไฟฟ้าแบับัซิีงโคั
รนัสำ	เคัรื�องจักรกลไฟฟ้าแบับัเหนี�ยวินำา1เฟสำและ	3	เฟสำ	การป้องกัน
เคัรื�องจักรกลไฟฟ้า	แนะนำาเทคัโนโลยีใช้งานปัจจุบัันในสำ�วินที�เกี�ยวิข้อง
	 AC	machines	construction;	synchronous	machines;	
single	phase	and	three	phase	induction	machines;	protection	
of	machines	;	the	present	technology	in	the	related	application.	

612304 ปฏิิบ่ติการีเครืี�องจ่กรีกลไฟฟ้า 2 1(0-3-0)
  (Electrical Machines Laboratory 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	: ผ�านการศึึกษา	หรือ	เรียนคัวิบักับัวิิชา	
612303	
	 	 เคัรื�องจักรไฟฟ้า	2
	 ปฏิิบััติการทดลองซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	612303	
เคัรื�องจักรกลไฟฟ้า	2
	 Experiment	corresponding	to	the	612303	Electrical	
Machines	2	course.

612305 การีส่งและจำาหน่ายกำาล่งไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electric Power Transmission and Distribution) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 พื�นฐานและสัำญลักษณ์ที�ใช้ในระบับัไฟฟ้ากำาลัง	วิงจรของการสำ�ง
และจำาหน�ายกำาลังไฟฟ้า	การเขียนไดอะแกรมเส้ำนเดียวิ	อิมพีแดนซ์ีและรี
แอคัแตนซ์ีไดอะแกรม	คุัณลักษณะของโหลดและการคัำานวิณ	ชนิดของ
สำายเคัเบิัลที�ใช้ในระบับัสำ�งและจ�ายกำาลังไฟฟ้า	การออกแบับัสำายสำ�งเบืั�อง
ต้น	การสำ�งและจำาหน�ายกำาลังไฟฟ้าที�ทันสำมัย
	 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 วิศึวกรีรีมไฟฟ้าแรีงสูง 3(3-0-6)
 (High Voltage Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612105	สำนามแม�เหล็ก
ไฟฟ้า	 แรงดันไฟฟ้าส่ำงเกินในระบับักำาลัง	การสำร้างแรงดันไฟฟ้าส่ำง
สำำาหรับัการทดสำอบั	เทคันิคัการวัิดแรงดันไฟฟ้าส่ำง	เทคันิคัการวัิด
คัวิามเคัรียดสำนามไฟฟ้าและคัวิามเป็นฉนวิน	การเบัรกดาวิน์ของแก๊สำ	คั�า
ไดอเิล็กทของเหลวิและของแข็ง	เทคันคิัการทดสำอบัแรงดนัส่ำง	การปอ้งกนั
ฟ้าผ�า	การโคัออร์ดิเนตชั�นของฉนวิน	แนะนำาเทคัโนโลยีที�น�าสำนใจใน
ปัจจุบััน
	 Uses	of	high	voltage	and	overvoltage	in	power	
systems;	generation	of	high	voltage	for	testing;	high	voltage	

473



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 รีะบบไฟฟ้ากำาล่ง  3(3-0-6)
 (Electrical Power System )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612305	การสำ�งและ

จำาหน�ายกำาลังไฟฟ้า	
	 	โคัรงสำร้างระบับัไฟฟา้กำาลัง	วิงจรกำาลังไฟฟ้ากระแสำสำลับั	ระบับั
เปอร์ย่นิต	คุัณสำมบััติและวิงจรสำมม่ลย์ของเคัรื�องกำาเนิดไฟฟ้า	คุัณสำมบััติ
และวิงจรสำมม่ลย์ของหม้อแปลงกำาลัง	พารามิเตอร์ของสำายสำ�งไฟฟ้า	และ
วิงจรเทียบัเคีัยง	(ระยะสัำ�น	ระยะกลาง	ระยะยาวิ)	พารามิเตอร์ของสำาย
เคัเบิัลและวิงจรเทียบัเคีัยง	การคัำานวิณโหลดโฟลว์ิเบืั�องต้น	การคัำา
นวิณฟอลต์เบืั�องต้นและ	แนะนำาเทคัโนโลยีใช้งานปัจจุบัันในสำ�วินที�
เกี�ยวิข้อง	
	 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 การีป้องก่นรีะบบไฟฟ้ากำาล่ง  3(3-0-6) 
 (Power system Protection) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612305	การสำ�งและ

จำาหน�ายกำาลังไฟฟ้า	
	 	หลักพื�นฐานการปฏิิบััติการของการป้องกัน	หม้อแปลงเคัรื�อง
วัิดไฟฟ้าและทรานสำดิวิเซีอร์	อุปกรณ์ป้องกันและระบับัป้องกัน	การ
ป้องกันกระแสำเกินและการป้องกันฟอลต์ลงดิน	การป้องกันโดยใช้รีเลยผ์ล
ต�าง	การป้องกันสำายสำ�งโดยใช้รีเลย์ระยะทาง	การป้องกันสำายสำ�งโดยไพลอต
รีเลย	์การป้องกันมอเตอร์	การป้องกันหม้อแปลง	การป้องกันเคัรื�องกำาเนิด
ไฟฟ้า	การป้องกันในขอบัเขตของบััสำ	แนะนำาอุปกรณ์ป้องกันแบับัดิจิตัล
สำมัยใหม�	และ	แนะนำาเทคัโนโลยีใช้งานปัจจุบัันในสำ�วินที�เกี�ยวิข้อง
	 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 โรีงจ่กรีไฟฟ้าและสถิานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6)
 (Power Plants and Substations)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การทำานายสำภาวิการณ์โหลด	โรงจักรกำาลังแบับัดีเซีล	โรงจักร
พลังงานไอนำ�า	โรงจักรกังหัน-แก๊สำ	โรงไฟฟ้าพลังคัวิามร้อนร�วิม	ชนิดของ
สำถึานีไฟฟ้าย�อย	อุปกรณ์ในสำถึานีไฟฟ้าย�อย	การออกแบับัสำถึานีไฟฟ้าย�อย
	การป้องกันฟ้าผ�าในโรงไฟฟ้าย�อย	ระบับัการต�อสำายลงดิน	แนะนำา
เทคัโนโลยีใช้งานปัจจุบัันในสำ�วินที�เกี�ยวิข้อง
	 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.

วิชีาเลือกเฉุพาะงานไฟฟ้ากำาล่ง
(Elective Courses for Concentration in Electrical Power Fields)

612310 รีะบบข่บเคลื�อนด้วยไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electric Drives)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	

612205	อิเล็กทรอนิกส์ำกำาลัง	
	 	อุปกรณ์ในระบับัขบััเคัลื�อนทางไฟฟา้	คัณุสำมบััติของโหลดแต�ละ
ประเภทขอบัเขตการทำางานของระบับั	ขับัเคัลื�อน	หลักการเบัรคัของ
มอเตอร์การสำ�งกำาลังและขนาดพิกัดลักษณะสำมบััติของแรงบิัดต�อคัวิามเร็วิ
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รอบัของมอเตอร์	ระบับัขับัเคัลื�อนของวิงจรมอเตอร์กระแสำตรงและ
กระแสำสำลับั	ระบับัขับัเคัลื�อนแบับัเซีอร์โวิการประยกุต์ระบับัขับัเคัลื�อนใน
ระบับัอัตโนมัติทางอุตสำาหกรรม	และแนะนำาเทคัโนโลยีใช้งานปัจจุบัันใน
สำ�วินที�เกี�ยวิข้อง
	 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 วิศึวกรีรีมส่องสว่าง 3(3-0-6)
 (Illumination Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ปริมาณการแผ�รงัสำทีางแม�เหลก็ไฟฟา้ของแสำงสำวิ�าง	การวิดัแสำง
สำวิ�าง	การแผ�รังสีำจากวัิตถุึร้อนจากการ	ถึ�ายประจุไฟฟ้าในก๊าซีและจาก
ฟอสำเฟอร์	มาตรฐานคัวิามเข้มของแสำงสำวิ�าง	หลอดไฟฟ้าชนิดต�าง	ๆ	เช�น
	หลอดไฟแบับัมีไส้ำ	หลอดฟ่ออเรสำเซีน	และหลอดไฟคัวิามสำวิ�างส่ำง	การ
ออกแบับัจำานวินโคัมไฟภายในอาคัารและภายนอกอาคัาร	แนะนำา
เทคัโนโลยีใช้งานปัจจุบัันในสำ�วินที�เกี�ยวิข้อง
	 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 พล่งงานหมุนเวียน 3(3-0-6)
 (Renewable Energy)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แนะนำาระบับักำาเนิดพลังงานต�างๆ	และแหล�งกำาเนิดพลังงาน
ทดแทนต�างๆ	และเทคัโนโลยีพลังงานทดแทน	เช�น	พลังงานจากแสำง
อาทิตย์	พลังงานจากลม	พลังงานจากคัลื�น	พลังงานจากชีวิมวิล	พลังงาน
จากใต้พิภพ	พลังงานจากก๊าซีชีวิภาพ	พลังงานจากขยะ	พลังงานจากเซีล

เชื�อเพลงิ	แหล�งเกบ็ัสำะสำมพลงังาน	มาตรฐานและการเชื�อมต�อกระแสำไฟฟา้
จากพลังงานทดแทนต�างๆเข้ากับัระบับัไฟฟ้า	กฎีหมายข้อบัังคัับัและ
นโยบัายของพลังงานทดแทนรวิมทั�งมุมมองด้านเศึรษฐศึาสำตร	์และแนะนำา
เทคัโนโลยีใช้งานปัจจุบัันในสำ�วินที�เกี�ยวิข้อง
	 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 ว่สดุวิศึวกรีรีมไฟฟ้า  3(3-0-6)
 (Electrical Engineering Materials) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 โคัรงสำรา้งของวิสัำดุ	คุัณสำมบััติทางไฟฟา้ของวิสัำดุ	คุัณสำมบััติทาง
แม�เหล็กของวัิสำดุ	คุัณสำมบััติทางแสำงของวัิสำดุ	ตัวินำาไฟฟ้า	แนะนำาอุปกรณ์
สำารกึ�งตัวินำา	ตัวินำายิ�งยวิด	ไดอิเลคัตริกของของแข็ง	ของเหลวิและของ
ก๊าซี	การประยุกต์ใช้วัิสำดุในอุปกรณ์ทางไฟฟ้ากำาลัง	แนะนำาเทคัโนโลยีใช้
งานปัจจุบัันในสำ�วินที�เกี�ยวิข้อง
	 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 การีจ่ดการีพล่งงาน 3(3-0-6)
 (Energy Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	แนะนำาระบับัการจัดการพลังงานที�ใช้งานในปัจจุบัันที�เกี�ยวิข้อง
กับั	พระราชบััญญัติการสำ�งเสำริมการอนุรักษ์พลังงาน	กฎีกระทรวิง	และ
ประกาศึกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	โดยมีเนื�อหา
อย�างน้อยประกอบัด้วิย	สำมรรถึนะของผ้่ตรวิจสำอบัและรับัรองการจัดการ
พลังงาน	กฎีหมายด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน	ขั�นตอนการจัดการ
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พลังงาน	คัุณสำมบััติของผ้่ตรวิจสำอบัและรับัรองการจัดการพลังงาน	ขั�น
ตอนการขึ�นทะเบีัยนเป็นผ้่ตรวิจสำอบัและรับัรองการจัดการพลังงาน	เกณฑ์
การตรวิจสำอบัและรับัรองการจัดการพลังงาน	ขั�นตอนการตรวิจสำอบัและ
รับัรองการจัดการพลังงานและกรณีศึึกษา	รวิมทั�งแนวิทางการอนุรักษ์
พลังงาน	
	 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	qualif ication	of	energy	
management	auditor,	energy	management	audit	procedure	;	
case	study	including	energy	conservation.		

612315 ห่วข้อพิเศึษในสาขาวิศึวกรีรีมไฟฟ้ากำาล่ง  3(3-0-6)
 (Selected Topics in Electrical Power Engineering) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หัวิข้อเรื�องที�ใช้เทคัโนโลยีสำมัยใหม�ในการออกแบับั	ระบับัไฟฟ้า
กำาลัง	งานวิิจัย	หรือ	นวัิตกรรมทางสำาขาไฟฟ้า	แนะนำาเทคัโนโลยีใช้งาน
ปัจจุบัันในสำ�วินที�เกี�ยวิข้อง
	 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.	
 
กลุ่มเฉุพาะงานไฟฟ้าสื�อสารี
(Concentration in Electrical Communication Fields )

612401 หล่กการีรีะบบสื�อสารี 3(3-0-6)
 (Principle of Communication)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ร่ปแบับัการสืำ�อสำาร	วิิทยดุ้วิยสำาย/เคัเบัลิ	และไร้สำาย	คัวิามร้่เบืั�อง

ต้นเกี�ยวิกับัสัำญญาณและระบับัสำเปคัตรัมของสัำญญาณและการแปลง
สัำญญาณโดยใช้อนุกรม	ฟ่เรียร์และการแปลงอนกุรมฟ่เรียร์	การสำ�งและรบัั
สัำญญาณมอด่เลตเชิงขนาด	AM,DSB,SSB,	FM,	NBFM,	PM	สัำญญาณ
รบักวินในสืำ�อสำารแอนะลอก	การมอด่เลตสำญัญาณเบัสำแบันดไ์บันารี�	ทฤษฎีี
การสุำ�มตัวิอย�างแบับัไนคัวิิส์ำและการเข้ารหัสำจัดระดับั	การมอด่เลตแบับั	
PCM,	DM,	TDM	หลักการมัลติเพล็กซ์ีสัำญญาณ	คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับั
สำายสำ�ง	การแพร�กระจายคัลื�น	อุปกรณ์ไมโคัรเวิฟและ	การสืำ�อสำาร	การ
สืำ�อสำารดาวิเทียม	การสืำ�อสำารด้วิยแสำง	
	 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 ปฏิิบ่ติการีสื�อสารี 1 1(0-3-1)
 (Communication Laboratory 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	612401	

หลักการระบับัสืำ�อสำาร
	 ภาคัปฏิิบััติซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัลอ้งกับัวิิชา	612401	หลักการระบับั
สืำ�อสำาร	หรือ	เนื�อหาที�ทันสำมัย	
	 Experiment	corresponding	to	the	612401	Principle	of	
Communication	Systems	course.

612403 โครีงข่ายสื�อสารีและสายส่ง 3(3-0-6)
 (Communication Network and Transmission 
Lines)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612108	วิงจรไฟฟ้า	2	
	 การสืำ�อสำารแบับัใช้สำายและไร้สำาย	เคัรือข�ายการสืำ�อสำารแบับัใช้
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สำาย	คัวิามสัำมพันธ์ิของ	Y,	Z,	F,	G,	H	แมทริก	ร่ปการต�อเชื�อมและวิงจร
เบืั�องต้น	การแปลงโคัรงข�าย	คุัณสำมบััติการสำ�ง	เทคันิคัการสำ�งสัำญญาณ	
การกรองคัลื�น	การลดทอนสัำญญาณ	หลักการแมตช์อิมพีแดนซ์ี	ทฤษฎีี
สำายสำ�ง	สำมการแก้ปัญหาสำำาหรับัคัวิามถีึ�	ตำ�า	กลาง	ส่ำง	คั�าคังที�ทางปฐมภ่มิ
	และคั�าคังที�ทางทุติยภ่มิ	คัลื�นตกกระทบัและคัลื�นหักเห	อัตราสำ�วินคัลื�น
นิ�ง	คุัณสำมบััติสำายสำ�งขณะ	เปิดวิงจร	ลดัวิงจร	การต�อปิดปลายสำาย	สำายสำ�ง
ที�มีคั�าส่ำญเสีำยน้อย	กับัสำายสำ�งที�มีคั�าส่ำญเสีำย	การสำะท้อนคัลื�นในโดเมนเวิลา
	แผนภ่มสิำะทอ้นกลบัั	คัรอสำทอลก์แบับัขอบัเขตใกล	้และคัรอสำทอลก์แบับั
ขอบัเขตไกล	สำ�งสัำญญาณคัวิามแตกต�าง	สำายสัำญญานรวิม	ชนิดของสำาย
เคัเบิัล	และสำายตีเกลียวิค่ั�	สำายโคัแอกเซีียล	มาตรฐานของสำายเคัเบิัลใน
ปัจจุบััน	
	 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 การีสื�อสารีข้อมูลและเครืีอข่าย 3(3-0-6)
 (Data Communication and Networking)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612401	หลักการระบับั
สืำ�อสำาร
	 การสืำ�อสำารข้อม่ลและเคัรือข�ายเบืั�องต้น	สำถึาปัตยกรรมการนำา
เสำนอข้อม่ลมาตรฐานต�างๆ	ในการสืำ�อสำารข้อม่ลร่ปแบับัระบับัเคัรือข�าย	
สำถึาปัตยกรรมเคัรือข�ายของเลเยอร์	การเชื�อมต�อและการเชื�อมโยง
โปรโตคัอลแบับัจุดต�อจุด	ร่ปแบับัของการหน�วิงในการสืำ�อสำารข้อม่ล	การ
คัวิบัคัมุการเข้าถึึงโปรโตคัอลแบับัปานกลาง	การคัวิบัคัมุการไหลของขอ้ม่ล
	การคัวิบัคัมุขอ้ผดิพลาด	โคัรงข�ายท้องถิึ�น	โคัรงข�ายแบับัสำลบััช�องสำญัญาณ
ทางการสืำ�อสำาร	การหาเส้ำนทางในโคัรงข�ายสืำ�อสำารข้อม่ล	ระบับัคัวิาม

ปลอดภัยของข้อม่ล	โคัรงข�ายระบับัคัราวิด์	สำถึาปัตยกรรมและมาตรฐาน
ระบับั	
	 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 การีสื�อสารีดิจิท่ั่ล 
3(3-0-6)
 (Digital Communication)
	 วิิชาที�ต้องศึึกษาก�อน	:	

ผ�านการศึึกษาวิิชา	612401	
	 	 							หลักการระบับัสืำ�อสำาร	
	 ทบัทวินคัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัทฤษฎีีคัวิามน�าจะเป็นและ
กระบัวินการสุำ�มสัำญญาณ	เวิคัเตอร์ของสัำญญาณ	ไนคัวิิสำต์แบันด์วิิดน้อย
ที�สุำด	การตรวิจจับัสัำญญาณดิจิทัล	สัำญญาณรบักวินไวิต์เกาส์ำเซีียนแบับับัวิก
	เทคันิคัการการมอด่เลตทางดิจิทัล	การสุำ�มตัวิไนคัวิิสำต	กระบัวินการสุำ�ม
สัำญญาณและหลักคัวิามน�าจะเป็น	ลักษณะสัำญญาณดิจิทัลและร่ปร�าง	การ
ตรวิจจับัสัำญญาณดิจิทัล	เทคันิคัการการมอด่เลตทางดิจิทัล	การมอด่เลต
ด้วิยวิิธีิเดลต้าซิีม�า	การวิิเคัราะห์สำมรรถึนะ	การสำอดคัล้องข้อม่ล	การปรับั
ระดับัสัำญญาณให้เท�ากัน	แนะนำาทฤษฎีีข้อม่ลเบืั�องต้น	การเข้ารหัสำข้อม่ล
	การเข้ารหัสำช�องสัำญญาณ	ระบับัการสำ�งแบับัหลายๆ	ช�องสัำญญาณและ
หลายๆ	คัวิามถีึ�พาหะ	เทคันิคัของสำเปรดสำเปกตรัม	การจางหายของ
สัำญญาณในช�องการสืำ�อสำารจากการแพร�หลายทาง
	 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 การีสื�อสารีทั่างแสง 3(3-0-6)
 (Optical Communication)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612401	หลักการระบับั

สืำ�อสำาร	 	
	 	คั�าท�อนำาคัลื�นแบับัทรงกระบัอกและลักษณะการแพร�กระจาย
คัลื�นของแสำง	โคัรงสำร้างและโหมดการสำ�งสัำญญาณของสำายใยแก้วินำาแสำง
แบับัต�าง	ๆ	พารามิเตอร์ของสำายใยแก้วินำาแสำง	กระบัวินการผลิตสำายใย
แก้วินำาแสำง	ชนิดของสำายเคัเบิั�ลใยแก้วินำาแสำง	เคัรื�องสำ�งสัำญญาณแสำง	
เคัรื�องรับัสัำญญาณแสำง	การลดทอนและการกระจายสัำญญาณแสำงในช�อง
ทางเชื�อมโยงใยแก้วินำาแสำง	อุปกรณ์ทวินสัำญญาณและขยายสัำญญาณแสำง
	การคัำานวิณกำาลังของสัำญญาณในช�องทางเชื�อมโยงใยแก้วินำาแสำง	ระบับั
การมัลตเิพลก็ซ์ีสัำญญาณแสำงในช�องทางเชื�อมโยงใยแกว้ินำาแสำง	โคัรงสำรา้ง
ของระบับัเคัรือข�ายอินเตอร์คัวิามเร็วิส่ำง	
	 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 วิศึวกรีรีมไมโครีเวฟ  3(3-0-6)
 (Microwave Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 	ทบัทวินสำมการของแมกซ์ีเวิลล์ที�เกี�ยวิกับัคัลื�นระนาบั	สำายสำ�ง
ย�านคัวิามถีึ�ไมโคัรเวิฟและท�อนำาคัลื�น	การวิิเคัราะห์เคัรือข�ายไมโคัรเวิฟ	
คั�าอิมพแิดนซ์ีและวิงจรสำมม่ลยร์ะหวิ�างแรงดนักบัักระแสำ	กราฟแสำดงการ
ไหลของสัำญญาณ	การแมชชิงอิมพีแดนซ์ีและการจ่นนิ�ง	ไมโคัรเวิฟเรโซีเน
เตอร์	อุปกรณ์แบั�งสัำญญาณและเชื�อมต�อแยกสัำญญาณ	วิงจรกรองคัวิามถีึ�
ไมโคัรเวิฟ	การเชื�อมต�อสัำญญาณไมโคัรเวิฟแบับัจุดต�อจุด	ระบับัเรดาห์	การ
แพร�กระจายคัลื�นไมโคัรเวิฟ	การวิัดสำัญญาณไมโคัรเวิฟเบืั�องต้น	และ
การนำาไปใช้งาน
	 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 วิศึวกรีรีมสายอากาศึ   3(3-0-6)
 (Antenna Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612105	สำนามแม�เหล็ก
ไฟฟ้า
	 	นิยามพื�นฐานและทฤษฎีีบัทต�างๆ	แหล�งกระจายคัลื�นไอโซีทรอ
ปิกแบับัจุด	ร่ปแบับัแสำดงกำาลังและสำนาม	ทิศึทางและอัตราขยาย	ร่ปแบับั
การกระจายกำาลังและสำนาม	ทิศึทางและอัตราขยาย	ประสิำทธิิภาพ	การ
โพลาไรเซีชันของคัลื�น	อินพุตอิมพีแดนซ์ีและแบันด์วิิธิ	สำมการการสำ�งของ
ฟรีอิสำ	การแพร�กระจายจากอุปกรณ์กระแสำ	และผลกระทบัจากกราวิด์	
คุัณสำมบััติการแพร�กระจายของสำายอากาศึแบับัเส้ำนสำวิด	สำายอากาศึแบับั
แถึวิลำาดับัสำายอากาศึแบับัยากิ-ย่ด	และสำายอากาศึแบับัรายคัาบั
ลอการิทึม	สำายอากาศึแบับัช�องเปิด	สำายอากาศึไมโคัรสำตริบั	การใช้งาน
สำายอากาศึสำมัยใหม�ในปัจจุบััน	และ	การวัิดคั�าคุัณลักษณะเฉพาะของสำาย
อากาศึ	
	 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 ปฏิิบ่ติการีสื�อสารี 2 1(0-3-1)
 (Communication Laboratory 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	

612404	การสืำ�อสำารข้อม่ลและเคัรือข�าย	
	 ภาคัปฏิิบััติซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	612404	การสืำ�อสำาร
ข้อม่ลและเคัรือข�าย	
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	 Experiment	corresponding	to	the	612404	Data	
Communications	course.

วิชีาเลือกงานไฟฟ้าสื�อสารี
(Electrical Power Engineers Elective Courses)

612410 การีปรีะมวลผลส่ญญาณดิจิท่ั่ล 3(3-0-6) 
 (Digital Signal Processing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612401	หลักการระบับั

สืำ�อสำาร	
	 สัำญญาณที�ต�อเนื�องกับัเวิลาและสัำญญาณขาดตอนกับัเวิลา	การ
วิิเคัราะห์สำเปกตรัม	เดซิีเมชัน	และอินเตอร์โปเลชัน	การแปลงอัตราการ
สุำ�มสัำญญาณ	การแปลงฟ่เรียร์แบับัขาดตอน	วิิธีิการใช้คัวิามน�าจะเป็นใน
การประมวิลผลสัำญญาณดิจิทัล	การออกแบับัวิงจรกรองคัวิามถีึ�แบับัเอฟ
ไออาร์	และ	การออกแบับัวิงจรกรองคัวิามถีึ�ดิจิทัลแบับัไอไออาร์	การก
รองหลายคัวิามถีึ�และกลุ�มวิงจรกรอง	การแปลงแบับัเวิฟเล็ตขาดตอน	
แนะนำาตัวิอย�างการนำาการประมวิลผลสำัญญาณดิจิทัลไปใช้งานเบืั�องต้น
ตัวิอย�างเช�น	การประมวิลผลสำัญญาณจากร่ปภาพ	การประมวิลผล
สัำญญาณจากคัำาพ่ดและสำญัญาณเสำยีง	การประมวิลผลสำญัญาณแบับัเรียง
สำำาดับั	และการใช้งานอื�นๆ	ในปัจจุบััน
	 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 อิเล็กทั่รีอนิกส์อุตสาหกรีรีม 3(2-3-5)
 (Industrial Electronics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612101	อิเล็กทรอนิกส์ำ

วิิศึวิกรรม	1	
	 อุปกรณอิ์นพุตและเอาตพุ์ตสำำาหรับัการคัวิบัคัมุทางอุตสำาหกรรม
	อุปกรณ์สำารกึ�งตัวินำากำาลัง	หลักการ	พื�นฐานของวิงจรอิเล็กทรอนิกส์ำกำา

ลัง	วิงจรเรียงกระแสำแบับัคัวิบัคุัมได้	วิงจรการรับัข้อม่ล	วิงจรแปลงระดับั
	แรงดันกระแสำตรงที�ปรับัคั�าได้	การแปลงแรงดันแบับักระแสำตรง-เป็น-
กระแสำตรง	วิงจรอินเวิอร์เตอร์และรีเลย์ชนิดโซีลิดสำเตต	วิงจรคัวิบัคุัม
มอเตอร์กระแสำตรง	มอเตอรก์ระแสำสำลบัั	และมอเตอรส์ำำาหรบััวัิตถุึประสำงคั์
พิเศึษ	หุ�นยนต์	อุตสำาหกรรมและการสืำ�อสำารระหวิ�างเคัรื�องจักรกลอัจฉริยะ
 
	 Input	and	output	devices	for	industrial	control	;power	
semiconductor	devices;	basic	principles	of	power	electronic	
circuits	;	data	acquisition	circuits;	controlled	rectifiers	;	DC-to-
DC	converters	;	inverters	and	solid-state	relay	;	controller	
circuits	for	DC	motors	,	AC	motors	and	special-purpose	motors;	
industrial	robots	and	data	communication	between	intelligent	
machines.

612412 การีปรีะยุกต์ใช้ีงานไมโครีคอนโทั่รีลเลอร์ี  3(2-3-5)
 (Microcontroller Applications)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	 :	 ผ�านการศึึกษาวิิชา	 612203	 ไมโคัร
คัอนโทรลเลอร์
	 ทรานส์ำดิวิเซีอรแ์ละตวัิตรวิจจับัแบับัต�างๆ	ที�ใช้ในระบับัคัวิบัคัมุ
	การประยกุต์และใช้งานไมโคัรโพรเซีสำเซีอร์ด้านคัวิบัคุัมระบับัการทำางาน
เคัรื�องจักรกล	ระบับัโทรศัึพท์ระบับัสืำ�อสำารและของระบับัคัวิบัคุัมอื�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 เครืี�องควบคุมแบบตรีรีกะทีั่�สามารีถิโปรีแกรีมได้  3(2-3-5)
 (Programmable Logic Controller)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612103	การออกแบับั

วิงจรดิจิทัลและวิงจรตรรกะ	
	 ศึึกษาโคัรงสำร้างการทำางานของเคัรื�องคัวิบัคัุมแบับัตรรกะที�
สำามารถึโปรแกรมได้	(PLC)	หน�วิยคัวิามจำาของซีีพีย่	รหัสำคัำาสัำ�ง	การ
โปรแกรมคัำาสัำ�งด้วิยแผนภ่มิแลดเตอร์	การโปรแกรมเชื�อมภายนอกระหวิ�าง
อินพุตและเอาต์พุต	การประยุกต์ใช้งานคัวิบัคัุมระบับัต�างๆ	ในโรงงาน
อุตสำาหกรรมและการใช้งานโปรแกรมจำาลองเพื�อทดสำอบัการทำางานของ
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โปรแกรมใช้งาน
	 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 การีออกแบบและการีติดต่�งเครืีอข่ายสื�อสารีไร้ีสาย 3(2-3-5)
 (Wireless Network Design and Installation) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	612404	การสืำ�อสำาร

ข้อม่ลและเคัรือข�าย	
	 	มาตรฐานของเคัรือข�ายการสืำ�อสำารไร้สำายและแบับัเคัลื�อนที�	
อุปกรณ์ในเคัรือข�ายการสืำ�อสำารไร้สำาย	โพรโทคัอลในเคัรือข�ายการสืำ�อสำาร
ไร้สำาย	ร่ปแบับับัรกิารเคัรอืข�ายการสืำ�อสำารไร้สำายและแบับัเคัลื�อนที�	เคัรื�อง
มือและเทคันคิัในการสำรา้งเคัรอืข�าย	การประยกุตแ์ละบัรหิารจดัการเคัรอื
ข�าย	ประสิำทธิิภาพและคุัณภาพของบัริการ	ซีอฟต์แวิร์ที�ใช้ในเคัรือข�ายการ
สืำ�อสำารไร้สำายและเคัลื�อนที�	และรวิมทั�งเทคัโนโลยีที�เกี�ยวิข้อง
	 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 ห่วข้อพิเศึษในสาขาวิศึวกรีรีมไฟฟ้าสื�อสารี  3(3-0-6)
 (Selected Topics in Electrical Communication 
 Engineering) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หัวิข้อเรื�องที�ใช้เทคัโนโลยสีำมัยใหม�	ในการออกแบับั	ระบับัไฟฟา้
สืำ�อสำาร	งานวิิจัย	หรือ	นวัิตกรรมทางสำาขาไฟฟ้าสืำ�อสำาร	แนะนำาเทคัโนโลยี
ใช้งานปัจจุบัันในสำ�วินที�เกี�ยวิข้อง
	 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) กลุ่มวิชีาเฉุพาะด้านวิศึวกรีรีมโยธา 
1.2.1) กลุ่มวิชีาบ่งค่บทั่างวิศึวกรีรีมโยธา

613101 โครีงงานวิศึวกรีรีมโยธา 1 1(0-3-1) 
 (Civil Engineering Project I)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เป็นนักศึึกษาชั�นปีที�	4	หรือเทียบัหน�วิยกิตได้

เท�ากับันักศึึกษา	ชั�นปีที�	4	และได้รับัคัวิาม
เห็นชอบัจากหัวิหน้าสำาขา

โคัรงร�างที�แสำดงวัิตถุึประสำงค์ั	แนวิคัวิามคิัด	วิิธีิการศึึกษา
แผนการทำางาน	และงบัประมาณรายจ�ายของโคัรงงานในสำาขาวิิศึวิกรรม
โยธิา	

Preparation	of	a	proposal	report	showing	objectives,	
concepts,	methodology,	work	schedule	and	budgetary	for	a	
selected	project	in	the	field	of	civil	engineering.

613102 โครีงงานวิศึวกรีรีมโยธา 2 2(0-6-2)  
 (Civil Engineering Project II)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613101	โคัรงงานวิิศึวิกรรมโยธิา	1

ดำาเนินการศึึกษาโคัรงร�างงานวิิศึวิกรรมโยธิาที�ผ�านคัวิามเห็น
ชอบัแล้วิ	และนำาเสำนอผลการศึึกษาเป็นงานในร่ปเล�ม

Conduct	the	study	of	in	the	approved	project	and	
presentation	of	major	findings	in	form	of	project	report.

613103 การีฝึกงานวิศึวกรีรีมโยธา 1(0-0-240ช่ี�วโมง) 
 (Civil Engineering Practice)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ต้องเป็นนักศึึกษาที�ลงทะเบีัยนเรียนมาแล้วิ

ไม�น้อยกวิ�า	2	ใน	3	ของหน�วิยกิต	ตลอดทั�ง
หลักส่ำตรหรือได้รับัคัวิามเห็นชอบัจากสำาขา
วิิชา

ปฎิีบััติการฝึกงานในอุตสำาหกรรมที�เกี�ยวิข้องกับัสำาขา	ระหวิ�าง
ภาคัฤด่ร้อน	โดยฝึกงานเป็นเวิลาไม�น้อยกวิ�า	240	ชั�วิโมง	และไม�น้อยกวิ�า
	30	วัินทำาการ
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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 คณิตศึาสตร์ีปรีะยุกต์ 3(3-0-6)
 (Applied Mathematics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	610103	คัณิตศึาสำตร์วิิศึวิกรรม	3

สำมการเชิงเสำน้พชีคัณติ	การแนะนำาทฤษฎีีการประมาณการ	การ
หาคัำาตอบัของสำมการพีชคัณิตและสำมการอดิศัึย	การหาคัำาตอบัของระบับั
เชิงเส้ำน	สำมการเชิงอนุพันธ์ิอันดับัหนึ�งและอันดับัสำอง	ผลการแปลงฟ่เรียร์
และผลการแปลงลาปลาซี	แคัลค่ัลัสำเวิกเตอร์

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 ความแข็งแรีงของว่สดุ 3(3-0-6) 
 (Strength of Materials) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	610202	กลศึาสำตร์วิิศึวิกรรม

แรงและคัวิามเค้ัน	คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างคัวิามเค้ันและ
คัวิามเคัรียด	คัวิามเคั้นในคัานและคัานประกอบั	แผนภาพแรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัด	การโก�งตัวิของคัาน	การบิัด	การโก�งเดาะในเสำา	วิงกลมของ
โมร์และคัวิามเค้ันรวิม	เกณฑ์การวิิบััติ

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 ชีลศึาสตร์ี 3(3-0-6) 
 (Hydraulics) 
 วิชีาบ่งค่บก่อน : 610202 กลศึาสตร์ีวิศึวกรีรีม

คุัณสำมบััติของของไหล	สำถิึตย์ศึาสำตร์ของของไหล	พลศึาสำตร์
ของการไหล	สำมการพลังงาน	สำำาหรับัการไหลคังที�	โมเมนตัม	และแรง

พลวัิตในการไหลของของไหล	ทฤษฎีีคัวิามคัล้าย	และการวิิคัราะห์มิติ	การ
ไหลของของไหลที�บีับัอัดตัวิไม�ได้ในท�อ	การไหลในทางนำ�าเปิด	การวัิดการ
ไหลของของไหล	การไหลไม�คังที�

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 ปฏิิบ่ติการีชีลศึาสตร์ี 1(0-3-2) 
 (Hydraulics Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ต้องผ�านหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	613203	ชล

ศึาสำตร์
ปฏิิบััติการทดลองที�สัำมพันธ์ิกับัทฤษฎีีที�ได้ศึึกษาในวิิชา	613203	

ชลศึาสำตร์	ได้แก�การไหลผ�านฝายนำ�าล้น	แรงกระทบัเนื�องจากการเปลี�ยน
โมเมนตัมของนำ�า	การไหลผ�านร่ระบัายนำ�าขนาดเล็ก	การทดสำอบัการส่ำญ
เสีำยพลังงานของของไหลเนื�องจากแรงเสีำยดทาน	การวัิดคัวิามดันของ
ของไหล	แรงพยุง	และเสำถีึยรภาพของวัิตถุึที�ลอยอย่�บันของเหลวิ

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 สำารีวจ 3(3-0-6) 
 (Surveying)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัการสำำารวิจและการระดับั	หลักการและ
การประยุกต์ใช้กล้องวัิดมุมคัวิามผิดพลาดและการปรับัแก้เนื�องจากงาน
สำำารวิจ	การวัิดระยะทางและทิศึทาง	คัวิามคัลาดเคัลื�อนและชั�นงานในการ
สำำารวิจ	การปรับัแก้ข้อม่ล	โคัรงข�ายสำามเหลี�ยม	การหาแอซิีมุธิ	และระบับั
พิกัดทางราบัของงานวิงรอบัอย�างละเอียด	การทำาระดับัอย�างละเอียด	การ
สำำารวิจและเขียนแผนที�ภ่มิประเทศึ	เส้ำนโคัรงแผนที�	ระบับัพิกัดฉากยที่เอ็ม
	และ	หลักการ	จีพีเอสำเบืั�องต้น	

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 ปฏิิบ่ติงานสำารีวจ 1(0-3-2) 
 (Surveying Laboratory )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ต้องผ�านหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	613205	

สำำารวิจ
การปฏิิบััติงานสำำารวิจจะสำอดคัล้องกับัการเรียนทฤษฎีี	โดยจะ

เน้นไปที�การให้ได้มาซึี�งข้อม่ลที�ถ่ึกต้อง	และมีคัวิามละเอียดในระดับัที�ต้อง
ใช้ในภาคัทฤษฎีี	เริ�มจากคัรึ�งภาคัการศึึกษาแรกจากการหาระยะทางใน
แนวิราบัด้วิยเทปทั�งแบับัที�ใช้งานทั�วิไปและการหาระยะทางในแนวิดิ�ง	การ
ทำาวิงรอบัคัวิบัคัมุทางดิ�ง	การทำาระดบััตามแนวิยาวิ	และการทำาระดบััตาม
ขวิาง	ในคัรึ�งภาคัการศึึกษาหลัง	จะทำาการหาคั�ามุมและการนำาไปใช้	การ
วัิดคั�ามุมดิ�ง	การวิัดคั�ามุมราบั	การวิัดคั�ามุมราบัแบับัมีทิศึทาง	การวิัดคั�า
มุมราบัแบับัวัิดซีำ�า	การวัิดคั�ามุมราบัแบับัวัิดซีำ�ารอบัจุด	การทำาวิงรอบั
คัวิบัคุัมทางราบั	และการทำาแผนที�ภ่มิประเทศึ	

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 การีฝึกสำารีวจภาคสนาม 1(0-0-80 ช่ี�วโมง) 
 (Surveying Field Camp)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการลงทะเบีัยนเรียนวิิชา	613205	

สำำารวิจ	
																														 และ	613206	ปฏิิบััติงานสำำารวิจ

การสำำารวิจนอกสำถึานที�เป็นระยะเวิลารวิม	80	ชั�วิโมง	โดยมีงาน
สำนามดังนี�	การวิางแนวิทางในการสำำารวิจและการทำาวิงรอบั	การวิางโคั้ง	
การหาปริมาตรและพื�นที�ของงานดิน	โดยการทำาระดับัตามแนวิยาวิและ
ตามขวิาง	ซึี�งเป็นการสำำารวิจเสำ้นทางและการสำำารวิจก�อสำร้าง	การหาเสำ้น
ชั�นคัวิามส่ำง	การทำาโคัรงข�ายสำามเหลี�ยม	การทำาแผนที�ภ่มิประเทศึและการ
เก็บัรายละเอยีด	ซึี�งแต�ละกลุ�มจะทำารายงานผลแต�ละงานทกุชิ�นภายใน	2	
สัำปดาห์

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 ทั่ฤษฎีโครีงสร้ีาง 3(3-0-6) 
 (Theory of Structures)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613202	คัวิามแข็งแรงของวัิสำดุ

การหาแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของโคัรงสำร้างชนิดกำาหนดได้
โดยวิิธีิสำถิึต	เส้ำนอิทธิิพลของโคัรงสำร้างแบับัคัานและแบับัถัึกโดย
วิิธีิการคัำานวิณและวิิธีิเขียนร่ป	การหาการโก�งตัวิโคัรงสำร้างด้วิยวิิธีิพื�นที�
โมเมนต์	วิิธีิคัานเสำมือน	วิิธีิงานเสำมือน	วิิธีิพลังงานคัวิามเคัรียดและวิิธิแีผน
ภาพวิิลเลียท-โมร์	การวิิเคัราะห์เบืั�องต้นสำำาหรับัโรงสำร้างชนิดกำาหนดไม�ได้
โดยวิิธีิสำถิึตโดยวิิธีิ	คัอนซิีซีเทนซ์ีดีฟอร์เมชั�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 การีวิเครีาะห์โครีงสร้ีาง 3(3-0-6) 
 (Structural Analysis)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613301	ทฤษฎีีโคัรงสำร้าง

การวิิเคัราะห์โคัรงสำร้างแบับัอินดีเทอร์มิเนททางสำถิึตประกอบั
ด้วิย	วิิธีิการเปลี�ยนร่ปสำอดคัล้อง	วิิธีิมุมลาดและการโก�ง	วิิธีิการกระจาย
โมเมนต์	เส้ำนอิทธิิพลของโคัรงสำร้างแบับัอินดีเทอร์มิเนท	การวิิเคัราะห์
โคัรงสำร้างโดยวิิธีิประมาณ	แนะนำาคัวิามร้่เบืั�องต้นทางวิิธีิวิิเคัราะห์
โคัรงสำร้างโดยใช้เมตริกซ์ีและการวิิเคัราะห์แบับัพลาสำติก

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 การีออกแบบคอนกรีีตเสริีมเหล็ก 4(3-3-8) 
 (Reinforced Concrete Design )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613301	ทฤษฎีีโคัรงสำร้าง

วัิสำดุคัอนกรีตและเหล็กเสำริม	ศึึกษาพฤติกรรมเบืั�องต้นของแรง
ตามแนวิแกน,	โมเมนต์ดัด,	โมเมนต์บิัด,	แรงเฉือน,	แรงยึดเหนี�ยวิ	และแรง
กระทำาแบับัผสำม	ศึึกษาการออกแบับัโคัรงสำร้างคัอนกรีต	ชิ�นสำ�วินโคัรงสำร้าง
คัอนกรีตเสำริมเหล็กด้วิยวิิธีิกำาลัง	และวิิธีิหน�วิยแรงใช้งาน	ฝึกปฎิีบััติ
ออกแบับัชิ�นสำ�วินคัอนกรีตเสำริมเหล็ก	และการกำาหนดรายละเอียดการ
เสำริมเหล็ก

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 การีออกแบบโครีงสร้ีางไม้และเหล็ก 4(3-3-8) 
 (Timber and Steel Design)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613301	ทฤษฎีีโคัรงสำร้าง

การออกแบับัโคัรงสำร้างไม้	องค์ัอาคัารรับัแรงดึงและแรงอัด	การ
ออกแบับัองค์ัอาคัารรับัแรงดัด	คัานไม้ประกอบั	การออกแบับัจุดต�อ	โดย

วิิธีิการออกแบับัหน�วิยแรงที�ยอมให้	การออกแบับัโคัรงสำร้างเหล็ก	องค์ั
อาคัารรับัแรงดึง	องค์ัอาคัารรับัแรงอัด	คัานเหลก็ร่ปพรรณ	องค์ัอาคัารรับั
แรงตามแกนและแรงดดัร�วิมกัน	องคัอ์าคัารประกอบั	คัานขนาดใหญ�	การ
ออกแบับัจุดต�อด้วิยใช้หมุดยำ�าหรือสำลักเกลียวิ	การออกแบับัจุดต�อด้วิยการ
เชื�อม	โดยวิิธีิการออกแบับัหน�วิยแรงที�ยอมให้	(Allowable	Stress	Design;	
ASD.)	และโดยวิิธีิการออกแบับัตัวิค่ัณคัวิามต้านทานและนำ�าหนัก	(Load	
and	Resistance	Factor	Design;	LRFD.)	การออกแบับัในภาคัปฏิิบััติ	:	
ปฏิิบััติการออกแบับัโคัรงสำรา้งไมแ้ละปฏิิบััติการออกแบับัโคัรงสำรา้งเหลก็
	พร้อมทั�งเขียนแบับัขยายองค์ัอาคัารและจุดต�อด้วิย

Design	of	steel	and	timber	structures;	tension	and	
compression	members;	beams;	beam-columns;	built-up	
members;	plate	girders;	connections;	Allowable	Stress	Design	
(ASD.)	and	Load	and	Resistance	Factor	Design	(LRFD.)	methods.	
Design	practice	:	Practice	in	steel	&	timber	design	and	detailing.

613305 ว่สดุวิศึวกรีรีมโยธาและการีทั่ดสอบ 2(1-3-4) 
 (Construction Materials Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

พฤติกรรมพื�นฐานและคุัณสำมบััติเบืั�องต้น	เกี�ยวิกับัการตรวิจ
สำอบัและทดสำอบั	วัิสำดุวิิศึวิกรรมโยธิาต�าง	ๆ 	ได้แก�	เหล็กและเหล็กเส้ำน	ไม้
	คัอนกรีต	วัิสำดุการทาง	และวัิสำดุวิิศึวิกรรมโยธิาอื�น	ๆ

The	 fundamental	 behaviors	 and	 properties,	
introduction	to	inspecting	and	testing	of	various	civil	engineering	
materials	namely,	steel	and	rebar,	wood,	concrete,	highway	
materials,	and	others	civil	engineering	materials.	

613306 เทั่คโนโลยีคอนกรีีต 3(2-3-6) 
 (Concrete Technology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ประวิัติและพัฒนาการของคัอนกรีต	กรรมวิิธีิการผลิต	และ
มาตรฐานวิิธีิทดสำอบัซีีเมนต์	นำ�า	มวิลหยาบัและมวิลละเอียดของคัอนกรีต
	วิิธีิทดสำอบัคุัณสำมบััติของคัอนกรีต	การคัำานวิณหาสำ�วินผสำมของคัอนกรีต
	การใสำ�สำารผสำมเพิ�ม	แนวิคัดิของวิิธีิการทดสำอบัคัอนกรตีสำดและคัอนกรตี
ที�แข็งตัวิแล้วิ	การทดสำอบัแบับัไม�ทำาลาย	คัวิามร้่เกี�ยวิกับัคัอนกรีตผสำม
เสำร็จ	คัอนกรีตกำาลังอัดส่ำง	คัอนกรีตเบัา	คัอนกรีตที�	มีคัวิามคังทนส่ำง	
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เทคัโนโลยีสำมัยใหม�ของคัอนกรีตและคัอนกรีตผสำมเถ้ึาลอย	คัอนกรีต
สำมรรถึนะส่ำงสำำาหรับังานเฉพาะด้าน

History	and	development	of	concrete	and	production,	
standard	methods	of	the	physical	and	chemical	properties	
testing	of	cement,	water,	coarse	aggregates	and	fines	aggregate	
of	concrete,	testing	methods	of	concrete,	calculation	of	
concrete	mixture,	chemical	agents,	concepts	of	testing	
methods	for	fresh	concrete	and	conventional	concrete;	
nondestructive	testing,	knowledge	of	Ready-mix	concrete;	
light	weight	concrete,	high	strength	and	durability	concrete,	
modern	technology	of	concrete	and	fly-ash	mixed	in	concrete	
and	high	performance	concrete	for	specific	purpose

613401 ปฐพีกลศึาสตร์ี 3(3-0-6) 
 (Soil Mechanics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613202	คัวิามแข็งแรงของวัิสำดุ

การกำาเนิดของดนิ	สำ�วินประกอบัของดนิ	คัณุสำมบััติพื�นฐานทาง
ด้านวิิศึวิกรรมของดิน		การจำาแนกประเภทของดิน	การสำำารวิจดิน	การ
ไหลซึีมของนำ�าในดินคัวิามเค้ันในดิน	คุัณสำมบััติทางด้านแรงเฉือนของดิน
เม็ดละเอียดและเม็ดหยาบั	แรงดันทางด้านข้าง	การทรุดตัวิและทฤษฎีีการ
ยุบัอัดตัวิ	เสำถีึยรภาพคัวิามลาดชัน	ทฤษฎีีกำาลังแบักทานของดิน

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 ปฏิิบ่ติการีปฐพีกลศึาสตร์ี 1(0-3-2) 
 (Soil Mechanics Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ต้องผ�านหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	613401	
	 	 ปฐพีกลศึาสำตร์

ปฎิีบััติการทดลองที�สัำมพันธิ์กับัทฤษฏิีที�ได้ศึึกษาในรายวิิชา	
513401	ปฐพีกลศึาสำตร์	ได้แก�	การทดสำอบักลศึาสำตรข์องดินในสำนามและ
ในห้องปฎิีบััติการ	ซึี�งเป็นไปตามวิิธีิทดสำอบัแบับัมาตราฐาน	เพื�อคัำานวิณ

หาคัณุสำมบััติของดินทางวิิศึวิกรรม	เช�น	การหาคั�าขีดจำากัดและดชันีอัตตะ
เบิัร์กของดิน	 การบัดอัดดิน	 การหาการกระจายของเม็ดดิน	
คัวิามถึ�วิงจำาเพาะ	คัวิามสำามารถึในการซึีมผ�าน	การทดสำอบัหาคัวิามหนา
แน�นในสำนาม	การทดสำอบัอัตราสำ�วินแรงธิารคัาลิฟอร์เนีย	การทดสำอบัแรง
อัดแบับัไม�ถ่ึกจำากัด	การทดสำอบัแรงเฉือนแบับัโดยตรง	การทดสำอบัแรง
เฉือนด้วิยการบิัดด้วิยใบัมีด	4	แฉก	การทดสำอบัการอัดตัวิคัายนำ�า	และการ
ทดสำอบัแรงอัดสำามแกน

Atterberg	limits,	compaction	test,	grain	size	analysis	
(sieve	and	hydrometer),	specific	gravity,	permeability,	field	
density	test,	California	bearing	ratio,	unconfined	compression	
test,	direct	shear	test,	vane	shear	test,	consolidation	test	and	
triaxial	test

613403 วิศึวกรีรีมฐานรีาก 3(3-0-6) 
 (Foundation Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613401	ปฐพีกลศึาสำตร์

การสำำารวิจใต้ดิน	การรับัแรงแบักทานของฐานรากแผ�	การ
ออกแบับัการรับัแรงของเสำาเข็ม	การวิิเคัราะห์การทรุดตัวิ	การรับัแรงดัน
ด้านข้างของดิน	การออกแบับัเข็มพืดเหล็กและกำาแพงกันดิน	การออกแบับั
ฐานรากเสืำ�อและเคัซีอง	การปรับัปรุงคุัณภาพดินเบืั�องต้น	การออกแบับัคัำ�า
ยันหลุมขุดและการคัำานวิณหลุมขุดดิน

Subsurface	investigation,	bearing	capacity	of	
foundation,	spread	and	pile	foundation	design,	settlement	
analysis,	earth	pressure	problems	and	retaining	structures	and	
sheet	pile	wall;	elementary	of	soil	improvement;	introduction	
to	mat	and	caisson	foundation	design;	introduction	to	open	
cut	and	braced	cut;	design	practice.

613501 วิศึวกรีรีมการีทั่าง 3(3-0-6) 
 (Highway Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613205	สำำารวิจ	และให้ผ�านการลงทะเบีัยน

เรียนวิิชา	613702	วิิศึวิกรรมชลศึาสำตร์
ประวัิติคัวิามเป็นมาและวิิวัิฒนาการของทางหลวิง	องคั์กรที�

เกี�ยวิข้องกับังานทางหลวิง	หลักการของการวิางแผนทางหลวิง	การศึึกษา
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ด้านการจราจร	การออกแบับัถึนนทางด้านเรขาคัณิต	และ	การคัวิบัคัุม
การใช้งานทางหลวิง	การศึึกษาคัวิามเหมาะสำมของการลงทุนด้านการเงิน
	และเศึรษฐกจิ	ร่ปตัดโดยทั�วิไปของถึนนและดนิคัันทาง	วิสัำดุงานทาง	การ
ก�อสำร้างถึนนและการซี�อมบัำารุงถึนน

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 วิศึวกรีรีมก่อสร้ีางและการีจ่ดการี 3(3-0-6) 
 (Construction Engineering and Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เป็นนักศึึกษาอย�างน้อยชั�นปีที�	3	
	 	 หรือเทียบัหน�วิยกิตได้เท�ากับันักศึึกษาตั�งแต�

ชั�นปีที�	3	ขึ�นไป
การจัดองค์ักร	การบัริหารและการจัดการโคัรงการ	การจัดการ

และการคัวิบัคัมุระบับัต�างๆของโคัรงการก�อสำรา้งตั�งแต�เริ�มงานจนสำ�งมอบั
งาน	การใช้เคัรื�องจักรและเคัรื�องมือในการก�อสำร้างให้เป็นประโยชน์และ
ได้ผลดีที�สุำด	การวิางผังงานก�อสำร้าง	การวิางแผนโคัรงการก�อสำร้างวิิธีิวิิกฤติ
	(Critical	Path	Method	,	CPM.)	การจัดการทรัพยากร	การวิัดคัวิาม
ก้าวิหน้าในงานก�อสำร้าง	และคัวิามปลอดภัยในงานก�อสำร้าง

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 การีปรีะมาณและวิเครีาะห์รีาคา 3(3-0-6) 
 (Cost Estimation and Analysis)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เป็นนักศึึกษาอย�างน้อยชั�นปีที�	3	หรือเทียบั	

หน�วิยกิตได้เท�ากับันักศึึกษาตั�งแต�ชั�นปีที�	3	ขึ�น
ไป

หลักการประมาณราคัา	การประมาณราคัาอย�างหยาบัและการ
ประมาณอย�างละเอียด	การวิิเคัราะห์ต้นทุนของแรงงานและเคัรื�องจักร	

การเสำนอราคัาและการประม่ลงาน
Principle	of	estimating,	approximate	and	detailed	cost	

estimate,	cost	analysis	of	construction	equipment	and	
materials,	budding	and	tendering.

613701 อุทั่กวิทั่ยา 3(3-0-6) 
 (Hydrology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ศึึกษาวัิฎีจักรอุทกวิิทยา	ภ่มิอากาศึและอุตุนิยมวิิทยา	นำ�าจาก
อากาศึ	การระเหยและการคัายระเหย	การดัก	การซึีมลงดิน	นำ�าใต้ผิวิดิน	
นำ�าท�า	การประเมินนำ�านองส่ำงสุำด	การไหลหลาก	และการประยุกต์ใช้งาน

Study	of	the	hydrologic	cycle,	climate	and	meteorology,	
precipitation,	evaporation,	evapotranspiration,	interception,	
infiltration,	subsurface	water,	streamflow,	peak-discharge	
estimation,	flood	routing	and	application	of	Hydrology.

613702 วิศึวกรีรีมชีลศึาสตร์ี 3(3-0-6) 
 (Hydraulic Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613203	ชลศึาสำตร์

การประยุกต์ใช้หลักการทางชลศึาสำตร์	เพื�อการศึึกษาและ
ปฏิิบััติทางด้านวิิศึวิกรรมชลศึาสำตร	์ระบับัท�อ	และการกระแทกของนำ�าใน
ท�อ	เคัรื�องส่ำบันำ�าและกังหัน	การไหลในทางนำ�าเปิด	อ�างเก็บันำ�า	และการ
ออกแบับัอ�างเก็บันำ�า	เขื�อน	ทางระบัายนำ�าล้น	แบับัจำาลองทางชลศึาสำตร์	
และการระบัายนำ�า

Application	of	hydraulic	principles	to	study	and	
practice	of	hydraulic	engineering,	piping	systems,	water	
hammer,	pumps	and	turbines,	open	channel	flow,	design	of	
reservoir,	dams,	spillways,	hydraulic	models,	drainage	system
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1.2.2) กลุ่มวิชีาเลือกทั่างวิศึวกรีรีมโยธา
        1.2.2.1) กลุ่มวิชีาวิศึวกรีรีมโครีงสร้ีาง 

613311 การีวิเครีาะห์โครีงสร้ีางข่�นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Structural Analysis)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613302	การวิิเคัราะห์โคัรงสำร้าง

การศึึกษาเพื�อ วิิ เคัราะห์ โคัรงสำร้างโดยใช้เมตริกซี์และ
คัอมพิวิเตอร์ช�วิยในการวิิเคัราะห์	การวิิเคัราะห์โคัรงสำร้างโดยวิิธีิเฟลกซิีบิั
ลิตี�	การสำร้างเมตริกซ์ีเฟลกซีิบิัลิตี�ของชิ�นสำ�วิน	การสำร้างเมตริกซ์ีเฟลกซีิบิั
ลิตี�ของโคัรงสำร้าง	การวิิเคัราะห์โคัรงสำร้างโดยวิิธิีสำติฟเนสำ	การสำร้างเมตริ
กซ์ีสำติฟเนสำของชิ�นสำ�วิน	การสำร้างเมตริกซ์ีสำติฟเนสำของโคัรงสำร้าง	การเขียน
โปรแกรมคัอมพิวิเตอร์เพื�อใช้วิิเคัราะห์โคัรงสำร้างทั�งวิิธีิเฟลกซิีบิัลิตี�และวิิธีิ
สำติฟเนสำ

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 การีออกแบบอาคารี 3(3-0-6) 
 (Building Design)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613303	การออกแบับัคัอนกรีตเสำริมเหล็ก

แนวิคิัดในการคัำานวิณออกแบับั	ระบับัการวิิเคัราะห์โคัรงสำร้าง
โดยรวิม	ระบับัรับัแรงแนวินอนและระบับัรับัแรงแนวิดิ�ง	อาคัารส่ำง	ระบับั
โคัรงข้อแข็ง	กำาแพงรับัแรงเฉือน	โคัรงสำร้างร่ปกล�อง	ระบับัฐานราก	
โคัรงสำร้างพิเศึษ	คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างการคัำานวิณออกแบับัและการ
ก�อสำร้าง	การฝึกฝน	คัำานวิณออกแบับั

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 การีออกแบบคอนกรีีตอ่ดแรีง 3(3-0-6) 
 (Prestressed Concrete Design)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613303	การออกแบับัคัอนกรีตเสำริมเหล็ก

แนวิคัวิามคิัดและหลักการของการอัดแรง	คุัณสำมบััติของวัิสำดุที�
เกี�ยวิข้อง	ระบับัการอัดแรง	การส่ำญเสีำยแรงอัด	การวิิเคัราะห์และการ
ออกแบับัชิ�นสำ�วิน	ดีเทอร์มิเนททางสำถึิตย์	ทั�งระบับัการดึงเหล็กก�อนและ
ดึงเหล็กทีหลัง	แรงเฉือน	การยึดเหนี�ยวิและการแบักทาน	การโก�งตัวิและ
แคัมเบัอร์	การออกแบับัป้องกันการแตกปริบัริเวิณสำมอยึด	การออกแบับั
เสำาเข็ม	โคัรงสำร้างระบับัพื�นคัอนกรีตอัดแรง

The	concept	and	priciple	of	prestressed	concrete;	
properties	of	prestressed	concrete	materials;	prestressed	
system;	losses;	analysis	and	design	of	prestressed	elements;	
statically	determinate	and	system	of	post-tension	and	pre-
tension;	shear;	bond	and	bearing;	deflection	and	camber;	
design	of	anchorage-zone;	prestressed	concrete	pile	design;	
design	of	prestressed	concrete	flat	slabs;

613314 การีออกแบบสะพาน 3(3-0-6) 
 (Bridge Design)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613304	การออกแบับัโคัรงสำร้างไม้และ

เหล็ก	และ	613313	การออกแบับั
คัอนกรีตอัดแรง

ทฤษฎีีการกระจายนำ�าหนักบัรรทุกบันโคัรงสำร้างสำะพานและการ
ประยุกต์	การเลือกแบับัและขนาดสำะพานการวิิเคัราะห์และการออกแบับั
โคัรงสำร้างสำ�วินบันและการออกแบับัโคัรงสำร้างสำ�วินล�างของสำะพาน
คัอนกรีตเสำริมเหล็ก	 สำะพานคัอนกรีตอัดแรงและสำะพานเหล็ก	
เศึรษฐศึาสำตร์สำำาหรับังานสำะพาน

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 พลศึาสตร์ีโครีงสร้ีาง 3(3-0-6) 
 (Structural Dynamics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613302	การวิิเคัราะห์โคัรงสำร้าง

แนวิคิัดพลศึาสำตร์โคัรงสำร้าง	การตอบัสำนองของแบับัระบับัที�มี
ระดับัคัวิามอิสำระเดี�ยวิต�อแรงพลศึาสำตร์แบับัต�างๆ	การตอบัสำนองของ
ระบับัที�มีระดบััคัวิามอสิำระหลายขั�น	การคัวิบัคัมุการสัำ�นตวัิของโคัรงสำรา้ง
	พื�นฐานวิิศึวิกรรมแรงลม	พื�นฐานวิิศึวิกรรมแผ�นดินไหวิ
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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 การีออกแบบโครีงสร้ีางเพื�อร่ีบแรีงแผ่นดินไหว 3(3-0-6) 
 (Seismic Design of Structures)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613315	พลศึาสำตร์โคัรงสำร้าง

คัวิามร้่พื�นฐานเกี�ยวิกับัแผ�นดินไหวิ	พลศึาสำตร์โคัรงสำร้างเบืั�อง
ต้น	การวิิเคัราะห์และออกแบับัโคัรงสำร้างโดยวิิธีิแรงสำถิึติเทียบัเท�า	หลัก
การพื�นฐานของการออกแบับัอาคัารต้านทาน	แผ�นดินไหวิ	การเลือกร่ป
ทรงของอาคัารสำำาหรับัการออกแบับัอาคัารต้านทานแผ�นดินไหวิ	
พฤติกรรมของอาคัารคัอนกรีตเสำริมเหล็กภายใต้แรงแผ�นดินไหวิ	การ
ออกแบับัโคัรงสำรา้งคัอนกรตีเสำรมิเหลก็ตา้นทานแผ�นดินไหวิ	รายละเอยีด
ของโคัรงสำร้างสำำาหรับัต้านทานแผ�นดินไหวิ

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 ความแข็งแรีงของว่สดุข่�นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Strength of Materials)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613202	คัวิามแข็งแรงของวัิสำดุ

คัวิามเค้ันและคัวิามเคัรียด	คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างคัวิามเค้ันและ
คัวิามเคัรียด	คัวิามเค้ันเนื�องจากนำ�าหนักแบับัต�างๆ	คัวิามเค้ันที�เกิดจาก
การเปลี�ยนแปลงอุณหภ่มิ	ทฤษฎีีการวิิบััติ	วิิธีิทางพลังงาน	จุดศ่ึนย์กลาง
แรงเฉือนการดัดแบับัไม�สำมมาตร	คัานโค้ัง	ปัญหาเกี�ยวิกับัแรงบิัดและการ
โก�งเดาะ	คัานบันฐานรากยืดหยุ�น	ทฤษฎีีการยืดหยุ�นเบืั�องต้น

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 การีปรีะยุกต์ใช้ีคอมพิวเตอร์ีในงานวิศึวกรีรีม 3(3-0-6)
 โครีงสร้ีาง 
 (Computer Application in Structural Engineering 
)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	610204	การโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์	

การแก้ปัญหาทางการวิิเคัราะห์และการออกแบับัโคัรงสำร้างด้วิย
คัอมพิวิเตอร์	โปรแกรมสำำาเร็จร่ปที�ใช้ในการวิิเคัราะห์และการออกแบับั
โคัรงสำร้าง	การประยุกต์คัอมพิวิเตอร์ในงานวิิศึวิกรรมโคัรงสำร้าง

Solving	problems	in	analysis	and	structural	design	
with	computer;	structural	analysis	and	design	software;	
computer	applications	in	structural	engineering.

613319 เทั่คโนโลยีแบบจำาลองสารีสนเทั่ศึอาคารี 3(3-0-6) 
 (Building Information Modeling Technology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

แนะนำาเทคัโนโลยีแบับัจำาลองสำารสำนเทศึอาคัารเบืั�องต้น	เรียน
ร้่และฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์ที�สำนับัสำนุนแนวิคิัดแบับั
จำาลองสำารสำนเทศึอาคัาร	การใช้คัอมพิวิเตอร์เป็นเคัรื�องมือช�วิยในการ
ออกแบับัและเขียนแบับัอาคัารสำองมิติและสำามมิติในระดับัพื�นฐานถึึง
ระดับักลาง	

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 เทั่คโนโลยีชิี�นส่วนคอนกรีีตสำาเร็ีจรูีป 3(3-0-6) 
 (Precast Concrete Technology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613303	การออกแบับัคัอนกรีตเสำริมเหล็ก

มาตรฐานชิ�นสำ�วินคัอนกรีตสำำาเร็จร่ป	การก�อสำร้างด้วิยชิ�นสำ�วิน
คัอนกรีตสำำาเร็จร่ปและระบับัโคัรงสำร้าง	จุดต�อ	แนวิคิัดการออกแบับั	การ
ขนสำ�ง	และการประกอบั	กรณีศึึกษา

487



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 การีออกแบบคอนกรีีตเสริีมเหล็กด้วยวิธีมาตรีฐานยูโรี 
3(3-0-6) 
 (Reinforced Concrete Design by EURO Code)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613303	การออกแบับัคัอนกรีตเสำริมเหล็ก

ศึึกษาพฤติกรรมเบืั�องต้นของแรงตามแนวิแกน,	โมเมนต์ดัด,	
โมเมนต์บิัด,	แรงเฉือน,	แรงยึดเหนี�ยวิ	และแรงกระทำาแบับัผสำม	ศึึกษาการ
ออกแบับัโคัรงสำร้างคัอนกรีตชิ�นสำ�วินโคัรงสำร้างคัอนกรีตเสำริมเหล็กด้วิยวิิธีิ
มาตรฐานยโ่ร

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) กลุ่มวิชีาวิศึวกรีรีมฐานรีากและธรีณีเทั่คนิค 
613411 ธรีณีวิทั่ยา 3(3-0-6) 
 (Geology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ธิรณีวิิทยาทั�วิไปเกี�ยวิกับัโลก	ลักษณะ	และการกำาเนิดของหิน	
ลักษณะพื�นผิวิ	ของเปลือกโลกธิรณีวิิทยาโคัรงสำร้าง	การระเบิัดของภ่เขาไฟ
และการเกิดแผ�นดินไหวิ	โคัรงสำร้างทางธิรณีวิิทยา	แหล�งแร�และการเกิด
ของแหล�งแร�ประเภทต�าง	ๆ 	การเกิดหินอัคันี	หินตะกอนและหินแปร	การ
ผุพัง	การผุพังทางกายภาพ	การผุพังทางเคัมี	ผลของการผุพังทางเคัมีของ
หินอัคันี	การเกิดดิน	นำ�าใต้ดิน	การพิบััติของลาดดินและการแก้ไข	

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 การีปร่ีบปรุีงคุณสมบ่ติและคุณภาพดิน 3(3-0-6) 
 (Soil Improvement)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613401	ปฐพีกลศึาสำตร์

ศึึกษาเกี�ยวิกับัวิิธีิการและหลักการการปรับัปรุงดิน	ทฤษฎีีการ

อัดแน�นและการคัวิบัคุัม	การปรับัปรุงคุัณภาพดินโดยใช้สำารผสำมเพิ�ม	กลไก
การเชื�อมประสำาน	การปรับัปรุงดินระดับัลึก	การออกแบับัเสำาเข็มดิน-
ซีีเมนต์เพื�อรับัภาระในแนวิดิ�งและด้านข้าง	การเร�งการทรุดตัวิโดยการให้
ภาระก�อน	การออกแบับัแถึบัระบัายนำ�าในแนวิดิ�งสำำาเร็จร่ป	การออกแบับั
การเสำริมแรงดิน	สำำาหรับัโคัรงสำร้างกันดินและเสำถีึยรภาพของคัวิามชัน

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 ว่สดุการีทั่าง 3(3-0-6) 
 (Highway Materials)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ศึึกษาเกี�ยวิกับั	วิัสำดุที�ใช้ในงานทาง	ซึี�งประกอบัด้วิยดิน	
แอสำฟัลต์	(ยางมะตอย)	ซีีเมนต์	มวิลรวิม	,	และทำาการศึึกษาเกี�ยวิกับั
คุัณสำมบััติทางวิิศึวิกรรมของดิน	การบัดอัดดิน	การปรับัปรุงคุัณภาพดิน
เบืั�องต้น	ทราบัถึึงลักษณะของผิวิทางลาดยางแบับัเซีอร์เฟซีทรีตเมนต์,		
แบับัเซีอร์เฟซีทรีตเมนต์ชั�นเดียวิ	,	แบับัเซีอร์เฟซีทรีตเมนต์สำองชั�น	,	เคัพ
ซีีล	,	แผ�นเส้ำนใยธิรณี	,	ดินซีีเมนต์	,	การนำาวัิสำดุแอสำฟัลติกคัอนกรีตกลับั
มาใช้ใหม�	

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 วิศึวกรีรีมปฐพีสิ�งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Geo-environmental Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613401	ปฐพีกลศึาสำตร์

แนวิคิัดและหลกัการของวิิศึวิกรรมปฐพสิีำ�งแวิดลอ้ม	การอนุรักษ์
และฟ้�นฟ่สำภาพสิำ�งแวิดล้อม	การป้องกันภัยพิบััตทัิ�งจากธิรรมชาติและจาก
การก�อสำร้างโดยประยุกต์คัวิามร้่พื�นฐานทางสำาขาวิิศึวิกรรมปฐพี	
เทคัโนโลยีคัอนกรีตและวิิศึวิกรรมสิำ�งแวิดล้อม	หลักการเบืั�องต้นในการใช้
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ประโยชน์ของกากของเสำยีสำำาหรับัเป็นวัิสำดุก�อสำร้าง	วิิศึวิกรรมปฐพใีนการ
ฝังกลบัม่ลฝอย	การปรับัปรุงฐานรากเพื�อป้องกันการปนเป้�อนของนำ�า
บัาดาล

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 การีแก้ไขการีพิบ่ติของลาดดิน 3(3-0-6) 
 (Stabilization of soil slope)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		613401	ปฐพีกลศึาสำตร์

สำ�วินประกอบัและร่ปแบับัการพิบััติของลาดดิน	ลักษณะและ
สำาเหตุการพิบััติ	เสำถีึยรภาพของลาดดิน	การแก้ไขการพิบััติของลาดดิน	
โดยวิิธีิ	การลดนำ�าหนักที�กระทำากับัลาดดิน	การตัดดินเป็นขั�นบัันได	การ
ทำาระบับัคัำ�ายัน	การระบัายนำ�าใต้ดินและบันดิน	การเสำริมกำาลังให้ดินด้วิย
วัิสำดุเสำริมกำาลัง	การทำากำาแพงกันดิน	การป้องกันการกัดเซีาะผิวิหน้า	การ
ปรับัปรุงคุัณภาพดิน

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) กลุ่มวิชีาวิศึวกรีรีมการีทั่างและสำารีวจ 
613511 วิศึวกรีรีมการีขนส่ง 3(3-0-6) 
 (Transportation Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

การขนสำ�งทางถึนน	ทางรถึไฟ	ทางอากาศึ	ทางนำ�า	และทางท�อ	
การวิางแผนการขนสำ�งในเขตเมือง	การวิางแผนเพื�อประสำานระบับัการ
ขนสำ�งประเภทต�างๆ	การออกแบับัสิำ�งอำานวิยคัวิามสำะดวิกขั�นพื�นฐานของ
ระบับัขนสำ�ง	

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 การีออกแบบผิวทั่าง 3(3-0-6) 
 (Pavement Design)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613401	ปฐพีกลศึาสำตร์

หลักการทั�วิไปของถึนนและสำนามบิันรวิมถึึงผิวิจราจรแบับัต�างๆ
	และนำ�าหนักล้อ	ศึึกษาเกี�ยวิกับัคัวิามเคัน้ที�เกิดโคัรงสำร้างชั�นทางแบับัหยุ�น
ตัวิและโคัรงสำร้างชั�นทางแบับัแกร�งตัวิ	พจิารณาเกี�ยวิกบััวิสัำดุที�จะนำามาใช้
เป็นโคัรงสำร้างของถึนนและการออกแบับัทดสำอบั	วิิธีิออกแบับัผิวิจราจร
โคัรงสำร้างชั�นทางแบับัหยุ�นตัวิและโคัรงสำร้างชั�นทางแบับัแกร�งตัวิ	ของถึนน
และของสำนามบิัน	รวิมถึึงวิิธีิการก�อสำร้างและบัำารุงรักษา	

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 วิศึวกรีรีมการีจรีาจรี 3(3-0-6) 
 (Traffic Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613511	วิิศึวิกรรมการขนสำ�ง

ทฤษฎีีการเคัลื�อนตัวิของการจราจร	การสำำารวิจและวิิเคัราะห์
การจราจร	การคัวิบัคุัมการจราจร	ทางแยกและทางแยกต�างระดับั	การ
วิิเคัราะห์คัวิามจุ	การออกแบับัสัำญญาณไฟจราจร	และจัดรอบัสัำญญาณไฟ
	การจัดการจราจร	การวิิเคัราะห์ผลกระทบัด้านการจราจร	และคัวิาม
ปลอดภัยทางด้านจราจร

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 การีสำารีวจเพื�อการีก่อสร้ีาง 3(3-0-6) 
 (Construction Survey)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613205	สำำารวิจ	และ	613206	ปฏิิบััติงาน

สำำารวิจ
งานโคัรงการวิิศึวิกรรมสำำารวิจ	รายละเอียด	คัวิามถ่ึกต้อง	และ

ข้อกำาหนดการวิางแผน	และการกำาหนดขั�นตอนสำำาหรับัการรังวัิดเพื�อการ
ก�อสำร้างของโคัรงการวิิศึวิกรรมต�างๆ	การรังวัิดเพื�อการก�อสำร้าง	การรังวัิด
เพื�อการอุทก

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 การีสำารีวจเส้นทั่าง 3(2-3-6) 
 (Route Survey)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613205	สำำารวิจ

การสำำารวิจแนวิทาง	เทคันิคัการสำำารวิจในการหาตำาแหน�งและ
ออกแบับัถึนน	การวิางโคั้งราบัและโคั้งดิ�ง	ทำาสำำารวิจภ่มิประเทศึและทำา
แผนที�	การออกแบับัระดับัแนวิทาง	การทำาระดับัตามแนวิขวิางและแนวิ
ยาวิ	การหาพื�นที�และปริมาตรของงานดิน	การแก้ไขแนวิทาง	การสำำารวิจ
ก�อสำร้างถึนน

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) กลุ่มวิชีาการีบริีหารีงานก่อสร้ีาง 

613611 เทั่คนิคการีก่อสร้ีาง 3(3-0-6) 
 (Construction Techniques)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ศึึกษาวิิธีิการและขั�นตอนในการก�อสำร้าง	การใช้เคัรื�องจักรและ
เคัรื�องมือในการก�อสำร้าง	คัวิามปลอดภัยในงานก�อสำร้าง	เทคัโนโลยีการ
ก�อสำร้างสำมัยใหม�

Study	of	construction	techniques	and	methods	
throughout	construction	processes,	using	tools	and	equipment,	
safety	in	construction,	modern	construction	engineering	and	
technology.

613612 ว่สดุวิศึวกรีรีมก่อสร้ีาง 3(3-0-6) 
 (Building Material Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

คุัณสำมบััติของวัิสำดุต�างๆ	ที�ใช้ในงานก�อสำร้าง	ข้อดีข้อเสีำยของ
วัิสำดุเมื�อนำาไปใช้ในงานประเภทต�างๆ	แหล�งผลิต	กรรมวิิธีิผลิต	กรรมวิิธีิ
ติดตั�ง	ตลอดจนแนะนำาผลิตภัณฑ์วัิสำดุที�ทันสำมัยที�สำามารถึประยุกต์ใช้ใน
งานก�อสำร้างประเภทต�างๆ	วัิสำดุทางกลและเคัมีที�ใช้ในงานซี�อมแซีม
โคัรงสำร้างคัอนกรีตที�ชำารุด

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 การีจ่ดการีงานวิศึวกรีรีม 3(3-0-6) 
 (Engineering Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

หลักการจัดการสำมัยใหม�ในอุตสำาหกรรมก�อสำร้าง	วิิธีิการเพิ�ม
ผลผลิตในการทำางาน	มนุษยสัำมพันธ์ิ	คัวิามปลอดภ้ยในงานอุตสำาหกรรม
ก�อสำร้าง	กฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับังานวิิศึวิกรรม	เศึรษฐศึาสำตร์วิิศึวิกรรม
ประยุกต์	การเงิน	การตลาด	การบัริหารโคัรงการก�อสำร้าง

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 การีจ่ดการีความปลอดภ่ยในงานก่อสร้ีาง 3(3-0-6) 
 (Construction Safety Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

หลักของคัวิามปลอดภยั	สำาเหตแุละการปอ้งกันอุบััติเหตุในงาน
ก�อสำร้าง	คัวิามปลอดภัยในการใช้เคัรื�องจักรกล	เคัรื�องมือ	อุปกรณ์	และ
ระบับัไฟฟ้า	คัวิามปลอดภัยในการเก็บัและเคัลื�อนย้ายวัิสำดุ	การบัริหาร
คัวิามปลอดภัย	การสำอบัสำวินและการรายงานอุบััติเหตุ	การสำ�งเสำริมสุำข
ภาพและคัวิามปลอดภัย	ตลอดจนกฎีหมายและมาตรฐานคัวิามปลอดภัย
ในงานก�อสำร้าง	และศึึกษาด่งานระบับัคัวิามปลอดภัยในโคัรงการก�อสำร้าง

The	safety	causes	and	prevention	of	accidents	in	
construction;	the	safe	use	of	mechanical	equipment	and	
electrical	systems;	safe	to	store	and	move	materials;	safety	
management	investigation	and	reporting	of	accidents;	health	
and	safety	as	well	as	legal	and	safety	standards	in	construction;	
site	visit	of	safety	systems	in	construction	projects.

613615 กฎหมายทีั่�เกี�ยวก่บการีก่อสร้ีาง 3(3-0-6) 
 (Laws in Construction)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ศึึกษากฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับังานก�อสำร้าง	เช�น	พระราชบััญญัติ
คัวิบัคุัมอาคัาร	พระราชบััญญัติการผังเมือง	กฎีหมายคัวิบัคุัมอาคัาร	
กฎีหมายสิำ�งแวิดล้อมสำำาหรับัอาคัาร	พระราชบััญญัติแรงงานสัำมพันธ์ิ	
กฎีหมายวิิชาชีพสำถึาปนิกและวิิศึวิกร	จรรยาบัรรณของการประกอบั
วิิชาชีพ	บัทลงโทษและคัวิามรับัผิดทางกฎีหมาย	อนุญาโตตุลาการ

Introduction	to	construction	laws,	such	as	building	
control	act,	town	planning	act,	building	controlling	profession,	
environmental	laws	relating	to	buildings,	labor	relations	act,	
laws	for	architectural	and	engineering	profession,	professional	
codes	of	ethics,	penalty	clauses	and	legal	response,	arbitration.
613616 เศึรีษฐศึาสตร์ีวิศึวกรีรีมสำาหร่ีบวิศึวกรีโยธา 3(3-0-6) 
 (Economics for Civil Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

หลักเศึรษฐศึาสำตร์	และการนำามาประยุกต์ใช้ในสำาขาวิิชา
วิิศึวิกรรมโยธิา	โดยรายวิิชานี�จะเน้นทางด้านเศึรษฐศึาสำตร์จุลภาคั	ซึี�ง

ประกอบัไปด้วิยหลักเศึรษฐศึาสำตร์	ดอกเบีั�ย	ม่ลคั�าของเงินตามเวิลา	การ
วิิเคัราะห์จุดคุ้ัมทุน	การคิัดคั�าเสืำ�อมราคัา	การวิิเคัราะห์การทดแทน
ทรัพยสิ์ำน	การเปรียบัเทียบัอัตราผลตอบัแทนในการลงทุน	และการตัดสิำน
ใจเลือกลงทุนในโคัรงการ

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) กลุ่มวิชีาวิศึวกรีรีมแหล่งนำ�าและสิ�งแวดล้อม 
613711 ชีลศึาสตร์ีของทั่างนำ�าเปิด 3(3-0-6) 
 (Hydraulics of Open Channels)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613702	วิิศึวิกรรมชลศึาสำตร์

การจำาแนกชลศึาสำตรข์องทางนำ�าเปิด	คุัณสำมบััติการไหลในทาง
นำ�าเปิด	หลักการของพลังงาน	หลักการของโมเมนตัม	การคัำานวิณเกี�ยวิกบัั
การไหลแบับัคังตัวิ	การวัิดอัตราการไหลในทางนำ�าเปิด	อาคัารคัวิบัคุัมใน
คัลองสำ�งนำ�า	และการเปลี�ยนหน้าตัดของคัลองสำ�งนำ�า	การออกแบับัทางนำ�า
เปิด	การคัำานวิณเกี�ยวิกับัการไหลแบับัแปรเปลี�ยนน้อยอย�างช้า	และอย�าง
เร็วิ	และการคัำานวิณระดับัผิวินำ�า

Classification	of	open	channel,	open	channel	flow	
property,	principal	of	energy	and	momentum,	steady	flow	
calculation,	measurement	of	open	channel	flow	discharge,	
channel	control	and	channel	transition,	channel	design,	
calculation	of	gradually	and	rapid	varied	flow,	water	surface	
profile	calculation.

613712 วิศึวกรีรีมการีรีะบายนำ�า 3(3-0-6) 
 (Drainage Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613702	วิิศึวิกรรมชลศึาสำตร์

คัวิามสำำาคััญของการระบัายนำ�า	การสำำารวิจ	และเก็บัข้อม่ลการ
ระบัายนำ�า	การวัิดการไหล	ฝนและนำ�าท�า	หลักการของดิน	และนำ�าในเชิง
สำถิึตและพลวิัต	การวิิเคัราะห์หาปริมาณการรั�วิซึีม	ระบับัการระบัายนำ�า
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เหนือผิวิดิน	และใต้ดิน	การระบัายนำ�าแบับัร�องนำ�า	และแบับับั�อ
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 วิศึวกรีรีมทั่ร่ีพยากรีนำ�า 3(3-0-6) 
 (Water Resources Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613702	วิิศึวิกรรมชลศึาสำตร์

การวิางแผนโคัรงการ	การวิิเคัราะห์ระบับัลุ�มนำ�าตามแผน
โคัรงการด้วิยแบับัจำาลอง	การออกแบับัเบืั�องต้นสำำาหรับัองค์ัประกอบัของ
โคัรงการ	การวิิเคัราะห์ทางเศึรษฐศึาสำตร์	การจัดการนำ�าในระบับัลุ�มนำ�า
ด้วิยแบับัจำาลอง	โค้ังการบัริหารอ�างเก็บันำ�า	และกรณีศึึกษา

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 วิศึวกรีรีมการีปรีะปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6) 
 (Water Supply and Sanitary Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

แหล�งนำ�าดิบัเพื�อการผลิตนำ�าประปา	ปริมาณและคุัณภาพนำ�าที�
ต้องการ	มาตรฐานของนำ�า	การคัาดคัะเนจำานวินประชากร	คัวิามต้องการ
ใช้นำ�า	และคัวิามผันผวินของระบับัสำ�งนำ�า	การนำานำ�าใต้ดินขึ�นมาใช้	การ
ออกแบับัระบับัสำ�งนำ�า	และระบับัจ�ายนำ�าเทคันิคัต�างๆ	ในการบัำาบััดนำ�า	โดย
การใช้ตะแกรง	การสำร้างตะกอนและรวิมตะกอน	การตกตะกอน	การก
รอง	การป้องกันการปนเป้�อนของเชื�อโรคั	การแก้นำ�ากระด้าง	การกำาจัด
เหล็ก	การกำาจัดรสำและสีำของนำ�า	การวิางแผนเกี�ยวิกับัระบับัประปา	และ
การบัำาบััดนำ�าเสีำย

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. กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างวิศึวกรีรีมเครืี�องกล

614101  กลศึาสตร์ีวิศึวกรีรีมภาคพลศึาสตร์ี 3(3-0-6)
 (Engineering Mechanics, Dynamic) 
				 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610202	
	 	 กลศึาสำตร์วิิศึวิกรรม

โมเมนท์คัวิามเฉื�อยของมวิล	กลศึาสำตร์ของอนุภาคัและวัิตถุึแข็ง
เกร็งสำำาหรับัการเคัลื�อนที�เชิงระนาบั	กฎีของการดลและโมเมนตัม	กฎีของ
งานและพลังงาน	แรงกระแทก	พื�นฐานการเคัลื�อนที�ในระบับั	3	มิติ

Mass	moment	of	inertia,	mechanics	of	particle	and	
rigid	body	in	plane	motion,	equation	of	motion,	principle	of	
impulse	and	momentum,	principle	of	work	and	energy,	impact,	
fundamental	of	space	motion.

614102  กลศึาสตร์ีว่สดุ               3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือ	เรียนคัวิบักับั																			

วิิชา	 614101	 กลศึาสำตร์วิิศึวิกรรมภาคั
พลศึาสำตร์

แรงและคัวิามเค้ัน	การทบัทวินเกี�ยวิกับัวัิสำดุทางวิิศึวิกรรม	คัวิาม
สัำมพันธ์ิของคัวิามเค้ันและคัวิามเคัรียด	คัวิามเค้ันในคัาน	ไดอะแกรมของ
แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	การแอ�นของคัาน	การบัิด	การโก�งของเสำา	
คัวิามเคั้นในภาชนะรับัแรงดัน	วิงกลมโมห์และคัวิามเคั้นผสำม	กฎีของฮิุคั	
พลังงานคัวิามเคัรียด	เกณฑ์การแตกหัก		การวัิดคัวิามเค้ัน

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.

492



614103  กลศึาสตร์ีของไหล 3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
				 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

แนวิคัดิพื�นฐานของของไหล	สำมบััติต�าง	ๆ 	ของของไหล		ของไหล
สำถิึตย์		สำมการโมเมนตัมและพลังงานสำำาหรับัปริมาตรคัวิบัคัุม		สำมการ
คัวิามต�อเนื�องและการเคัลื�อนที�			การวิิเคัราะห์มิติและสำภาพคัวิามคัล้าย		
การไหลของของไหลที�อัดตัวิไม�ได้ในสำภาวิะคังตัวิ		แรงต้านและแรงยก		
การวัิดการไหล	เคัรื�องจักรกลกังหัน	เช�น	ปั�มและกังหัน		

Fundamental	concepts,	properties	of	fluid,	fluid	static;	
momentum	and	energy	equations;	equation	of	continuity	and	
motion;	similitude	and	dimensional	analysis;	steady	
incompressible	flow,drag	and	dynamic	lift,flow	measurement.	
Introduction	to	fluid	machinery:	pump	and	turbine.

614104  ปฏิิบ่ติการีวิศึวกรีรีมเครืี�องกล 1            1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ปฏิิบััติการด้านกลศึาสำตร์วิิศึวิกรรม	กลศึาสำตร์ของแข็ง	เธิอร์โม
ไดนามิกสำ์	กลศึาสำตร์เคัรื�องจักรกล	ระบับัคัวิบัคัุมอัตโนมัติและวิัสำดุ
วิิศึวิกรรม		

Experimental	works	in	engineering	mechanics,	solid	
mechanics,	thermodynamic,	mechanics	of	machinery,	
automatic	control	and	engineering	materials.

614105  ปฏิิบ่ติการีวิศึวกรีรีมเครืี�องกล 2 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Laboratory 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือ	เรียนคัวิบักับัวิิชา	

614104	ปฏิิบััติการวิิศึวิกรรมเคัรื�องกล	1
ปฏิิบััติการด้านเธิอร์โมไดนามิกสำ์		การถึ�ายเทคัวิามร้อน	

กลศึาสำตร์ของไหล	การทำาคัวิามเย็น	และระบับัปรับัอากาศึ	การแปลงร่ป
พลังงาน	วิิศึวิกรรมยานยนต์และเคัรื�องยนต์เผาไหม้ภายใน

		Experimental	works	in	thermodynamics,	heat	
transfer,	fluid	mechanics,	refrigeration,	air	conditioning,	energy	
conversion,	automotive	engineering	and	internal	combustion	
engines.

614106  กรีรีมวิธีการีผลิต 3(3-0-6)
 (Manufacturing Process) 
				 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ทฤษฎีีและแนวิคัดิในกระบัวินการผลติต�างๆ	เช�น	การหล�อ	การ
ขึ�นร่ป	การกลึง	และการเชื�อม		คัวิามสำัมพันธ์ิระหวิ�างกระบัวินการผลิต
และวัิสำดุ	หลักการพื�นฐานของต้นทุนการผลิต					

Theory	and	concept	of	manufacturing	processes	such	
as	casting,	forming,	machining	and	welding;	material	and	
manufacturing	processes	relationships;	fundamental	of	
manufacturing	cost.

614107  เขียนแบบวิศึวกรีรีมเครืี�องกล 2(1-3-3) 
 (Mechanical Engineering Drawing) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610201
	 	 เขียนแบับัวิิศึวิกรรม

การเขียนแบับัชิ�นงาน	3	มิติ	การเขียนแบับัชิ�นงานประกอบั	การ
เขียนแบับัชิ�นงานเพื�อสัำ�งผลิต	การกำาหนดองค์ัประกอบัที�เกี�ยวิขอ้งกับังาน
เขียนแบับัทางวิิศึวิกรรมเคัรื�องกล	โดยใช้โปรแกรมคัอมพิวิเตอร์สำำาเร็จร่ป
ช�วิยในการเขียนแบับั

3-D	drawing,	assembly	drawing,	drawing	for	producing,	
definition	of	the	composition	of	mechanical	engineering	
drawing	using	computer	aid	drawing.

614108  การีฝึกฝีมือช่ีาง         2(0-6-6)    
 (Workshop Practices)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	

หลักการและการใช้เคัรื�องมือกลในโรงงาน		คัวิามปลอดภัยใน
การใช้เคัรื�องมือและวิินัยการปฏิิบััติงานในโรงงาน	ฝึกปฏิิบััติงานพื�นฐาน
ในโรงงาน		เช�น		งานตะไบั	งานตัด	งานเจาะ	งานไสำ	งานกลึง		งานเชื�อม
แก๊สำและไฟฟ้า	เป็นต้น

Principles	and	using	tools	machine	in	factory;	safety	
in	the	tools	and	regulation	in	factories;	work	shop	practice	
related	to	basic	manufacturing	process	such	as	filing,	cutting,	
drill	welding	and	gas	welding.
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614109  การีฝึกงานทั่างวิศึวกรีรีม                    1(0-240-0)
 (Engineering Practices)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ต้องเป็นนักศึึกษาที�ลงทะเบีัยนเรียนมาแล้วิ

ไม�น้อยกวิ�า	2	ใน	3	ของหน�วิยกิต	ตลอด
หลักส่ำตร	หรือได้รับัคัวิามเห็นชอบัจากสำาขา
วิิชา

ปฏิิบััติการฝึกงานในหน�วิยงานหรือสำถึานประกอบัการต�างๆ	
ของภาคัรัฐหรือเอกชน	ที�เกี�ยวิกับังานด้านวิิศึวิกรรมเคัรื�องกล	โดยมีเวิลา
การปฏิิบััติงานไม�น้อยกวิ�า	240	ชั�วิโมง

Practice	in	government	and	private	sectors	with	
respect	to	the	field	of	mechanical	engineering	with	working	
period	of	at	least	240	hours.

614110  เธอร์ีโมไดนามิกส์  3(3-0-6)
 (Thermodynamics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

สำมบััติของสำารบัริสุำทธิิ�	งานและคัวิามร้อน	ก๊าซีอุดมคัติ	กฎีข้อ
ที�หนึ�งและข้อที�สำองของเธิอร์โมไดนามิกส์ำ	เอนโทรปี	พื�นฐานการถึ�ายเท
คัวิามร้อนและการแปลงพลงังาน	คัวิามไม�สำามารถึยอ้นกลบััได้และอะเวิเล
บิัลิตี�	วัิฏิจักรคัาร์โนต์	วัิฏิจักรกำาลังก๊าซี	วัิฏิจักรทำาคัวิามเยน็	คัวิามสัำมพันธ์ิ
ต�าง	ๆ	ทางเธิอร์โมไดนามิกส์ำ	ก๊าซีผสำม	ปฏิิกิริยาเคัมี		

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.  กลุ่มวิชีาเฉุพาะทั่างวิศึวกรีรีม (วิชีาเอกบ่งค่บ)
614201  การีถ่ิายเทั่ความร้ีอน 3(3-0-6)
 (Heat Transfer)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชาหรือเรียนคัวิบักับั	

614110	เธิอร์โมไดนามิกส์ำ		
หลักการถึ�ายเทคัวิามร้อนโดยการนำา	การพา	และการแผ�รังสีำ	

และการประยุกต์ใช้การถึ�ายเทคัวิามร้อนแบับัต�างๆ	เช�น	การนำาคัวิามร้อน
ในสำภาวิะไม�สำมำ�าเสำมอ	1	มิติ	อุปกรณ์แลกเปลี�ยนคัวิามร้อนและการเพิ�ม

การถึ�ายเทคัวิามร้อน	การเดือดและการคัวิบัแน�น		
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  คอมพิวเตอร์ีช่ีวยงานสำาหร่ีบการีออกแบบ 3(3-0-6)
 ทั่างวิศึวกรีรีมเครืี�องกล 
	 (Computer	Aided	Mechanical	Engineering	Design)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือเรียนคัวิบักับั	วิิชา	

614102	กลศึาสำตร์วัิสำดุ
ซีอฟแวิร์คัอมพิวิเตอร์สำำาหรับังานด้านวิิศึวิกรรม	การใช้

คัอมพิวิเตอร์สำำาหรับัการออกแบับัและการวิิเคัราะห์ปัญหาทางด้าน
วิิศึวิกรรมเคัรื�องกล	การจำาลองทางกายภาพของปญัหาทางดา้นวิิศึวิกรรม
เคัรื�องกล	และปัญหาต�างๆ	ที�เกี�ยวิข้อง	วิิเคัราะห์เชิงตัวิเลข	และการ
วิิเคัราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์		

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  เครืี�องยนต์เผาไหม้ภายใน 3(3-0-6)
 (Internal Combustion Engines)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	

614110	เธิอร์โมไดนามิกส์ำ		
หลักการพื�นฐานเกี�ยวิกับัเคัรื�องยนต์เผาไหมภ้ายใน	เคัรื�องยนต์

จุดระเบิัดด้วิยประกายไฟ	และจุดระเบิัดด้วิยการอัด	เชื�อเพลิงและทฤษฎีี
การเผาไหม้	ระบับัจุดระเบิัด	วัิฏิจักรอุดมคัติเชื�อเพลิงอากาศึ	การซุีปเปอร์
ชาร์จและการไล�ไอเสีำย	สำมรรถึนะและการทดสำอบัเคัรื�องยนต์	สำารหล�อลื�น
  

Internal	combustion	engine	fundamentals,	spark-
ignition	and	compression-ignition	engines,	fuels	and	combustion	
theory,	ignition	systems,	ideal	fuel	air	cycle,	supercharging	and	
scavenging,	performance	and	testing,	lubrication.
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614204  การีทั่ำาความเย็น 3(3-0-6)
 (Refrigeration)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือเรียนคัวิบักับั	วิิชา	

614110	เธิอร์โมไดนามิกส์ำ		
การทบัทวินพื�นฐานทางเธิอร์โมไดนามิกส์ำ	 	 สำมบััติและ

กระบัวินการทางไซีโคัรเมตริกของอากาศึ	การทำาคัวิามเย็นเบืั�องต้น		
วัิฏิจักรการทำาคัวิามเย็นแบับัอุดมคัติและวัิฏิจักรจริง		กระบัวินการ
ทำาคัวิามเย็นแบับัหลายคัวิามดัน	คุัณสำมบััติของสำารทำาคัวิามเย็นและนำ�ามัน
หล�อลื�น		การคัำานวิณภาระคัวิามเย็น		คัอมเพรสำเซีอร์		คัอนเดนเซีอร์	อี
แวิบัพอเรเตอร์			การขยายตัวิและการคัวิบัคุัมระดับัสำารทำาคัวิามเยน็		การ
คัวิบัคุัมสำารทำาคัวิามเย็น		สำ�วินประกอบัของวิาล์วิ			ระบับัตรวิจสำอบัและ
คัวิบัคุัมไฟฟ้า		ระบับัท�อสำารทำาคัวิามเย็นและการออกแบับัถึังเก็บัสำาร
ทำาคัวิามเย็น		คัวิามปลอดภัยของระบับัทำาคัวิามเย็น						

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  วิศึวกรีรีมโรีงจ่กรีต้นกำาล่ง  3(3-0-6)
 (Power Plant Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือเรียนคัวิบักับั	วิิชา	

614110	เธิอร์โมไดนามิกส์ำ	และ	614201	
การถึ�ายเทคัวิามร้อน		

หลักในการแปลงพลังงงานและแนวิคิัดของอะเวิเลบิัลิตี�	การ
วิิเคัราะห์เชื�อเพลิงและการเผาไหม้	ระบับัโรงจักรต้นกำาลังแบับัต�างๆ	เช�น
	กังหันไอนำ�า	กังหันก๊าซีและเคัรื�องยนต์เผาไหม้ภายใน			วิฏัิจักรคัวิามร้อน
ร�วิม	และวิัฎีจักรโคัเจนเนอเรชัน	ระบับัโรงจักรพลังงานนำ�า	โรงไฟฟ้า
พลังงานนิวิเคัลียร์	ระบับัการวัิดและการคัวิบัคุัมโรงจักรต้นกำาลัง	การ
คัำานวิณทางด้านเศึรษฐศึาสำตร์	และผลกระทบัด้านสิำ�งแวิดล้อม	

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  การีปร่ีบอากาศึ 3(3-0-6)
 (Air Conditioning)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือเรียนคัวิบักับั	วิิชา	

614204	การทำาคัวิามเย็น
พื�นฐานการถึ�ายเทคัวิามร้อน	สำมบััติทางไซีโคัรเมตริกและ

กระบัวินการต�างๆ	ของอากาศึชื�น	คัวิามสำบัาย	การประเมินภาระการ
ทำาคัวิามเย็น	อุปกรณ์ของระบับัปรับัอากาศึ	ระบับัปรับัอากาศึชนิดต�างๆ
	การออกแบับัระบับัท�อลมและการกระจายลม	การออกแบับัระบับัระบัาย
อากาศึ	สำารทำาคัวิามเย็นและการออกแบับัระบับัท�อสำารทำาคัวิามเย็น	พื�น
ฐานการคัวิบัคัุมในการปรับัอากาศึ	คัวิามปลอดภัยทางด้านอัคัคีัภัยใน
ระบับัปรับัอากาศึ	คุัณภาพอากาศึภายในห้อง	ประสิำทธิิภาพพลังงานใน
ระบับัปรับัอากาศึ		

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  การีส่�นสะเทืั่อนทั่างกล 3(3-0-6)
 (Mechanical Vibration)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610202	กลศึาสำตร์

วิิศึวิกรรม	และ	610103	คัณิตศึาสำตร์
วิิศึวิกรรม	3

ระบับัที�มีอันดับัคัวิามอิสำระ	1	อันดับั	การสัำ�นสำะเทือนโดยการ
บิัด	การเคัลื�อนที�แบับัฮิารม์อนกิ	การสัำ�นสำะเทอืนแบับัอสิำระและแบับับัังคัับั
	วิิธีิของระบับัสำมดุลแบับัต�างๆ	ระบับัที�มีอันดับัคัวิามอิสำระหลายอันดับั	
วิิธีิและเทคันิคัในการลดและคัวิบัคุัมการสัำ�นสำะเทือน
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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  กลศึาสตร์ีเครืี�องจ่กรีกล 3(3-0-6)
 (Mechanics of Machinery)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	614101	กลศึาสำตร์

วิิศึวิกรรมภาคัพลศึาสำตร์	
การวิิเคัราะห์คัวิามเร็วิและคัวิามเร�งในเคัรื�องจักรกล	การ

วิิเคัราะห์จลนศึาสำตร์และพลศึาสำตร์ของแรง	การประยุกต์ใช้งานและการ
สำมดุลของระบับัทางกล				

Velocity	and	acceleration	analysis	in	machines;	
kinematics	and	dynamics	force	analysis,	applications	and	
balancing	of	mechanical	systems.

614209  การีออกแบบชิี�นส่วนเครืี�องจ่กรีกล 1 3(3-0-6)
 (Design of Machine Element 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	หรือ	เรียนคัวิบักับัวิิชา	

614102	กลศึาสำตร์วัิสำดุ
พื�นฐานการออกแบับัชิ�นสำ�วินเคัรื�องจักรกล	คัุณสำมบััติของวิัสำดุ	

ทฤษฎีีคัวิามเสีำยหายคัวิามล้า	การออกแบับัชิ�นสำ�วินเคัรื�องจักรกลอย�างง�าย
	รอยต�อด้วิยหมุดยำ�าและสำลัก	การยึดด้วิยสำลักเกลียวิ	การออกแบับัรอย
เชื�อม	การออกแบับัโคัรงงาน

Fundamental	of	mechanical	design,	properties	of	
materials,	theories	of	failure,	design	of	simple	machine	
elements,	keys	and	pins,	rivets,	welding	design,		design	project.

614210  การีว่ดและเครืี�องมือว่ด 
3(3-0-6)
 (Measurement and Instrument)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ข้อกำาหนดเฉพาะของเคัรื�องมือวัิด	เช�น	คัวิามไม�แน�นอน	คัวิาม
ถ่ึกต้อง	คัวิามละเอียด	คัวิามไวิ	คัวิามเป็นเชิงเส้ำน	เป็นต้น	คัวิามคัลาด
เคัลื�อนในการวิดั	วิิธีิสำถิึติเพื�อการประเมนิคัวิามไม�แน�นอนของการวิดั	การ
หาคัวิามสำมัพนัธิเ์ชิงเสำน้ด้วิยวิิธีิคัณิตศึาสำตร	์การเลอืกอปุกรณก์ารวิดั	การ
สำอบัเทียบั	ทฤษฎีีการวัิดปริมาณกายภาพต�างๆ	เช�น		คัวิามเคัรียด	คัวิาม
ดัน	อุณหภ่มิ	และ	อัตราการไหล		การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการตรวิจวัิดของ
ระบับัคัวิบัคุัมแบับัวิงจรรอบัปิด

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  การีควบคุมอ่ตโนม่ติ   3(3-0-6)
 (Automatic Control)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610202	กลศึาสำตร์

วิิศึวิกรรม	และ	610103	คัณิตศึาสำตร์
วิิศึวิกรรม	3

หลักการพื�นฐานของระบับัคัวิบัคุัมอัตโนมัติ	การวิิเคัราะห์และ
การจำาลองของระบับัคัวิบัคัุมเชิงเสำ้น	การวิิเคัราะห์เสำถึียรภาพของระบับั
คัวิบัคุัมแบับัป้อนกลับั	การวิิเคัราะห์และออกแบับัในโดเมนเวิลา	ผลตอบั
สำนองในโดเมนคัวิามถีึ�	การออกแบับัและปรบััปรงุสำมรรถึนะของระบับัโดย
ใช้เทคันิคัการชดเชย			

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  การีบริีหารีทั่างวิศึวกรีรีม 3(3-0-6)
 (Engineering Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

หลักการบัริหารแบับัใหม�	วิิธีิการเพิ�มผลผลิต	มนุษย์สัำมพันธ์ิ	
คัวิามปลอดภัยในโรงงานอุตสำาหกรรม	มลภาวิะ		กฎีหมาย	พาณิชย์	การ
เงิน	การตลาดและการบัริหารโคัรงการ	เทคันิคัการนำาเสำนอและการสำรุป
งานทางวิิศึวิกรรมแบับัมืออาชีพ	หลัก	PDCA	ในงานวิิศึวิกรรม

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  โครีงงานวิศึวกรีรีมเครืี�องกล 1 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Project 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เป็นนักศึึกษาชั�นปีที�	4	หรือเทียบัเท�า	

																				หรือสำอบัได้หน�วิยกิตเท�ากับันักศึึกษาชั�นปีที�	4
กลุ�มนักศึึกษาจะต้องวิางแผนศึึกษาและพัฒนาคัวิามเป็นไปได้

ของโคัรงงานที�เกี�ยวิข้องสำอดคัล้องกับังานในสำาขาวิิชาวิิศึวิกรรมเคัรื�องกล
	โดยต้องอย่�ในกรอบัและทศิึทางของคัณะวิิศึวิกรรมศึาสำตร	์	โดยนักศึึกษา
ต้องทำางานเป็นกลุ�มซึี�งต้องมีทักษะคัวิามร้่ที�หลากหลายแตกต�างกัน				

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  โครีงงานวิศึวกรีรีมเครืี�องกล 2 2(0-6-6)
 (Mechanical Engineering Project 2)
	 	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	

ผ�านการศึึกษาวิิชา	614213	โคัรงงาน
วิิศึวิกรรมเคัรื�องกล	1

ทำาการศึึกษาทดลองและพัฒนาโคัรงงานตามหัวิข้อที�ได้เสำนอไว้ิ
ในโคัรงงานวิิศึวิกรรม	1		โดยคัรอบัคัลุมถึึงการออกแบับั	สำรุป		วิิเคัราะห์
	และการนำาเสำนอโคัรงงาน		

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  การีออกแบบชิี�นส่วนเครืี�องจ่กรีกล 2 3(3-0-6)
 (Design of Machine Element 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	614209	การออกแบับั

ชิ�นสำ�วินเคัรื�องจักรกล	1
พื�นฐานการออกแบับัชิ�นสำ�วินทางกล,	การออกแบับัระบับัขน

ถึ�ายลำาเลียง	เฟ้องประเภทต�างๆ	คััปปลิง	แบัริ�ง	เบัรก	คัลัตช์	สำายพาน	โซี�
	การทำาโคัรงงานออกแบับัชิ�นสำ�วินเคัรื�องจักรกล	

Design	of	simple	mechanical	elements,	design	of	
transmissions,	gears,	couplings,	rolling-element	bearings,	brake,	
clutch,	belt,	chain,	Design	project.	

614216  รีะเบียบวิธีเชิีงต่วเลข 3(3-0-6)
 (Numerical Methods)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือเรียนคัวิบักับั	วิิชา	

610103	คัณิตศึาสำตร์วิิศึวิกรรม	3			
ระเบีัยบัวิิธีิเชิงตัวิเลขสำำาหรับัการแก้ปัญหาทางวิิศึวิกรรม	

วิิธีิการแกร้ากของสำมการกำาลังสำองโดยใช้วิิธีิการของนวิิตัน,	การหาผลเฉลย
ระบับัสำมการเชิงเส้ำน	การประมาณคั�าในช�วิงและนอกช�วิง	การหาคั�าอินทิ
กรัลและคั�าอนพัุนธิเ์ชิงตวัิเลข	การแกส้ำมการเชิงอนพัุนธิส์ำามญัและการแก้
สำมการเชิงอนุพันธ์ิย�อย	การหาคั�าที�เหมาะสำมที�สุำด	

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.  กลุ่มวิชีาเลือกทั่างวิศึวกรีรีม (วิชีาเอกเลือก)
         3.1 สายวิชีาวิศึวกรีรีมพล่งงาน
614301  ห่วข้อพิเศึษทั่างวิศึวกรีรีมพล่งงาน  3(3-0-6)
 (Special Topics in Energy Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	614110	เธิอร์โมไดนามิ

กส์ำ	และ	614201	การถึ�ายเทคัวิามร้อน
หัวิข้อที�น�าสำนใจในปัจจุบัันและการพัฒนาใหม�ๆ	ในด้าน

วิิศึวิกรรมพลังงาน	หรือกรณีศึึกษาของปัญหาทางวิิศึวิกรรมและงานวิิจัย
ที�เกี�ยวิข้องทางวิิศึวิกรรมพลังงาน

Current	topics	and	new	development	in	energy	
engineering,	case	study	of	problems	and	researches	in	energy	
engineering.

614302  การีออกแบบรีะบบความร้ีอน 3(3-0-6)
 (Thermal System Design)
			 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	614201	การถึ�ายเทคัวิาม

ร้อน
การออกแบับัระบับัคัวิามร้อนเพื�อให้ได้จุดเหมาะสำมในระบับั

คัวิามร้อน	เศึรษฐศึาสำตร์ของระบับัคัวิามร้อน	การสำร้างสำมการจากข้อม่ล
การทดลอง	การจำาลองระบับัคัวิามร้อนด้วิยแบับัจำาลองทางคัณิตศึาสำตร์	
การหาจุดเหมาะสำมของระบับัคัวิามร้อน

Thermal	system	design	to	optimize	the	thermal	
system,	thermal	system	economic,	equation	fitting,	modeling	
thermal	equipment	system,	optimized	design	of	thermal	
system.

614303  การีออกแบบเครืี�องแลกเปลี�ยนความร้ีอน 3(3-0-6)
 (Heat Exchanger Design)
				 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	614201	การถึ�ายเทคัวิาม

ร้อน
การศึึกษาการทำางานของเคัรื�องแลกเปลี�ยนคัวิามร้อนแบับัต�างๆ

	ศึึกษาตวัิแปรที�มีผลกระทบัต�อการออกแบับัเคัรื�องแลกเปลี�ยนคัวิามรอ้น
	และให้นักศึึกษาออกแบับัเคัรื�องแลกเปลี�ยนคัวิามร้อน

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  พล่งงานหมุนเวียนเบื�องต้น 3(3-0-6)
 (Introduction to Renewable Energy)
				 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ชนิดและแหล�งพลังงานหมุนเวีิยนประเภทต�างๆ	เช�น	ระบับัพลัง
แสำงอาทิตย์	พลังลม	พลังนำ�า	เชื�อเพลิงชีวิมวิล	ระบับัคัวิามร้อนใต้ภิภพ	
ระบับัเซีลล์เชื�อเพลงสำำาหรับัผลิตไฟฟ้า	ระบับัการผลิตไฟฟ้า	การเปลี�ยน
ร่ปพลังงานเบืั�องต้น	ระบับัการกักเก็บัพลังงาน		การประเมินทาง
เศึรษฐศึาสำตร์

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  ทั่ฤษฎีก่งห่นก๊าซ  3(3-0-6)
            (Gas Turbine Theory) 
				 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	614203	เคัรื�องยนต์เผา

ไหม้ภายใน
ชนิดและการทำางานของกังหันก๊าซี	วัิฏิจักรกังหันก๊าซี	สำมรรถึนะ

ของเคัรื�องยนต์กังหันก๊าซีและการนำาไปใช้งาน	วัิฏิจักรกังหันก๊าซีสำำาหรับั
เคัรื�องบิัน	คัอมเพรสำเซีอร์	ระบับัการเผาไหม้	

Types	of	engine	and	working,	gas	turbine	cycle,	gas	
turbine	performance	and	application,	gas	turbine	for	airplane,	
compressor,	combustion	system.

614306  การีจ่ดการีพล่งงาน 3(3-0-6)
 (Energy Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

สำถึานการณ์และแนวิคิัดการอนุรักษ์พลังงาน	การจัดทำา	Energy	
audit	การแยกประเภทของพลังงาน	แหล�งกำาเนิดพลังงานและการใช้
ประโยชน์	เชื�อเพลิงสำำาคััญที�ใช้ในการเปลี�ยนร่ปพลังงาน	การตรวิจวัิด
พลังงานไฟฟ้าและคัวิามร้อน	การวิิเคัราะห์การประหยัดพลังงานของ
ระบับัมอเตอร์	แสำงสำวิ�าง	ไอนำ�า	เคัรื�องทำาคัวิามเย็น	อากาศึอัด	การศึึกษา
การทำางานและการกำาหนดลักษณะเฉพาะของระบับัทางกล	กฎีหมายที�
เกี�ยวิข้องและการประหยัดพลังงานในอาคัารและอุตสำาหกรรม	

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  สายวิชีาวิศึวกรีรีมเครืี�องกลและการีผลิต
614401  กลศึาสตร์ีการีเปลี�ยนรูีปว่สดุ 3(3-0-6)
 (Mechanics of Material Deformation)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	614102	กลศึาสำตร์วัิสำดุ	

หลักการพื�นฐานการเปลี�ยนร่ปวัิสำดุ	ทฤษฎีีของสำภาพยืดหยุ�น
และสำภาพพลาสำตกิ	การเสำยีร่ปจากการเปลี�ยนแปลงอณุหภ่ม	ิสำมการการ
วิิเคัราะห์และคัำานวิณคัวิามฝ้ดเนื�องจากการบัีบัอัดโลหะ		การตี	การรีด	
การอัด	การดึง	การขึ�นร่ปโลหะ	และการตัดเฉือนวัิสำดุ

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  กลศึาสตร์ีว่สดุข่�นสูง  3(3-0-6)
 (Advanced Mechanics of Materials)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	614102	กลศึาสำตร์วัิสำดุ	

การวิิเคัราะห์คัวิามเคั้น	คัวิามเคัรียด	ทฤษฎีียืดหยุ�น	ทฤษฎีี
พลังงานคัวิามเคัรยีด	การบัดิคัาน	เสำา	แผนภาพแรงเฉอืน	โมเมนตดั์ด	การ
โก�งของคัาน	คัานที�ไม�สำามารถึแกปั้ญหาได้ด้วิยสำถิึติศึาสำตร์อย�างเดียวิ	ทรง
กระบัอกผนังหนา	แผ�นกลมหมุน	และสำมมติฐานของการคัราก	การ
ประยุกต์ทฤษฎีีกับังานทางด้านวิิศึวิกรรม	การวิิเคัราะห์คัวิามเคั้นและ
คัวิามเคัรียดโดยวิิธีิไฟไนต์เอลิเมนต์

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  สมบ่ติทั่างกลและความเสียหายของว่สดุ 3(3-0-6)
 (Mechanical Properties and Damage of Materials)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	614102	กลศึาสำตร์วัิสำดุ	

สำภาพยืดหยุ�นและสำภาพพลาสำติก	คัวิามเค้ันและคัวิามเคัรียด	
การทดสำอบัและพฤตกิรรมคัวิามแข็งแรงทางกล	การแตกและการแตกหกั
ทางกล	คัวิามเคั้นและคัวิามเคั้นประกอบั	คัวิามล้าและคัวิามล้าจากการ
เชื�อมด้วิย	คัวิามร้อน	คัวิามแข็งแรงของวัิสำดุที�ผ�านกรรมวิิธีิงานเย็นและ
ทางคัวิามร้อน	คัวิามแข็งแรงภายใต้สำภาพสำถิึตและเงื�อนไขพลวัิต	อิทธิิพล
บัางประการที�สำ�งผลต�อคัวิามเสีำยหายของวัิสำดุ		

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  การีควบคุมไฮดรีอลิกส์และนิวเมติกส์ 3(2-3-5)
 (Hydraulics and Pneumatic Control)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	

614103	กลศึาสำตร์ของไหล	
หลักการทำางาน	สำ�วินประกอบัและอุปกรณ์ของระบับันิวิแมติก

ส์ำและไฮิดรอลิกส์ำ	ระบับักำาลังของของไหล	การออกแบับัวิงจรคัวิบัคุัมและ
วิงจรกำาลัง	การออกแบับัระบับัของระบับันิวิแมติกส์ำและไฮิดรอลิกส์ำ		การ
เขียนรหัสำอุปกรณ์และแผนภาพการทำางานของวิงจรนิวิแมติกส์ำ	หลักการ
เบืั�องต้นในการนำา	PLC	มาใช้ในการคัวิบัคุัมระบับันิวิแมติกส์ำ	ปฏิิบััติการ
ในห้องปฏิิบััติการตามหัวิข้อที�เรียน

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.			

499



4.3  สายวิชีาวิศึวกรีรีมยานยนต์

614501  วิศึวกรีรีมยานยนต์สม่ยใหม่ 
3(2-3-5)
 (Modern Automotive Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	หรือเรียนคัวิบัค่ั�กับัวิิชา	

614203	เคัรื�องยนต์เผาไหม้ภายใน
หลักการทำางานของเคัรื�องยนต์ก๊าซีโซีลีน	ดีเซีล	ระบับัรถึยนต์

ไฟฟ้า	ระบับัไฮิบัริด	ระบับัชาร์จประจุไฟฟ้าและระบับักักเก็บัไฟฟ้า	ระบับั
สำ�งกำาลังและการคัำานวิณระบับัสำ�งกำาลังของรถึยนตส์ำมัยใหม�		อัตราทดเกยีร์
	เฟ้องทา้ย	แรงตา้นการเคัลื�อนที�ของรถึยนต	์กำาลังขบััเคัลื�อนรถึยนต	์อัตรา
เร�งและอัตราหน�วิง	ปฏิิบััติการตามหัวิข้อที�เรียนพร้อมเขียนรายงาน
ประกอบั		

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  เทั่คโนโลยียานยนต์และการีบำารุีงร่ีกษา 3(2-3-5)
 (Automotive Technology and Maintenance) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	

อุปกรณ์	และระบับัการทำางานต�างๆ	ของรถึยนต์	ระบับัจุด
ระเบิัดในเคัรื�องยนต์	ระบับัจ�ายเชื�อเพลิง	ระบับัหล�อลื�น	ระบับัระบัายคัวิาม
ร้อน	ระบับัไฟฟ้ารถึยนต์	ระบับัช�วิงล�างและกันสำะเทือน	ระบับับัังคัับัเลี�ยวิ
	ระบับัห้ามล้อ	ระบับัสำ�งกำาลัง	เทคัโนโลยียานยนต์สำมัยใหม�	และปฏิิบััติ
การตามหัวิข้อที�เรียนพร้อมเขียนรายงานประกอบั				

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  พลศึาสตร์ีและอากาศึพลศึาสตร์ีของยานยนต์ 3(3-0-6)
 (Dynamics and Aerodynamics of Automobile)   
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	 614101	 กลศึาสำตร์

วิิศึวิกรรมภาคัพลศึาสำตร์	 และ	 614103	
กลศึาสำตร์ของไหล

แบับัจำาลองทางพลศึาสำตร์ยานยนต์ชนิด	2	ล้อ	และ	4	ล้อ	
อิทธิิพลของระบับักันสำะเทือน	และบัังคัับัเลี�ยวิต�อพฤติกรรมพลศึาสำตร์
ของยานยนต์	การวิิเคัราะห์ระบับัขับัเคัลื�อน	ระบับัคัวิบัคุัมแรงขับัเคัลื�อน
	ระบับัเบัรกป้องกันล้อล็อกตาย	ประวัิติและพื�นฐานคัวิามต้านทานทาง
อากาศึพลศึาสำตร	์การออกแบับัรถึยนตต์ามหลกัอากาศึพลศึาสำตร	์อิทธิิพล
ของแรงต้านอากาศึต�อสำมรรถึนะและการสิำ�นเปลืองเชื�อเพลิงของรถึยนต์	
การออกแบับัเพื�อลดแรงต้านอากาศึพลศึาสำตร์	เสำถีึยรภาพของรถึเมื�อถ่ึก
ลมปะทะด้านข้าง	เทคันิคัการวัิดและทดสำอบั

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  ห่วข้อพิเศึษทั่างวิศึวกรีรีมยานยนต์  3(3-0-6)
 (Special Topics  in Automotive Engineering)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	 	
หัวิข้อที�น�าสำนใจในปัจจุบัันและการพัฒนาใหม�ๆ	ในด้าน

วิิศึวิกรรมยานยนต์	หรือกรณีศึึกษาของปัญหาทางวิิศึวิกรรมและงานวิิจัย
ที�เกี�ยวิข้องทางวิิศึวิกรรมยานยนต์

Current	topics	and	new	development	in	automotive	
engineering,	case	study	of	problems	and	researches	in	
automotive	engineering.
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1. กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างวิศึวกรีรีมอุตสาหการี
615105 ความน่าจะเป็นและสถิิติปรีะยุกต์สำาหร่ีบวิศึวกรี 3(3-0-6)
 (Applied Probability and Statistics for Engineers)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ทฤษฎีีคัวิามน�าจะเป็น	และการแจกแจงทางสำถิึติ ตัวิแปรสุำ�ม	
การอนุมานผลทางสำถึิติ	การทดสำอบัสำมมติฐาน	การวิิเคัราะห์คัวิาม
แปรปรวิน การถึดถึอยเชิงเส้ำนและสำหสัำมพันธ์ิ การนำาสำถิึติมาประยุกต์ใช้
กับังานด้านอุตสำาหกรรม

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 กรีะบวนการีผลิตสำาหร่ีบวิศึวกรีอุตสาหการี 3(2-3-5)
 (Manufacturing Process for Industrial Engineers)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610203	วัิสำดุวิิศึวิกรรม	

ทฤษฎีีและแนวิคัิดเกี�ยวิกับักรรมวิิธีิการผลิตทางอุตสำาหกรรม	
ด้วิยวัิสำดุประเภทอโลหะ	และ	โลหะ	เช�น	งานพลาสำติก	การหล�อ	การตี	
การขึ�นร่ปโลหะแผ�น	การแปรร่ปโลหะด้วิยเคัรื�องจักรกลและการเชื�อม	ข้อ
จำากัดสำำาหรับัการแปรร่ปและการขึ�นร่ป	การศึึกษาคัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�าง
วัิสำดุและกรรมวิิธีิการผลิต	รวิมถึึงหลักการพื�นฐานด้านต้นทุนการผลิต

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 เธอร์ีโมไดนามิกส์ 3(3-0-6)
 (Thermodynamics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

สำมบััติของสำารบัริสุำทธิิ�	งานและคัวิามร้อน	ก๊าซีอุดมคัติ	กฎีข้อที�
หนึ�งและข้อที�สำองของเธิอร์โมไดนามิกส์ำ	เอนโทรปี	พื�นฐานการถึ�ายเทคัวิาม
ร้อนและการแปลงพลงังาน	คัวิามไม�สำามารถึยอ้นกลบััได้และอะเวิเลบิัลิตี�

	วัิฏิจักรคัาร์โนต์	วัิฏิจักรกำาลังก๊าซี	วัิฏิจักรทำาคัวิามเย็น	คัวิามสัำมพันธ์ิต�าง
	ๆ	ทางเธิอร์โมไดนามิกส์ำ	ก๊าซีผสำม	ปฏิิกิริยาเคัมี

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 หล่กการีพื�นฐานทั่างวิศึวกรีรีมไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Principle of Electrical Engineering)

เงื�อนไข	:	สำำาหรับันักศึึกษาหลักส่ำตรวิิศึวิกรรมศึาสำตร์ทุกสำาขา
วิิชา	

ยกเว้ินสำาขาวิิชาวิิศึวิกรรมไฟฟ้า
องค์ัประกอบัของวิงจรไฟฟ้า	กฎีพื�นฐานทางไฟฟ้า	วิงจร

ไฟฟ้ากระแสำตรง	วิงจรไฟฟ้ากระแสำสำลับั	ระบับัไฟฟ้า	3	เฟสำ	หน�วิยและ
มาตรฐานของการวิดัทางไฟฟา้	เคัรื�องมอืวัิดและวิิธีิการใช้เคัรื�องมอืวัิดพื�น
ฐานทางไฟฟ้า	ทฤษฎีีและการวิิเคัราะห์หม้อแปลงไฟฟ้า	หลักการของ
เคัรื�องจักรกลหมุน

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 ปฏิิบ่ติการีหล่กการีพื�นฐานทั่างวิศึวกรีรีมไฟฟ้า 1(0-3-1)
 (Principle of Electrical Engineering Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	612225	
	 	 หลักการพื�นฐานทางวิิศึวิกรรมไฟฟ้า

ปฏิิบััติการซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	612225	หลักการพื�น
ฐานทางวิิศึวิกรรมไฟฟ้า

The	experiments	topics	related	to	612225.
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615107 หล่กการีพื�นฐานวิชีาชีีพวิศึวกรีรีม 3(3-0-6)
 (Principle of Engineering Profession)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	

วิิชาชีพวิิศึวิกรรม	วิิชาชีพวิิศึวิกรรมคัวิบัคุัม	การแก้ปัญหาทาง
วิิศึวิกรรม	การทดลองและการทดสำอบั	การสืำ�อคัวิามหมายสำำาหรับัวิิศึวิกร
	พื�นฐานทางคัณิตศึาสำตร์และวิิทยาศึาสำตร์	ทักษะทางด้านการบัริหาร
สำำาหรับัวิิศึวิกร	คัอมพิวิเตอร์กับังานวิิศึวิกรรม	งานวิิศึวิกรรมกับั
ผลกระทบัด้านสิำ�งแวิดล้อม	จรรยาบัรรณของวิิศึวิกร

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 กฎหมายอุตสาหกรีรีมและพาณิชียกรีรีม 3(3-0-6) 
(Industrial and Commercial Laws)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างกฎีหมายและการประกอบัธุิรกิจ 
กฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับัพาณิชยกรรม	กฎีหมายแพ�งและพาณิชย์ลักษณะ
นิติกรรม	สัำญญา	ละเมิด	ประกันภัย	ตัวิแทน	ก้่ยืมเงิน	คัำ�าประกัน	จำานอง
	จำานำา	ตั�วิเงิน	ห้างหุ้นสำ�วินและบัริษัท	กฎีหมายบัริษัทมหาชน กฎีหมาย
เกี�ยวิกับัการใช้เช็คั	ภาษีอากรเบืั�องต้นลิขสิำทธิิ�	และสิำทธิิบััตร	การระงับัข้อ
พิพาททางธุิรกิจและกฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับัการประกอบัอุตสำาหกรรม	
อาทิ	กฎีหมายแรงงานและคัวิามปลอดภัย	กฎีหมายโรงงานและ
สิำ�งแวิดล้อม	กฎีหมายเกี�ยวิกับัการจดทะเบัียนเคัรื�องจักร	กฎีหมายเกี�ยวิ
กับัพาณิชยอิเล็กทรอนิกสำ์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์	อุตสำาหกรรม	
กฎีหมายวิิศึวิกรและจรรยาบัรรณวิิชาชีพ	

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 ปฏิิบ่ติการีวิศึวกรีรีมอุตสาหการี 1(0-3-1)
 (Industrial Engineering Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	อย่�ในดุลยพินิจของสำาขาวิิชา

ปฏิิบััติการเคัรื�องจักรกลตัดปาดผิวิ	การวิัดและอุปกรณ์การวิัด	
การทดสำอบัแบับัไม�ทำาลาย	สิำ�งบักพร�องในโลหะ	การปรับัปรุงและทดสำอบั
คุัณสำมบััติทางกายภาพโลหะวิิศึวิกรรม	กรรมวิิธีิการผลิต	ปฏิิบััติการด้าน
การศึึกษาการทำางานในอุตสำาหกรรมเทคัโนโลยี	การเชื�อมโลหะการเชื�อม
ด้วิยวิิธีิใช้ก๊าซีปกคัลุม การเชื�อมพลาสำติก พร้อมเขียนรายงานประกอบั

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 การีฝึกฝีมือช่ีาง 2(0-6-2)
 (Workshop Practices)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

หลักการและการใช้เคัรื�องมือกลในโรงงาน	คัวิามปลอดภัยใน
การใช้เคัรื�องมือและวิินัยการปฏิิบััติงานในโรงงาน	การฝึกปฏิิบััติงานพื�น
ฐานในโรงงาน	งานตะไบั	งานตัด	งานเจาะ	งานเชื�อมแก๊สำและไฟฟ้า

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 ปฏิิบ่ติการีวิศึวกรีรีมเครืี�องกล 1 1(0-3-3)
 (Mechanical Engineering Laboratory 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ปฏิิบััติการด้านกลศึาสำตร์วิิศึวิกรรม	กลศึาสำตร์ของแข็ง	
กลศึาสำตร์เคัรื�องจักรกล	และพื�นฐานเธิอร์โมไดนามิกส์ำ	พร้อมเขียนรายงาน
ประกอบั

502



Experimental	works	in	mechanics	of	machinery,	
automatic	control	and	engineering	materials.
610205 การีฝึกงานวิศึวกรีรีม 1(0-240-0)
 (Engineering Practice)
	 เงื�อนไข	:	ต้องเป็นนักศึึกษาที�ลงทะเบีัยนมาแล้วิไม�น้อยกวิ�า	2	

ใน	3	ของจำานวินหน�วิยกิต	ทั�งหลักส่ำตร	หรือได้รับั
การคัวิามเห็นชอบัจากสำาขาวิิชา

ปฏิิบััติการฝึกงานในหน�วิยงานหรือสำถึานประกอบัการต�างๆ	
ของภาคัรัฐหรือเอกชน	ที�เกี�ยวิกับังานด้านวิิศึวิกรรมอุตสำาหการ	โดยมี
เวิลาการปฏิิบััติงานไม�น้อยกวิ�า	240	ชั�วิโมง

Practice	in	government	and	private	sectors	with	
respect	to	the	field	of		Industrial	engineering	with	working	
period	of	at	least	240	hours.

(ค) กลุ่มวิชีาหล่กทั่างวิศึวกรีรีมศึาสตร์ี
615201 วิศึวกรีรีมซ่อมบำารุีง 3(3-0-6)
 (Maintenance Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	615105	คัวิามน�าจะเป็น

และสำถิึติประยุกต์สำำาหรับัวิิศึวิกร
การซี�อมบัำารุงทางอตุสำาหกรรม และแนวิคัดิการซี�อมบัำารุงรักษา

ทวีิผลที�ทุกคันมีสำ�วินร�วิม	(TPM)	สำถิึติการส่ำญเสีำย	การวิิเคัราะห์คัวิามเชื�อ
ถืึอได้	การซี�อมแซีมได้และการหาใช้งานได้	การหล�อลื�น	ระบับัซี�อมบัำารุง
เชิงป้องกัน เทคัโนโลยีการเฝ้าสัำงเกตสำภาวิะการทำางาน การคัวิบัคุัมการ
ซี�อมบัำารุงและระบับัการสัำ�งงาน	การจัดการการซี�อมบัำารุง	บุัคัลากรและ
ทรัพยากร	การรายงานผลการซี�อมบัำารุง	ระบับัการจัดการบัำารุงรักษาโดย
ใช้คัอมพิวิเตอร์และดัชนีชี�วัิดสำมรรถึนะ	การพัฒนาระบับัการซี�อมบัำารุง

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 การีใช้ีคอมพิวเตอร์ีช่ีวยในการีผลิต 3(3-0-6)
 (Computer Aided Manufacturing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610204	การโปรแกรม

คัอมพิวิเตอร์	และ	610201	เขียนแบับั
วิิศึวิกรรม

ระบับัคัวิบัคุัมเชิงตัวิเลข	และหุ�นยนต์อุตสำาหกรรมเทคัโนโลยี
กรุ๊ปและการประยุกต์ใช้งานในการวิางแผนการผลิต	ตารางการผลิตและ
การรวิมเอา	CAD/CAM	เข้าไปในระบับัการผลิต	ตัวิอย�างการใช้งานระบับั
คัวิบัคุัมเชิงตัวิเลข	และ	CAD/CAM	ทางอุตสำาหกรรม

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 การีศึึกษางานอุตสาหกรีรีม 3(3-0-6)
 (Industrial Work Study)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	615105	คัวิามน�าจะเป็น

และสำถิึติประยุกต์สำำาหรับัวิิศึวิกร
การศึึกษางานที�เกี�ยวิข้องกับัเวิลาและเคัลื�อนไหวิ การปฏิิบััติ

และขั�นตอนกระบัวินการที�รวิมถึึงการประยกุต์หลักการของเศึรษฐศึาสำตร์
การเคัลื�อนไหวิ	การใช้แผนภาพและแผนภ่มิการไหลของกระบัวินการ 
แผนภ่มิคัน-เคัรื�องจักร	การศึึกษาการเคัลื�อนไหวิระดับัไมโคัร การ
ออกแบับัสำถึานีงาน	การศึึกษาเวิลาในการทำางาน การชักตัวิอย�างงาน	
อัตราสำมรรถึนะระบับัข้อม่ลมาตรฐานและการใช้เคัรื�องมือที�สัำมพันธิ์กับั
งาน	เวิลาเผื�อ	การหาเวิลามาตรฐานและการศึึกษางานทางตรงและทาง
อ้อม

Working	knowledge	of	the	time	and	motion	study;	
practices	and	prodedures	including	application	of	principles	
of	motion	economy;	use	of	flow	process	charts	and	diagram,	
Man-machine	charts,	micro-motion	study,	time	formulas,	work	
sampling,	performance	rating,	standard	data	system	and	use	
of	equipment	related	to	the	work.

503



615302 วิศึวกรีรีมความปลอดภ่ย  3(3-0-6)
 (Safety Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ศึึกษาหลักการป้องกันคัวิามเสำียหาย	การออกแบับั	วิิเคัราะห์
และคัวิบัคุัมอันตรายของสำถึานีที�ปฏิิบััติงานและองค์ัประกอบัมนุษย์	
เทคันิคัเกี�ยวิกับัระบับัคัวิามปลอดภัย	หลักการจัดการคัวิามปลอดภัย	การ
ป้องกันอัคัคีัภัย	การคัวิบัคุัมเสีำยง	การป้องกันรังสีำ	คัวิามปลอดภัยเกี�ยวิกับั
ไฟฟ้า	อันตรายจากเคัรื�องจักร	งานซี�อมบัำารุงกับัคัวิามปลอดภัย	และการ
ป้องกัน	กฎีหมายเกี�ยวิกับัคัวิามปลอดภัย

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 การีควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6)
 (Quality Control)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	615105	คัวิามน�าจะเป็นและ

สำถิึติประยุกต์สำำาหรับัวิิศึวิกร
แนวิคัวิามคิัด	และวิิวัิฒนาการด้านคุัณภาพ	การจัดการด้าน

คุัณภาพ	การประยุกต์วิิธีิการทางสำถิึติในการคัวิบัคุัมกระบัวินการและการ
วิิเคัราะห์คัวิามสำามารถึของกระบัวินการ	การจัดการคัวิบัคุัมคุัณภาพและ
กระบัวินการ	เทคันิคัการคัวิบัคุัมคุัณภาพ	คัวิามเชื�อถืึอได้ทางวิิศึวิกรรม
สำำาหรับักรรมวิิธีิการผลิต

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 การีออกแบบแผนการีทั่ดลองสำาหร่ีบวิศึวกรี  3(3-0-6)
 (Experimental Design for Engineers)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	615105	คัวิามน�าจะเป็นและ

สำถิึติประยุกต์สำำาหรับัวิิศึวิกร
คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างปัจจัยในระบับังานอุตสำาหกรรมและ

ปัญหาการวิิเคัราะห์ทางสำถิึติและการออกแบับัการทดลองในงาน
อุตสำาหกรรม	แบับัจำาลองทางคัณิตศึาสำตร์ขั�นส่ำงการวิิเคัราะห์ตัวิแปรผิวิ
สำะท้อนและวิิธีิการทาก่ชิ

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 เศึรีษฐศึาสตร์ีวิศึวกรีรีม 3(3-0-6)
 (Engineering Economy)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	ไม�มี

หลักการเศึรษฐศึาสำตร์วิิศึวิกรรม	หลักการเกี�ยวิกับัต้นทุนเพื�อ
การตัดสิำนใจ	การคัำานวิณดอกเบีั�ย	วิิธีิการเปรียบัเทียบัเพื�อการตัดสิำนใจ	
คั�าเสืำ�อมราคัา	ผลกระทบัของภาษีอากรต�อการตัดสิำนใจ	การวิิเคัราะห์
ต้นทุน	การวิิเคัราะห์การทดแทนทรัพย์สิำน	การวิิเคัราะห์ภายใต้อัตรา
เงินเฟ้อ	การประมาณคั�าที�เกิดจากภาษีเงินได้และการวิิเคัราะห์คัวิามไวิ	
การตัดสิำนใจภายใต้คัวิามเสีำ�ยงและคัวิามไม�แน�นอน

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 การีวิเครีาะห์ต้นทุั่นอุตสาหกรีรีม 3(3-0-6)
 (Industrial Cost Analysis)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	615501	
	 	 เศึรษฐศึาสำตร์วิิศึวิกรรม

พื�นฐานของบััญชีต้นทุน	 การเงินในแง�ของการจัดการ
อุตสำาหกรรม	ต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนทางตรง	การคัวิบัคัุมต้นทุน	
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เศึรษฐศึาสำตร์ด้านการวิางแผน	และการดำาเนินงานอุตสำาหกรรม	เหตุผล
และการตัดสิำนใจสำำาหรับัการลงทุนในโคัรงการอุตสำาหกรรม	หลักเกณฑ์
การลดต้นทุน

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 การีวิจ่ยดำาเนินงาน  3(3-0-6)
 (Operations Research)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

แนะนำาระเบีัยบัวิิธีิของการวิิจัยดำาเนินงาน	เพื�อแก้ปัญหาทาง
วิิศึวิกรรมอุตสำาหการแนวิใหม�	โดยเน้นการใช้แบับัจำาลองทางคัณิตศึาสำตร์
	การเขียนโปรแกรมเชิงเส้ำน	ระเบีัยบัวิิธีิซิีมเพล็กซ์ี	ระเบีัยบัวิิธีิบิั�กเอ็ม	แบับั
จำาลองการขนสำ�งทฤษฎีีของเกมสำ	์ทฤษฎีีแถึวิคัอย	แบับัจำาลองวิสัำดุคังคัลัง
และการจำาลองกระบัวินการตัดสิำนใจ

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 การีวางแผนและควบคุมการีผลิต 3(3-0-6)
 (Production Planning and Control)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

แนะนำาระบับัการผลิต	 องค์ัประกอบัของการผลิตทาง
อุตสำาหกรรม	และกระบัวินการที�ใช้ในการผลิต	เทคันิคัการพยากรณ์	การ
จัดการและคัวิบัคุัมวัิสำดุคังคัลัง	การวิางแผนการผลิต	การวิิเคัราะห์ต้นทุน
และกำาไรเพื�อการตัดสำินใจ	การจัดตารางการผลิต	การจัดสำมดุลสำาย
งานการประกอบั	การคัวิบัคัุมการผลิต	การจัดการโคัรงการ	และการ
วิิเคัราะห์แผนภ่มิเพิร์ท	–	ซีีพีเอ็ม

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 โครีงงานวิศึวกรีรีมอุตสาหการี 1 1(0-3-1)
 (Industrial Engineering Project 1)
	 เงื�อนไข	:	เป็นนักศึึกษาชั�นปีที�	4	หรือได้หน�วิยกิตเท�ากับั	

นักศึึกษาชั�นปีที�	4
โดยที�นักศึึกษาเป็นรายบุัคัคัลหรือเป็นรายกลุ�ม	(ที�ได้รับัคัวิาม

เห็นชอบัจากสำาขาวิิชาและเป็นไปตามระเบีัยบัของมหาวิิทยาลัย)	เป็นการ
นำาคัวิามร้่ทางด้านวิิศึวิกรรมอุตสำาหการและสำาขาอื�นๆ ที�เกี�ยวิข้องมา
ดำาเนินการแก้ปัญหาที�เกิดขึ�นจริงหรือเกิดจากกรณีศึึกษา	โดยนักศึึกษาจะ
ต้องมีอาจารย์ที�ปรึกษาตามกลุ�มวิิชาที�สำนใจเพื�อให้คัำาแนะนำา	จากนั�น
นักศึึกษาจะต้องศึึกษาคัวิามร้่พื�นฐานที�เกี�ยวิข้องรวิมทั�งสืำบัค้ันภ่มิหลังของ
งานที�เกี�ยวิข้องกับัโคัรงงาน	ทำาการวิางแผนการทำางาน	พิจารณาประโยชน์
ที�คัาดวิ�าจะไดรั้บัเมื�อโคัรงงานสำำาเร็จในการดำาเนินงานของนกัศึึกษาต้องมี
หลักฐานการเข้าพบัและปรึกษากับัอาจารย์ที�ปรึกษาไม�น้อยกวิ�า	10	คัรั�ง
จึงจะมีสิำทธิิสำอบัคัวิามก้าวิหน้าซึี�งมีเนื�อหาและวิิธีิการดำาเนินโคัรงการ
ชัดเจน	และมีการประเมินผลโดยคัณะกรรมการสำอบัโคัรงงาน	

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 โครีงงานวิศึวกรีรีมอุตสาหการี 2 2(0-6-2)
 (Industrial Engineering Project 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	615701	โคัรงงาน

วิิศึวิกรรมอุตสำาหการ	1
โคัรงงานต�อเนื�องจากโคัรงงานวิิศึวิกรรมอุตสำาหการ	1	นักศึึกษา

จะต้องดำาเนินการโคัรงการตามแผนที�วิางไว้ิ	ทำาการศึึกษาและทดลองเพื�อ
ให้สำำาเร็จตามวัิตถุึประสำงค์ัที�ตั�งไว้ิและคัณะกรรมการจะทำาการประเมินผล
เมื�อโคัรงการเสำร็จสำมบ่ัรณ์แล้วิ	โดยนักศึึกษาจะต้องนำาเสำนอบัรรยายสำรุป
วิิธีิการดำาเนินการโคัรงการอย�างละเอียดและสำรุปผลที�ได้จากการดำาเนิน
โคัรงการตามหลักการของวิิศึวิกรรมอุตสำาหการ	พร้อมทั�งข้อเสำนอแนะ
โดยระหวิ�างภาคัการศึึกษาต้องมีหลักฐานการเข้าพบัและปรึกษากับั
อาจารยที์�ปรึกษาไม�นอ้ยกวิ�า	10	คัรั�งและจะต้องจัดสำ�งปริญญานิพนธ์ิฉบัับั
สำมบ่ัรณ์เมื�อจบัภาคัการศึึกษา	(ร่ปแบับัและจำานวินเล�มตามระเบีัยบัการ
ของมหาวิิทยาลัย)

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 การีวางผ่งโรีงงานอุตสาหกรีรีม 3(3-0-6)
 (Industrial Plant layout)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	615501	เศึรษฐศึาสำตร์

วิิศึวิกรรม
การวิิเคัราะห์	การออกแบับัการวิางผังโรงงานเบืั�องต้น	การ

จัดการวัิสำดุ	ปัจจัยเชิงเศึรษฐศึาสำตร์และสิำ�งแวิดล้อม	การคััดเลือกเคัรื�อง
มืออุปกรณ์และกระบัวินการ	ธิรรมชาติของปัญหาการวิางผังโรงงาน
อุตสำาหกรรม	การคััดเลือกทำาเลสำถึานที�ตั�งโรงงาน	การวิิเคัราะห์ผลิตภัณฑ์
	ร่ปแบับัพื�นฐานของการบัริการเพื�อการวิางผังโรงงานและสิำ�งอำานวิยคัวิาม
สำะดวิก	กฎีหมายและข้อบัังคัับัที�เกี�ยวิข้องกับัการวิางผังโรงงาน	และการ
ใช้โปรแกรมคัอมพิวิเตอร์ในการวิางผังโรงงาน

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) กลุ่มวิชีาเลือกทั่างวิศึวกรีรีมศึาสตร์ี 
(ง.1) กลุ่มความรู้ีด้านว่สดุและกรีะบวนการีผลิต
615203 การีควบคุมไฮดรีอลิกส์และนิวเมติกส์ 3(2-3-5)
 (Hydraulics and Pneumatics Control)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610202	กลศึาสำตร์

วิิศึวิกรรม
กฎีพื�นฐานขอบัเขตของการประยุกต์	พิสัำยในการทำางานคัวิาม

ได้เปรียบัและเสีำยเปรียบัลักษณะสำถิึตย์และพลวัิตของระบับั	พร้อมทั�ง
สำ�วินประกอบัของไฮิดรอลกิส์ำและนวิิเมติกส์ำ	การออกแบับัวิงจรระบับัเปดิ
และระบับัปิด	ปฏิิบััติการในห้องปฏิิบััติการ

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 กรีะบวนการีทั่างวิศึวกรีรีมการีขึ�นรูีปว่สดุ 3(3-0-6)
 (Forming Materials Process Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

กระบัวินการขึ�นร่ปโลหะแบับัต�าง	ๆ	การตีขึ�นร่ป	การดันขึ�น
ร่ปการอัดขึ�นร่ป	การดึงขึ�นร่ป	และการคัำานวิณหาแรง	แรงบัิดและคัวิาม
ดันที�ใช้	การออกแบับัชั�นสำ�วินประกอบั	การเลือกวัิสำดุทำาเคัรื�องมือ	และ
การเลือกกระบัวินการผลิตเพื�อประหยัด

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 กรีรีมวิธีการีผลิตข่�นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Manufacturing Process)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	615106	กระบัวินการ

ผลิตสำำาหรับัวิิศึวิกรอุตสำาหการ
กระบัวินการทางอุตสำาหกรรมการผลิตชั�นม่ลฐาน	การหล�อ	การ

ชุบั	การเชื�อม	การปาดผิวิ	การขึ�นร่ป	การตรวิจสำอบั	และการวิัดโลหะ
วิิทยาของการพอกผิวิ	การขึ�นร่ปโลหะร้อนและเย็น	วัิสำดุ	พลาสำติกและ
กรรมวิิธีิการผลติระบับักรรมวิิธีิการผลติสำมยัใหม�	การวิางแผนดำาเนนิงาน
	และประเมินราคัา

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 คอมพิวเตอร์ีช่ีวยในการีออกแบบและการีผลิต 1 3(2-3-5)
 (Computer Aided Design and Manufacturing 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610204	
	 	 การโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์

หลักการพื�นฐานและการเขียนแบับัด้วิยคัอมพิวิเตอร์ภาพใน
ระนาบัภาพ	2	มิติ	ภาพ	3	มิติและกราฟฟิก	การประยุกต์คัอมพิวิเตอร์
กราฟฟิกกับักระบัวินการผลิตและการใช้คัอมพิวิเตอร์คัวิบัคุัมเคัรื�องจักร
กลอุตสำาหกรรมเบืั�องต้น

Fundarmental	and	Drawing	by	computer	in	modeling	
2D	and	3D;	application	of	computer	graphic	with	manufacturing	
processes	and	computer	control	of	industrial	machinery.

615207 คอมพิวเตอร์ีช่ีวยในการีออกแบบและการีผลิต 2 3(2-3-5)
 (Computer Aided Design and Manufacturing 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	615206	คัอมพิวิเตอร์

ช�วิยในการออกแบับัและการผลิต1
การใช้คัอมพิวิเตอร์ออกแบับัและวิิเคัราะห์งานวิิศึวิกรรมกับั

ระบับัการผลิต	หลักการพื�นฐานของ	CAD/CAM	การใช้คัอมพิวิเตอร์
คัวิบัคุัมเคัรื�องจักรกลและกระบัวินการผลิต	การใช้หุ�นยนต์อุตสำาหกรรม	
การเชื�อมโยงข้อม่ลระหวิ�าง	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 การีวิเครีาะห์และออกแบบผลิตภ่ณฑ์์และกรีะบวนการี 3(2-3-
5)
 (Analysis for Product Design and Process)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

หลักการและทฤษฎีีทางวิิศึวิกรรม	การวิิเคัราะห์และออกแบับั
ผลิตภัณฑ์และกระบัวินการผลิต	การพิจารณาและการตัดสิำนใจเลือก
กระบัวินการผลิต	ปฏิิบััติการ	การวิิเคัราะห์ผลิตภัณฑ์และกระบัวินการ
ผลิตด้วิยโปรแกรมสำำาเร็จร่ป

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) กลุ่มความรู้ีด้านรีะบบงานและความปลอดภ่ย
615303 การียศึาสตร์ีสำาหร่ีบวิศึวกรีอุตสาหการี 3(3-0-6) 
 (Ergonomics for Industrial Engineers)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	615105	คัวิามน�าจะเป็น

และสำถิึติประยุกต์สำำาหรับัวิิศึวิกร
การจัดสำภาพการทำางาน	วิิธีิทำางานและสำถึานที�ทำางานใหเ้หมาะ

สำมกับัลักษณะของงานและผ้่ปฏิิบััติงาน	ขนาดสัำดสำ�วินร�างกายมนุษย์และ
การออกแบับั	ปฏิิสัำมพันธ์ิระหวิ�างคันกับัเคัรื�องจักรคัวิามสำามารถึในการ
ทำางานของมนุษย์	งานซีำ�าซีาก	งานกะ	คัวิามเคัรียด	คัวิามล้า	คัวิามแข็ง
แรงของร�างกาย	คัวิามทนทานของร�างกาย	แนวิทางแก้ปัญหาด้านกาย
ศึาสำตร์ในสำถึานที�ทำางาน

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 การีจ่ดการีโลจิสติกส์และโซ่อุปทั่าน 3(3-0-6)
 (Logistics and Supply Chain Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

บัทบัาทของโล จิสำ ติก ส์ำและโซี� อุปทานในอง ค์ักรและ
อุตสำาหกรรม	การจัดการไหลของวิตัถุึดิบัและวัิสำดุคังคัลัง	การบัริหาร	การ
ขนสำ�ง	การผลิต	การจัดซืี�อและคัลังสิำนค้ัา	การพยากรณ์และวิางแผนในโซี�
อุปทาน	ตัวิขับัเคัลื�อนและอุปสำรรคัในโซี�อุปทานพร้อมกับัวิิธีิการคัวิบัคัุม
ประสิำทธิิภาพ	โลจิสำติกส์ำและโซี�อุปทาน

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 การีจ่ดการีความเสี�ยง 3(3-0-6)
 (Risk Management)

วิิชาบัังคับัก�อหน้า	:	ไม�มี
ปัจจัยที�ก�อให้เกิดคัวิามขัดแย้งในการจัดการเชิงวิิศึวิกรรม	

วิิธีิการวิิเคัราะห์และการประเมินคัวิามเสีำ�ยง	การคัวิบัคัุมคัวิามเสีำ�ยง	การ
วิิเคัราะห์คัวิามผิดพลาดด้วิยผังต้นไม้	การจัดการคัวิามเสีำ�ยงแบับัไม�
แน�นอน

The	 factors	 affecting	 conflict	 in	 engineering	
management;	analysis	method	and	risk	assessment,	risk	
control,	error	analysis	by	tree	diagram,	uncertainty	risk	
management.

615306 รีะบบสารีสนเทั่ศึเพื�อการีจ่ดการี 3(3-0-6)
 (Management Information System)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	610204	
	 	 การโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์

บัทบัาทของระบับัข้อม่ลในการจัดการและกระบัวินการตัดสิำน
ใจ	การพฒันาของระบับัขอ้ม่ลจากการวิางแผนและออกแบับัโดยละเอยีด
	ทฤษฎีีของระบับัข้อม่ล	คุัณคั�าของข้อม่ลตัวิอย�างและการประยุกต์	การ

ใช้ระบับัข้อม่ล	และผลที�มีต�อการปฏิิบััติการขององค์ัการ
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 วิศึวกรีรีมรีะบบ 3(3-0-6)
 (System Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษา	615601	การวิิจัยดำาเนินงาน

การศึึกษาวิิธีิการวิิศึวิกรรมระบับั	หลักปฏิิบััติการวิางแผน	การ
จัดองค์ัการและการจัดการสำำาหรับัออกแบับัและ	ดำาเนินงานของระบับังาน
วิิศึวิกรรมที�ซัีบัซ้ีอน

Method	of	system	engineering,	practice	to	planning,	
organization	and	management	for	design	and	operation	of	
complex	enginnering	system.

615308 คอมพิวเตอร์ีในงานวิศึวกรีรีมอุตสาหการี  3(2-3-5)
 (Computer in Industrial Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัการประยกุตใ์ช้งานโปรแกรมสำำานักงาน
	การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในงานด้านเอกสำาร	คัวิามร้่เบืั�องต้นในการ
กำาหนดร่ปแบับัการเขียนรายงาน	การสำรา้งแม�แบับัในงานเอกสำาร การใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ในงานด้านตาราง คัวิามร้่เบืั�องต้นในการกำาหนด
ส่ำตรคัำานวิณ และการประยกุต์ใช้โปรแกรมเพื�อการเก็บัข้อม่ลการผลิต การ
ประมวิลผลและการวิางแผนการผลิตอย�างง�าย	การใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ในงานนำาเสำนอ	การใช้เคัรื�องมือต�าง	ๆ	ในโปรแกรมประยุกต์ใน
งานนำาเสำนอ	การใช้งานโปรแกรมประยกุต์ในงานฐานข้อม่ล	เพื�อใช้ในการ
จัดการฐานข้อม่ลขององค์ักรขนาดเล็ก

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) กลุ่มความรู้ีด้านรีะบบคุณภาพและผลิตภาพ
615403 การีปรีะก่นคุณภาพทั่างอุตสาหกรีรีม 3(3-0-6)
 (Industrial Quality Assurance)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

หลักการประกันคุัณภาพ	คัวิามต้องการและข้อกำาหนดของ
ล่กค้ัาและตลาด	การพัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์	การหาแหล�งต้นทาง
และคัวิามสัำมพันธ์ิกับัผ้่สำ�งมอบั	การประกันคุัณภาพในกระบัวินการผลิต	
การบัรกิารและคัวิามสำมัพันธ์ิกับัล่กค้ัาคัวิามรบััผิดชอบัและการรบััประกนั
ผลิตภัณฑ์	การคุ้ัมคัรองผ้่บัริโภคั	ต้นทุนและระบับัสำารสำนเทศึคัุณภาพ	
การตรวิจประเมินคุัณภาพ

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 การีจ่ดการีคุณภาพโดยรีวม 3(3-0-6)
 (Total Quality Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ระบับัการบัริหารคุัณภาพที�ใช้ในองค์ัการเช�นระบับัการประกัน
คุัณภาพ,ระบับั	ISO,	Benchmarking	และ	Six	Sigma	เป็นต้น	รวิมถึึง
เทคันคิัการบัริหารคัวิบัคัมุคัณุภาพการผลติโดยใช้สำถิึติเข้าช�วิย	โดยเนน้ให้
เห็นถึึงวิิธีิการและเทคันคิัต�าง	ๆ 	ที�นำามาใช้ในการคัวิบัคัมุคัณุภาพการผลติ

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 การีว่ดและการีบริีหารีผลิตภาพ 3(3-0-6)
 (Productivity Measurement and Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

แนวิคิัด	เคัรื�องมือและเทคันิคัในการวัิดผลิตภาพในระดับัองค์ักร
	ฝ่ายและบัุคัลากร	ดัชนีคั�าชี�วัิด	การจัดกลุ�มด้านสำารสำนเทศึและการ
รายงาน	การวิิเคัราะห์ข้อม่ลเพื�อการตัดสิำนใจและการปรับัปรุงนำาการ
วัิดผลผลิตภาพเข้าเป็นสำ�วินหนึ�งของการวัิดผลการทำางาน	การเชื�อมโยง
ผลิตภาพกับัคัวิามสำามารถึในการทำากำาไร	คุัณภาพชีวิิตในการทำางาน	
นวัิตกรรม	ประสิำทธิิผลและประสิำทธิิภาพ

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) กลุ่มความรู้ีด้านเศึรีษฐศึาสตร์ีและการีเงิน
615503 การีศึึกษาความเป็นไปได้ของโครีงการี 3(3-0-6)
 (Industrial Project Feasibility Study)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	615501	เศึรษฐศึาสำตร์

วิิศึวิกรรม
แนวิคิัด	ทฤษฎีี	และหลักการที�เกี�ยวิข้องกับัการจัดทำาโคัรงการ

ทางด้านอุตสำาหกรรม	การวิางแผนโคัรงการ	การศึึกษาคัวิามเป็นไปได้และ
วิิเคัราะห์โคัรงการทางด้านการตลาด	ทางด้านเทคันิคั	ทางด้านการจัดการ
	ด้านการเงิน	ทางด้านเศึรษฐศึาสำตร์	ด้านสัำงคัมและสิำ�งแวิดล้อม	การจัดการ
คัวิามเสีำ�ยง	การติดตามและประเมินผลโคัรงการและปัจจัยอื�นๆ	ที�
เกี�ยวิข้อง

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 เศึรีษฐศึาสตร์ีปรีะยุต์ในอุตสาหกรีรีม 3(3-0-6)
 (Applied Industrial Economics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

คัวิามหมายและลักษณะของเศึรษฐศึาสำตร์จุลภาคั คัวิาม
สัำมพนัธิข์องเศึรษฐศึาสำตรจุ์ลภาคักบััการดำาเนนิงานอตุสำาหกรรม	อปุสำงคั์
	อุปทานและดุลยภาพของตลาด	พฤติกรรมของผ้่บัริโภคั	การผลิตและ
ต้นทุนการผลิต	ทฤษฎีีหน�วิยผลิต	ต้นทุนธุิรกรรม	โคัรงสำร้างตลาด	
พฤติกรรมการแข�งขันและการดำาเนินงานของหน�วิยธุิรกิจ	การวิิเคัราะห์
และการพยากรณ์อุปสำงคั์	การตั�งราคัา	การวิิเคัราะห์โคัรงการลงทุนทาง
ธุิรกิจและอุตสำาหกรรม	การตัดสิำนใจภายใต้คัวิามเสีำ�ยงและคัวิามไม�แน�นอน
	การวิิเคัราะห์ภาวิะเศึรษฐกิจเพื�อการตัดสิำนใจในทางธิุรกิจและ
อุตสำาหกรรม	ทฤษฎีีแหล�งที�ตั�งอุตสำาหกรรม	เคัรือข�ายวิิสำาหกิจ	ปัจจัยที�
มีผลต�อการพัฒนาอุตสำาหกรรม	และการเพิ�มขีดคัวิามสำามารถึในการ
แข�งขันของธุิรกิจและอุตสำาหกรรมในเชิงเศึรษฐกิจอุตสำาหกรรมในโลก
ปัจจุบััน

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) กลุ่มความรู้ีด้านการีจ่ดการีการีผลิตและการีดำาเนินการี
615603 การีควบคุมว่สดุคงคล่ง 3(3-0-6)
 (Inventory Control)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	615601	การวิิจัยดำาเนิน

งาน
ศึึกษาระบับัวัิสำดุคังคัลัง	การสำร้างแบับัจำาลองทางคัณิตศึาสำตร์

ของระบับัวัิสำดุคังคัลังเพื�อศึึกษาการเปลี�ยนแปลงของอปุสำงค์ัและอุปทาน
ต�าง	ๆ 	แบับัจำาลองพลวิตั การพยากรณค์ัวิามตอ้งการลดีไทม์	(Lead	Time)	

และผลกระทบัของแบับัจำาลองที�สำร้างขึ�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 เทั่คนิคการีพยากรีณ์ 3(3-0-6)
 (Forecasting Techniques)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

บัทบัาทของการพยากรณ์ในการจัดการอุตสำาหกรรม	วิิธีิการ	
พยากรณ์เชิงปริมาณ	วิิธีิพยากรณ์โดยใช้อนุกรมเวิลา	วิิธีิถึดถึอยแบับัง�าย
และแบับัตัวิแปรหลายตัวิ	การพยากรณ์โดยใช้แบับัจำาลองการวัิดเชิง
เศึรษฐศึาสำตร์	การเลือกวิิธีิการเชิงปริมาณที�เหมาะสำมสำำาหรับัสำถึานการณ์
ต�าง	ๆ 	ข้อจำากัดของวิิธีิการพยากรณ์แบับัต�างๆ	การใช้โปรแกรมสำำาเร็จร่ป
สำำาหรับัการพยากรณ์

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 การีใช้ีคอมพิวเตอร์ีในการีจำาลองสถิานการีณ์ 3(3-0-6)
 (Computer Application in Simulation)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	615105	คัวิามน�าจะเป็น

และสำถิึติประยุกต์สำำาหรับัวิิศึวิกร
พื�นฐานการสำร้างแบับัจำาลองและการจำาลองสำถึานการณ์	การ

สำร้างแบับัจำาลองของระบับัที�มีคัวิามซีบััซ้ีอน	การวิิเคัราะหแ์ละเลอืกปจัจัย
เข้า การสำร้างตัวิแปรสุำ�ม	การวิิเคัราะห์ผลลัพธ์ิ	การออกแบับัและการสำร้าง
แบับัจำาลองทางเลือกใหม�	ศึึกษาวิิธีิการสำร้างแบับัจำาลองและทำาโคัรงการ
ทางอุตสำาหกรรมการผลิต	และบัริการด้วิยโปรแกรมการจำาลอง
สำถึานการณ์

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 การีจ่ดการีโครีงการี 3(3-0-6)
 (Project Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

หลักการทางเทคันิคัและการจัดการโคัรงการในงานบัริหาร
โคัรงการ	การวิางแผนและการจัดลำาดับังานของโคัรงการ	การจัดลำาดับั
กิจกรรมโดยวิิธิีเพิร์ทและซีีพีเอ็ม	(PERT/CPM)	การเร�งโคัรงการ	การจัด
ทำาต้นทุนและงบัประมาณของโคัรงการ	การตรวิจติดตามและการคัวิบัคุัม
โคัรงการ	การประเมินและการปิดโคัรงการด้วิยซีอฟท์แวิร์สำำาหรับัการ
จัดการโคัรงการ	และการจำาลองสำถึานการณ์เพื�อการจัดการคัวิามเสีำ�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 การีจ่ดการีการีผลิต 3(3-0-6)
 (Operation Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	615601	การวิิจัยดำาเนิน

งาน
หลักการเบืั�องต้นและหน้าที�ในการจัดการผลิต	การวิางแผนการ

จัดการองค์ัการ	การออกแบับัระบับัการผลิต	และคัวิบัคุัมการผลิตทั�งใน
เชิงคุัณภาพและเชิงปริมาณ	

The	principles	and	function	of	manufacturing	
management,	organization	planning,	design	system	process	
and	qualitative	and	quantitative	production	control.

(ง.6) กลุ่มความรู้ีด้านการีบูรีณาการีวิธีการีทั่างวิศึวกรีรีมอุตสาห
การี
615704 วิศึวกรีรีมคุณค่า 3(3-0-6)
 (Value Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านการศึึกษาวิิชา	615106	กระบัวินการ

ผลิตสำำาหรับัวิิศึวิกรอุตสำาหการ
ประวัิติคัวิามเป็นมาของวิิศึวิกรรมคุัณคั�า	หลักการของวิิศึวิกรรม

คุัณคั�า	การประยุกต์วิิธีิการของวิิศึวิกรรมคุัณคั�า ในการวิิเคัราะห์การ
ออกแบับัและการเลอืกกรรมวิิธีิการผลติภณัฑ ์ตลอดจนการจดัซืี�อวิตัถุึดิบั
เพื�อลดต้นทุนการผลิต โดยไม�ทำาให้คุัณคั�าของผลิตภัณฑ์ลดลง กรณีศึึกษา
และการทดสำอบักับัปัญหาจริงที�เกิดขึ�น

The	story	of	value	engineering;	principles	of	value	
engineering	application	of	value	engineering	methodology	to	
product	analysis,	product	design	and	manufacturing	process,	
study	of	material	costs	in	order	to	achieve	cost	improvement	
without	loss	of	product	value,	case	studies	and	problems	
discussion.

615705 ห่วข้อพิเศึษในงานวิศึวกรีรีมอุตสาหการี  3(3-0-6)
 (Special Topics in Industrial Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	อย่�ในดุลพินิจของสำาขาวิิชาฯ

หัวิข้อที�น�าสำนใจในปัจจุบัันและการพัฒนาใหม�	ๆ	ในสำาขาวิิชา
วิิศึวิกรรมอตุสำาหการ	กรณศึีึกษาของปญัหาในอตุสำาหกรรมหรอืงานวิิจัย
ขั�นพื�นฐาน

Current	interesting	topics	and	new	development	in	
Industrial	engineering,	case	study	on	problems	in	industry	or	
basic	research.

กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างวิศึวกรีรีมสิ�งแวดล้อม
616101  ปฏิิบ่ติการีเคมีวิศึวกรีรีมสิ�งแวดล้อม 3(2-3-5)
 (Chemistry for Environmental Engineering)
  วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

วิิธีิการตรวิจวิิเคัราะห์ลักษณะสำมบััติของนำ�าและนำ�าเสีำย	การเก็บั
และการรักษาสำภาพตัวิอย�าง	ทักษะการวิิเคัราะห์เพื�อลักษณะสำมบััติของ
นำ�าและนำ�าเสีำยที�น�าเชื�อถืึอ	การใช้เคัรื�องมือวิิเคัราะห์พื�นฐานปฏิิบััติการ
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วิิเคัราะห์คุัณภาพนำ�าและนำ�าเสีำย	อาทิ	ของแข็ง	ดีโอ	บีัโอดี	ซีีโอดี	ไนโตรเจน
	ฟอสำฟอรัสำ	ฯลฯ	การแปรผลและการประยุกต์ผลเชิงปฏิิบััติสำำาหรับั
วิิศึวิกรรมสิำ�งแวิดล้อม	เช�น	การปรับัปรุงคุัณภาพนำ�า	การปรับัสำภาพให้เป็นก
ลาง	การรวิมตะกอนด้วิยสำารเคัมี	การกำาจัดคัวิามกระด้าง	และการด่ดติด
ผิวิของถึ�านกำามันต์

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 ชีีววิทั่ยาสำาหร่ีบวิศึวกรีรีมสิ�งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Biology for Environmental Engineering)
 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

หลักการทางชีวิวิิทยา	เซีลล์	และโคัรงสำร้างของเซีลล์	การทำางาน
ของเอ็นไซีม์ในสำ�วินที�เกี�ยวิกับัการย�อยสำลายสำารอินทรีย์	สำาหร�าย	รา	และ
โปรโตซีวัิ	หลักการของแบัคัทเีรียวิิทยา	เมตาโบัลซึิีม	การเจรญิเตบิัโตและ
การคัวิบัคุัมแบัคัทีเรีย	โคัลิฟอร์มแบัคัทีเรีย	แนวิคัวิามคิัดพื�นฐานทาง
นิเวิศึวิิทยา	ระบับันิเวิศึวิิทยานำ�าจืดและภาวิะมลพิษในแหล�งนำ�า	บัทบัาท
ของจุลินทรีย์ในกระบัวินการบัำาบััดนำ�าเสีำยแบับัชีวิวิิทยาและการ
เปลี�ยนแปลงร่ปร�างทางชีวิวิิทยา	คัวิามร้่พื�นฐานทางพิษวิิทยา

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 ปฏิิบ่ติการีและกรีะบวนการีเฉุพาะหน่วยสำาหร่ีบ 3(3-0-6)
 วิศึวกรีรีมสิ�งแวดล้อม 1   
 (Unit Operations and Processes for    
 Environmental Engineering 1)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
ดุลมวิลและถัึงปฏิิกรณ์	เกณ์การเลือกกระบัวินการในการ

ปรับัปรุงคัุณภาพนำ�า	และบัำาบััดนำ�าเสำีย	การปฏิิบััติการเฉพาะหน�วิยทาง
กายภาพในการปรับัคุัณภาพนำ�าและบัำาบััดนำ�าเสีำย	การถึ�ายโอนแก๊สำ	การ
ลอยตัวิ	การปรับัให้เท�า	การเติมอากาศึ	การตกตะกอนทางสำารเคัมี	โคัแอ
กก่เลชันและฟล็อกค่ัเลชั�น	การฆ่�าเชื�อโรคั

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 ปฏิิบ่ติการีและกรีะบวนการีเฉุพาะหน่วยสำาหร่ีบ 3(3-0-6)
 วิศึวกรีรีมสิ�งแวดล้อม 2 
 (Unit Operations and Processes for    
 Environmental Engineering 2)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
หลักการวิิเคัราะหก์ระบัวินการ	เคัรื�องปฏิิกรณแ์บับัไหลตามกนั

และแบับักวินต�อเนื�อง	การบัำาบััดนำ�าเสีำยทางเคัมีและชีวิภาพ	กระบัวินการ
บัำาบััดแบับัใช้ออกซิีเจนและไม�ใช้ออกซิีเจน	การทำาให้เป็นกลาง	ระบับัการ
เติบัโตแบับัแขวินลอยและแบับัเกาะติด	จลนพลศึาสำตร์ชีวิเคัมีและการ
เติบัโต	กระบัวินการบัำาบััดสำลัดจ์

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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กลุ่มวิชีาหล่กด้านวิศึวกรีรีมสิ�งแวดล้อม
616701 โครีงงานวิศึวกรีรีมสิ�งแวดล้อม 1 1(0-3-1)
 (Environmental Engineering Project I)
	 เงื�อนไข	:	เป็นนักศึึกษาชั�นปีที�	4	หรือเทียบัหน�วิยกิตได้เท�ากับั		
	 นักศึึกษา	ชั�นปีที�	4	และได้รับัคัวิามเห็นชอบัจากคัณะ
	 กรรมการบัริหารหลักส่ำตร

โคัรงร�างที�แสำดงวิัตถุึประสำงคั์	แนวิคัวิามคัิด	วิิธีิการศึึกษา
แผนการทำางาน	และงบัประมาณรายจ�ายของโคัรงงานในสำาขาวิิศึวิกรรม
สิำ�งแวิดล้อม

Preparation	of	a	proposal	report	showing	objectives,	
concepts,	methodology,	work	schedule	and	budgetary	for	a	
selected	project	in	the	field	of	environmental	engineering.

616702 โครีงงานวิศึวกรีรีมสิ�งแวดล้อม 2 2(0-6-2)
 (Environmental Engineering Project II)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	616701	โคัรงงานวิิศึวิกรรมสิำ�งแวิดล้อม	1
ดำาเนินการศึึกษาโคัรงร�างงานวิิศึวิกรรมสิำ�งแวิดล้อมที�ผ�านคัวิาม

เห็นชอบัแล้วิ	และนำาเสำนอผลการศึึกษาเป็นงานในร่ปเล�ม
Conduct	the	study	of	environmental	engineering	in	

the	approved	project	and	presentation	of	major	findings	in	
form	of	project	report.

616103 หล่กการีพื�นฐานทั่างวิศึวกรีรีมสิ�งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Fundamental of Environmental Engineering)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
มุมมองปัญหาสิำ�งแวิดล้อมแบับัองค์ัรวิม	คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับั

มลพิษทางนำ�า	มลพิษทางอากาศึ	มลพิษทางเสำียง	ขยะม่ลฝอย	และขยะ
อันตราย	การวิิเคัราะห์ถึึงสำาเหตุรวิมถึึงมาตรการประเมินและแก้ไขปัญหา
มลพิษต�างๆ	ระบับัการบัริหารจัดการทางด้านสิำ�งแวิดล้อม	ข้อกำาหนดและ
กฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับัการแก้ปัญหาทางสิำ�งแวิดล้อม	

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 การีออกแบบทั่างวิศึวกรีรีมปรีะปา 3(3-0-6)
 (Water Supply Engineering Design)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
ปริมาณนำ�าที�ต้องการ	แหล�งนำ�าผิวิดินและนำ�าใต้ดิน	คุัณภาพนำ�า	

กระบัวินการปรับัปรุงคุัณภาพนำ�า	เช�น	การเติมอากาศึ	การสำร้างและการ
รวิมตะกอน	การตกตะกอน	การกรองแบับัทรายกรองช้าและทรายกรอง
เร็วิ	การฆ่�าเชื�อโรคัและการกำาจัดคัวิามกระด้าง	การประเมินคัวิามต้องการ
ใช้นำ�า	สำมรรถึนะของโรงจ�ายนำ�า	ระบับัจ�ายนำ�า

Class	contents	include	desired	water	content,	surface	
water	and	groundwater,	water	quality,	water	quality	
improvement	such	as	aerating,	formation	and	aggregation	of	
sludge,	sedimentation,	sand	filtration,	slow	filtration,	disinfection	
and	removal	of	hardness,	water	demand	assessment,	
performance	of	the	water	dispenser,	water	distribution	system.

616204 การีออกแบบทั่างวิศึวกรีรีมนำ�าเสีย 3(3-0-6)
 (Wastewater Engineering Design)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
มาตรฐานคุัณภาพนำ�าทิ�ง	ลักษณะของนำ�าเสีำยจากแหล�งต�างๆ	

หลักเกณฑ์ในการเลือกระบับับัำาบััดนำ�าเสีำย	การออกแบับัระบับัแยกด้วิย
ตะแกรง	ถัึงตกตะกอน	ถึงัเติมอากาศึ	ระบับับัำาบััดนำ�าเสีำยแบับัเลี�ยงตะกอน
จุลินทรีย์	ระบับับั�อเติมอากาศึ	ระบับับัำาบััดนำ�าเสีำยแบับัถัึงกรองชีวิภาพ	
ระบับับั�อผึ�ง	ระบับัแผ�นสัำมผัสำชีวิภาพ

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 มลพิษทั่างอากาศึและการีควบคุม 3(3-0-6)
 (Air Pollution and Control)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
แหล�งกำาเนิดและผลกระทบัของมลพิษทางอากาศึต�อสิำ�งมีชีวิิต

และวิสัำดุ	กฎีเกณฑแ์ละมาตรฐานสำำาหรับัคุัณภาพอากาศึทั�วิไป	การศึึกษา
ข้อม่ลทางอตุุนิยมวิิทยาเพื�อนำาไปใช้ทำานายการแพร�กระจายของมลพษิใน
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อากาศึ	การหมุนเวีิยนสำารมลพิษในบัรรยากาศึโลก	การใช้แบับัจำาลองเชิง
คัณิตศึาสำตร์เพื�อทำานายสำภาวิะคัวิามเข้มข้นของสำารมลพิษในอากาศึ	การ
ปล�อยสำารมลพษิจากแหล�งอย่�กับัที�และแหล�งเคัลื�อนที�	วิิธีิวัิดปริมาณมลพิษ
ในอากาศึ	

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 วิศึวกรีรีมขยะมูลฝอย 3(3-0-6)
 (Solid Waste Engineering)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคัมีของขยะม่ลฝอยชุมชน	การ

ออกแบับัระบับัการเก็บัและการขนสำ�งขยะม่ลฝอย	การออกแบับั
กระบัวินการบัำาบััดขยะม่ลฝอย	การออกแบับัการฝังกลับัถ่ึกหลัก
สุำขาภิบัาล	การหมักปุ�ย	การเผาเป็นเถ้ึา	การลดและการนำาขยะม่ลฝอย
กลับัมาใช้	การผลิตแก๊สำชีวิภาพจากขยะม่ลฝอย

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 การีจ่ดการีขยะอ่นตรีาย 3(3-0-6)
 (Hazardous Waste Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
แหล�งกำาเนิดและลักษณะของขยะ	หลักการทางวิิศึวิกรรมศึาสำตร์

ในการจัดการขยะ	เช�น	การจัดเก็บั	การขนถึ�าย	การกำาจัด	และการนำากลับั
มาใช้ใหม�	การจำาแนกประเภทของของเสำยีเสีำ�ยงอันตรายรวิมถึึงการบัำาบััด
และกำาจัดของเสีำยเสีำ�ยงอันตราย

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 การีปรีะเมินผลกรีะทั่บทั่างสิ�งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Environmental Impact Assessment)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
การพัฒนาวิิธีิการประเมินผลกระทบัต�อสิำ�งแวิดล้อมทางด้าน

อากาศึ	นำ�า	เสำียง	ชีวิภาพ	วิัฒนธิรรม	ทรัพยากร	เศึรษฐกิจ	สำังคัม	คัุณคั�า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์	และอื�นๆที�เกี�ยวิข้อง	คัวิามสำัมพันธิ์ระหวิ�าง
งานด้านวิิศึวิกรรมศึาสำตร์และองค์ัประกอบัสิำ�งแวิดล้อม	การวิางแผนตรวิจ
วัิดทางด้านคุัณภาพสิำ�งแวิดล้อม	การเฝ้าระวัิง	การจัดระบับัองค์ัการและ
สำถึาบัันที� เกี�ยวิข้องในงานจัดการสิำ�งแวิดล้อม	 การจัดการระบับั
อุตสำาหกรรมและชุมชน	การรักษาทรัพยากร	แนวิทางในการจัดการและ
ทำาให้บัรรลุตามเป้าหมาย	การศึึกษากรณีตัวิอย�างที�เกี�ยวิข้องกับัการ
ประเมินผลกระทบัต�อสิำ�งแวิดล้อม	

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 กฎหมายสิ�งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Environmental Law)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
กฎีหมายและมาตรฐานทางสิำ�งแวิดล้อม	พระราชบััญญัติโรงงาน

	พระราชบััญญัติวัิตถุึอันตราย	พระราชบััญญัติสำ�งเสำริมและรักษาคุัณภาพ
สิำ�งแวิดล้อมแห�งชาติ	พระราชบััญญัติสำาธิารณสุำข	การปฏิิบััติและการบัังคัับั
ใช้กฎีระเบัียบั	สำนธิิสัำญญา	กฎีหมาย	และระเบัียบัข้อบัังคัับัระหวิ�าง
ประเทศึที�เกี�ยวิข้องกับัสิำ�งแวิดล้อม	
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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 สุขาภิบาลอาคารี 3(3-0-6)
 (Building Sanitation)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
ศึึกษาการสุำขาภิบัาลอาคัาร	ซึี�งรวิมถึึงกฎีหมายและข้อกำาหนด	

การระบัายอากาศึ	แสำงสำวิ�าง	การออกแบับัระบับัประปาอาคัาร	(นำ�าร้อน	
นำ�าเย็น	และนำ�าดื�ม)	ท�อระบัายนำ�าและอากาศึ	การป้องกันอัคัคีัภัย	การ
ระบัายนำ�าท�วิม	นำ�าทิ�งจากอาคัาร	การกำาจัดและทิ�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.

กลุ่มวิชีาเลือกทั่างวิศึวกรีรีมสิ�งแวดล้อมและวิศึวกรีรีมโยธา
 (1) กลุ่มวิชีาเลือกวิศึวกรีรีมสิ�งแวดล้อม
616104 การีปรีะยุกต์ใช้ีคอมพิวเตอร์ีในงานวิศึวกรีรีม 3(3-0-6)
 สิ�งแวดล้อม   
 (Computer Application for Environmental 
Engineering)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
แนะนำาการใช้ไมโคัรคัอมพิวิเตอร์เป็นอุปกรณ์ช�วิยคัำานวิณใน

การวิิเคัราะหด้์านวิิศึวิกรรมสิำ�งแวิดลอ้ม	การวิิเคัราะหปั์ญหาดา้นวิิศึวิกรรม
ประปา	เช�น	การไหลในท�อระบัายนำ�าโคัรงข�ายจ�ายนำ�าประปา	การวิิเคัราะห์
ปัญหาอุทกวิิทยา	การวิิเคัราะห์ชลศึาสำตร์	การออกแบับัผลิตนำ�าประปา
และระบับับัำาบััดนำ�าเสำยี	การวิิเคัราะหท์�อปล�อยนำ�าเสำยีในทะเล	แบับัจำาลอง
คัณิตศึาสำตร์สำำาหรับัการจัดการคัุณภาพนำ�า	คัุณภาพอากาศึ	และมลพิษ
ทางเสีำยง	เป็นต้น

Study	includes	introduction	of	micro-computer	which	
is	a	computational	assist	on	an	analytical	of	environmental	
engineering	problems:	plumbing	systems,	hydrology,	hydraulic	
engineering,	water	supply	system,	water	and	wastewater	

system,	marine	sewage	system,	mathematical	models	for	
managing	water	quality,	air	and	noise	pollution,	etc.

616105 วิศึวกรีรีมนิเวศึวิทั่ยา 3(3-0-6)
 (Ecological Engineering)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
หลักการวิิศึวิกรรมนิเวิศึวิิทยาในการจัดการมลพิษสิำ�งแวิดล้อม	

ระบับันเิวิศึบันบักและในนำ�า	การจำาลองระบับันเิวิศึเพื�อการบัำาบััดของเสำยี
และการฟ้�นฟ่	ชนิดของของเสีำยที�บัำาบััดได้โดยใช้หลักการวิิศึวิกรรม
นิเวิศึวิิทยา	ระบับับัำาบััดของเสีำยแบับัธิรรมชาติ

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 การีควบคุมมลพิษนำ�าเสียอุตสาหกรีรีม 3(3-0-6)
 (Industrial Water Pollution Control)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
ขบัวินการผลติของโรงงานอตุสำาหกรรมขนาดใหญ�	และลักษณะ

นำ�าเสีำยของโรงงาน	การลดปริมาณนำ�าเสีำยให้น้อยที�สุำด	เทคัโนโลยีสำะอาด	
เทคัโนโลยีการบัำาบััด	กฎีหมายและข้อบัังคัับั

Class	 includes	manufacturing	 processes	 and	
characteristics	of	their	wastewater,	wastewater	minimization,	
clean	technology,	treatment	technology,	and	laws	and	
regulations.

616302 การีควบคุมเสียงและการีส่�นสะเทืั่อน 3(3-0-6)
 (Noise and Vibration Control)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
พฤติกรรมของคัลื�นเสีำยง	วิิชาการเคัรื�องมือและเกณฑ์การวัิด

เสีำยงรบักวินและการสัำ�นสำะเทือน	ผลกระทบัของเสีำยงรบักวินและการสัำ�น
สำะเทือนต�อมนุษย์และสิำ�งแวิดล้อม	กฎีหมายและข้อกำาหนดของการ
คัวิบัคุัมเสีำยงรบักวินและการสัำ�นสำะเทือน	การใช้วัิสำดุซัีบัเสีำยง	และตัวิขวิาง
กั�นเสีำยง

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 สิ�งแวดล้อมและพล่งงาน 3(3-0-6)
 (Environment and Energy)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
การหมุนเวีิยนพลังงานของโลก	พลังงานชีวิภาพและระบับั

นิเวิศึวิิทยา	แหล�งพลังงานต�างๆ	และจุดเด�นเทคัโนโลยีในการผลิตพลังงาน
	กำาลังการผลิตและพลังงานอาทิตย์	พลังงานกับัปัญหาสิำ�งแวิดล้อม	เช�น	
มลพิษคัวิามร้อน	มลพิษทางอากาศึ	กัมมันตภาพรังสีำ	และมลพิษในร่ปแบั
บัอื�นๆ	แนวิโน้มของการใช้พลังงานและการชะลอการเพิ�มปริมาณ	การใช้
งานโดยการอนุรักษ์

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 รีะบบและการีจ่ดการีทั่างสิ�งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Environmental System Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
หลักการพิจารณาทางระบับัและการจัดการทางสิำ�งแวิดล้อม	

รวิมไปถึึงการจัดลำาดับัคัามสำำาคััญก�อน-หลัง	การกำาหนดมาตรฐานและ
บัรรทัดฐาน	ตัวิบั�งชี�และดัชนี	ระบับัข้อม่ล	การจัดตั�งองค์ักร	การบัังคัับัใช้
และหัวิข้อทางเศึรษฐศึาสำตร์สำำาหรับัการคัวิบัคุัมทางสิำ�งแวิดล้อม	การตรวิจ
วัิดและการป้องกันมลพิษ	และกรณีศึึกษา

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 การีจ่ดการีความปลอดภ่ยทั่างอุตสาหกรีรีม 3(3-0-6)
 (Industrial Safety Management)
 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี

ธิรรมชาติของอุบััติเหตุที�เกิดขึ�นในโรงงานอุตสำาหกรรมและ
คัวิามสำำาคััญในการป้องกันการเกิดอุบััติเหตุ	การวิางแผนเพื�อคัวิาม
ปลอดภยั	เช�น	การกำาหนดแผนผงัโรงงาน,	การปอ้งกันเคัรื�องจกัรและการ
บัำารุงรักษา	คัวิามปลอดภัยในโรงงาน	การจัดการแผนคัวิามปลอดภัย	การ
อบัรมเรื�องคัวิามปลอดภัย	กรณีศึึกษาเรื�องการวิิเคัราะห์อบัุัตเิหตุ	การตอบั
สำนองต�อเหตุฉุกเฉินในมุมวิิศึวิกรรมสิำ�งแวิดล้อม

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 การีป้องก่นมลพิษ 3(3-0-6)
 (Pollution Prevention)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
กฎีหมายและข้อบัังคัับัที�เกี�ยวิข้องกับัของเสีำยอุตสำาหกรรม	

แนวิทางในการลดปริมาณของเสีำยให้เหลือน้อยที�สุำด	การนำาของเสีำยกลับั
มาใช้ประโยชน์ใหม�และใช้ซีำ�า	การประยุกต์ใช้เทคัโนโลยีสำะอาด	การ
วิิเคัราะห์วิงจรชีวิิตของวิัสำดุ	การประเมินผลตอบัแทนทางเศึรษฐศึาสำตร์
ของการป้องกันมลพิษ

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 วิศึวกรีรีมสุขภาพสิ�งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Environmental Health Engineering)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
หลักวิิศึวิกรรมสำุขภาพสิำ�งแวิดล้อม	ชุมชนและชีวิอนามัยสิำ�ง

แวิดล้อมในที�ทำางาน	มาตรฐานของสิำ�งแวิดล้อมและสุำขภาพและคัวิาม
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ต้องการ	การประเมินผลกระทบัทางสุำขภาพ	การประเมินคัวิามเสีำ�ยงทาง
สุำขภาพ	การประยุกต์ใช้หลักวิิศึวิกรรมในการปกป้องสำุขภาพสิำ�งแวิดล้อม	
คัวิามปลอดภัยและการตอบัสำนองเหตุฉุกเฉิน

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) กลุ่มวิชีาเลือกวิศึวกรีรีมโยธา (โครีงสร้ีาง ฐานรีาก และธรีณี
เทั่คนิค)
613301 ทั่ฤษฎีโครีงสร้ีาง 3(3-0-6)
 (Theory of Structures)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613202	คัวิามแข็งแรงของวัิสำดุ
การหาแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของโคัรงสำร้างชนิดกำาหนดได้

โดยวิิธีิสำถิึต	เส้ำนอิทธิิพลของโคัรงสำร้างแบับัคัานและแบับัถัึกโดยวิิธีิการ
คัำานวิณและวิิธีิเขียนร่ป	การหาการโก�งตัวิโคัรงสำร้างด้วิยวิิธีิพื�นที�โมเมนต์	
วิิธีิคัานเสำมือน	วิิธีิงานเสำมือน	วิิธีิพลังงานคัวิามเคัรียดและวิิธีิแผนภาพวิิล
เลียท-โมร์	การวิิเคัราะห์เบืั�องต้นสำำาหรับัโรงสำร้างชนิดกำาหนดไม�ได้โดยวิิธีิ
สำถิึตโดยวิิธีิ	คัอนซิีซีเทนซ์ีดีฟอร์เมชั�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 การีวิเครีาะห์โครีงสร้ีาง 3(3-0-6)
 (Structural Analysis)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613301	ทฤษฎีีโคัรงสำร้าง
การวิิเคัราะห์โคัรงสำร้างแบับัอินดีเทอร์มิเนททางสำถึิตประกอบั

ด้วิย	วิิธีิการเปลี�ยนร่ปสำอดคัล้อง	วิิธีิมุมลาดและการโก�ง	วิิธีิการกระจาย

โมเมนต์	เส้ำนอิทธิิพลของโคัรงสำร้างแบับัอินดีเทอร์มิเนท	การวิิเคัราะห์
โคัรงสำร้างโดยวิิธีิประมาณ	แนะนำาคัวิามร้่เบืั�องต้นทางวิิธีิวิิเคัราะห์
โคัรงสำร้างโดยใช้เมตริกซ์ีและการวิิเคัราะห์แบับัพลาสำติก

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 การีออกแบบคอนกรีีตเสริีมเหล็ก 4(3-3-8)
 (Reinforced Concrete Design)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613301	ทฤษฎีีโคัรงสำร้าง
วัิสำดุคัอนกรีตและเหล็กเสำริม	ศึึกษาพฤติกรรมเบืั�องต้นของแรง

ตามแนวิแกน,	โมเมนต์ดัด,	โมเมนต์บิัด	แรงเฉือน,	แรงยึดเหนี�ยวิ	และแรง
กระทำาแบับัผสำม	ศึึกษาการออกแบับัโคัรงสำรา้งคัอนกรตี	ชิ�นสำ�วินโคัรงสำรา้ง
คัอนกรีตเสำริมเหล็กด้วิยวิิธีิกำาลัง	และวิิธีิหน�วิยแรงใช้งาน	ฝึกปฎีิบััติ
ออกแบับัชิ�นสำ�วินคัอนกรีตเสำริมเหล็ก	และการกำาหนดรายละเอียดการ
เสำริมเหล็ก

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 การีออกแบบโครีงสร้ีางไม้และเหล็ก 4(3-3-8)
 (Timber and Steel Design)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613301	ทฤษฎีีโคัรงสำร้าง
การออกแบับัโคัรงสำร้างไม้	องค์ัอาคัารรับัแรงดึงและแรงอัด	การ

ออกแบับัองค์ัอาคัารรับัแรงดัด	คัานไม้ประกอบั	การออกแบับัจุดต�อ	โดย
วิิธีิการออกแบับัหน�วิยแรงที�ยอมให้	การออกแบับัโคัรงสำร้างเหล็ก	องคั์
อาคัารรับัแรงดึง	องค์ัอาคัารรับัแรงอัด	คัานเหล็กร่ปพรรณ	องค์ัอาคัารรับั
แรงตามแกนและแรงดัดร�วิมกัน	องค์ัอาคัารประกอบั	คัานขนาดใหญ�	การ
ออกแบับัจุดต�อด้วิยใช้หมุดยำ�าหรือสำลักเกลียวิ	การออกแบับัจุดต�อด้วิยการ
เชื�อม	โดยวิิธิกีารออกแบับัหน�วิยแรงที�ยอมให้	(Allowable	Stress	Design;	
ASD.)	และโดยวิิธีิการออกแบับัตัวิค่ัณคัวิามต้านทานและนำ�าหนัก	(Load	
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and	Resistance	Factor	Design;	LRFD.)	การออกแบับัในภาคัปฏิิบััติ	:	
ปฏิิบััติการออกแบับัโคัรงสำรา้งไมแ้ละปฏิิบััติการออกแบับัโคัรงสำรา้งเหลก็
	พร้อมทั�งเขียนแบับัขยายองค์ัอาคัารและจุดต�อด้วิย

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 ปฐพีกลศึาสตร์ี 3(3-0-6)
 (Soil Mechanics)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	613202	คัวิามแข็งแรงของวัิสำดุ
การกำาเนิดของดนิ	สำ�วินประกอบัของดนิ	คัณุสำมบััติพื�นฐานทาง

ด้านวิิศึวิกรรมของดิน		การจำาแนกประเภทของดิน	การสำำารวิจดิน	การ
ไหลซึีมของนำ�าในดินคัวิามเค้ันในดิน	คุัณสำมบััติทางด้านแรงเฉือนของดิน
เม็ดละเอียดและเม็ดหยาบั	แรงดันทางด้านข้าง	การทรุดตัวิและทฤษฎีีการ
ยุบัอัดตัวิ	เสำถีึยรภาพคัวิามลาดชัน	ทฤษฎีีกำาลังแบักทานของดิน

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 ปฏิิบ่ติการีปฐพีกลศึาสตร์ี 1(0-3-2)
 (Soil Mechanics Laboratory)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ต้องผ�านหรือเรียนคัวิบักับัวิิชา	613401	
	 ปฐพีกลศึาสำตร์
ปฎิีบััติการทดลองที�สัำมพันธิ์กับัทฤษฎีีที�ได้ศึึกษาในรายวิิชา	

613401	ปฐพีกลศึาสำตร์	ได้แก�	การทดสำอบักลศึาสำตรข์องดินในสำนามและ
ในห้องปฎิีบััติการ	ซึี�งเป็นไปตามวิิธีิทดสำอบัแบับัมาตราฐาน	เพื�อคัำานวิณ
หาคัณุสำมบััติของดนิทางวิิศึวิกรรม	เช�น	การหาคั�าขีดจำากัดและดชันอัีตตะ
เบิัร์กของดิน	 การบัดอัดดิน	 การหาการกระจายของเม็ดดิน	
คัวิามถึ�วิงจำาเพาะ	คัวิามสำามารถึในการซึีมผ�าน	การทดสำอบัหาคัวิามหนา
แน�นในสำนาม	การทดสำอบัอัตราสำ�วินแรงธิารคัาลิฟอร์เนีย	การทดสำอบัแรง
อัดแบับัไม�ถ่ึกจำากัด	การทดสำอบัแรงเฉือนแบับัโดยตรง	การทดสำอบัแรง

เฉือนด้วิยการบิัดด้วิยใบัมีด	4	แฉก	การทดสำอบัการอัดตัวิคัายนำ�า	และการ
ทดสำอบัแรงอัดสำามแกน

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.

วิศึวกรีรีมศึาสตรีบ่ณฑิ์ต สาขาวิชีาวิศึวกรีรีมคอมพิวเตอร์ี
 2.1) วิชีาแกน จำานวน 30 หน่วยกิต	ประกอบัด้วิยกลุ�มวิิชาดังต�อ
ไปนี�

 วิชีาแกนทั่างวิศึวกรีรีม 
 2.1.1) กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างคณิตศึาสตรี์ จำานวน 6 หน่วยกิต 
ประกอบัด้วิยรายวิิชาดังต�อไปนี�
	 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

619101 คณิตศึาสตร์ีวิศึวกรีรีม 1 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 เวิกเตอร์	3	มิติ	ลิมิต	คัวิามต�อเนื�อง	การหาคั�าอนุพันธ์ิ	และกา
รอินทิเกรตของฟังก์ชันคั�าเป็นจำานวินจริงและฟังก์ชันคั�าเวิกเตอร์ของ
ตัวิแปรจริง	ฟังก์ชันและการนำาไปใช้งาน	เทคันิคัการอินทิเกรตและการ
ประยุกต์ในงานวิิศึวิกรรมแต�ละสำาขา
	 Vector	algebra	in	three	dimensions;	limit,	continuity,	
differentiation	and	integration	of	real-valued	and	vector-	
valued	functions	of	a	real	variable	and	their	applications;	
techniques	of	integration	and	its	applications.

619102 คณิตศึาสตร์ีวิศึวกรีรีม 2 3(3-0-6)
 (Engineering Mathematics 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	619101	คัณิตศึาสำตร์วิิศึวิกรรม	1
	 อินทิกรัลเชิงเส้ำน	อินทิกรัลไม�ตรงแบับั	การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ิ
	กำาหนดแนะนำาการแก้อนุพันธิ์เบืั�องต้น	และการนำาไปใช้งาน	การอุปนัย
เชิงคัณิตศึาสำตร	์ลำาดับัและอนุกรมของตัวิเลข	การกระจายอนุกรมเทยเ์ลอ
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ร์ของฟังก์ชัน	จำานวินเชิงซ้ีอน	และการประยุกต์ในงานวิิศึวิกรรมแต�ละ
สำาขา
	 Introduction	to	line	integrals;	improper	integrals.	
Applications	of	derivative;	indeterminate	forms;	introduction	
to	differential	equations	and	their	applications;	mathematical	
induction;	sequences	and	series	of	numbers;	Taylor	series	
expansion	of	elementary	functions	and	its	applications.
 
2.1.2)กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างฟิสิกส์ จำานวน 3 หน่วยกิต	ประกอบัด้วิย
รายวิิชาดังต�อไปนี�
	 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
619104  ฟิสิกส์ท่ั่�วไป 3(2-2-6)
 (General Physics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แรงและการเคัลื�อนที�	งานและพลังงาน	ระบับัของอนุภาคั	การ
เคัลื�อนที�แบับัหมุน	และวัิตถุึเกร็ง	สัำมพันธิภาพ	การเคัลื�อนที�แบับัฮิาร์โม
นิกและคัลื�นกล	ทฤษฎีีจลน์ของแก๊สำและอุณหพลศึาสำตร์	กลศึาสำตร์
ของไหล	การประยุกต์คัวิามร้่พื�นฐานด้านฟิสิำกส์ำในการศึึกษาด้าน
วิิศึวิกรรมศึาสำตร์
	 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.

 2.1.3) กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างเคมี จำานวน 3 หน่วยกิต ประกอบั
ด้วิยรายวิิชาดังต�อไปนี�
	 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
619105  เคมีท่ั่�วไป 3(2-2-6)
 (General Chemistry)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ปริมาณสำารสัำมพันธ์ิ	ทฤษฎีีอะตอม	คุัณสำมบััติของแก๊สำ	
ของเหลวิ	ของแข็งและสำารละลาย	สำมดุลเคัมี	สำมดุลไอออน	จลนศึาสำตร์
เคัมี	โคัรงสำร้างอิเล็กทรอนิกส์ำของอะตอม	พันธิะเคัมี	คุัณสำมบััติของธิาตุ
ตามตารางธิาตุ	ธิาตุเรพรีเซีนเททีฟ	อโลหะ	โลหะทรานซิีชัน

	 Stoichiometry	and	basis	of	the	atomic	theory;	
properties	of	gas,	liquid,	solid	and	solution;	chemical	
equilibrium;	ionic	equilibrium;	chemical	kinetic;	electronic	
structures	of	atoms;	chemical	bonds;	periodic	properties;	
representative	elements;	nonmetal	and	transition	metals.

 2.1.4)   กลุ่มวิชีาแกนทั่างวิศึวกรีรีมศึาสตร์ี จำานวน  18  
หน่วยกิต		ประกอบัด้วิยรายวิิชาดังต�อไปนี�
	 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
619106  คอมพิวเตอร์ีและ IoT เบื�องต้น 3(3-0-6)
 (Introduction to Computer and IoT)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ตรรกะ	ตรรกะแบับับ่ัลีน	เลขคัณิตคัอมพิวิเตอร์เบืั�องต้น	ขั�น
ตอนวิิธีิเบืั�องต้นและโคัรงสำรา้งข้อม่ล	ปัญหาในการค้ันหาและการจดัเรียง
ข้อม่ล	กองซ้ีอนและซัีบัร่ทีน	การเรียกซีำ�า	ระบับัย�อยของคัอมพิวิเตอร์	
หน�วิยนับัข้อม่ลด้านคัอมพิวิเตอร์	อุปกรณ์รับัเข้า/สำ�งออกข้อม่ล	ระบับั
ปฏิิบััติการ	เคัรือข�ายคัอมพิวิเตอร์ในเบืั�องต้น	และ	Internet	of	Things	
(IoT)
	 logic,	Boolean	logic,	Basic	arithmetic	of	computer	,	
Basic	algorithm	and	data	structure,	Problems	of	data	searching	
and	sorting,	Stack	and	subroutine,	Recursion,	Computer	
subsystem,	Counting	unit	in	computer	data,	Data	input	/	output	
device,	Operating	system,	Basic	of	computer	networks	and	
Internet	of	Things	(IoT)

619107  พื�นฐานวงจรีไฟฟ้า และอิเล็กทั่รีอนิกส์ 3 (3-0-6)
 (Fundamental of Electrical and Electronic   
 Circuit)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 วิงจรไฟฟ้ากระแสำตรง	วิงจรไฟฟ้ากระแสำสำลับัแบับั	1	เฟสำและ
	3	เฟสำ	องค์ัประกอบัของวิงจรไฟฟ้า	กฎีของโอห์ม	วิงจรอนุกรม	วิงจร
ขนาน	วิงจรผสำม	คัวิามต้านทาน	คัวิามเหนี�ยวินำา		คัวิามจุไฟฟ้า	เฟสำเซีอร์
ไดอะแกรม	อุปกรณ์และการต�อวิงจรอิเล็กทรอนิกส์ำพื�นฐาน	ออปแอมป์
และการประยุกต์ใช้งานออปแอมป์
	 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 ปฏิิบ่ติการีพื�นฐานวงจรีไฟฟ้า และอิเล็กทั่รีอนิกส์   
  1(0-3-1)
 (Fundamental of Electrical and Electronic   
 Circuit Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	หรือเรียนคัวิบักับั
	 วิิชา	619107	พื�นฐานวิงจรไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส์ำ
	 ปฏิิบััติการซึี�งมเีนื�อหาสำอดคัลอ้งกบััวิิชา	619107	พื�นฐานวิงจร
ไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส์ำ
	 Laboratory	activities	in	accordance	with	619107	
Fundamental	of	Electrical	and	Electronics	Circuits
619109 การีว่ดและเครืี�องมือว่ดทั่างไฟฟ้า 3(3-0-6)
 (Electrical Instruments and Measurements)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	619107	พื�นฐานวิงจรไฟฟ้า	และ
อิเล็กทรอนิกส์ำ
	 หน�วิยและมาตรฐานของอุปกรณ์	คัวิามเที�ยงตรง	มาตรวิัดไฟ
สำลับัและไฟตรง	การวัิดกระแสำ	แรงดัน	และกำาลังไฟฟ้า	ทรานส์ำดิวิเซีอร์
แบับัต�างๆและการประยุกต์ใช้งาน	การวิัดทางแม�เหล็ก	ออสำซีิลโลสำโคัป	
เคัรื�องมือวัิดแบับัดิจิทัล
	 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  ปฏิิบ่ติการีการีว่ดและเครืี�องมือว่ดทั่างไฟฟ้า 1(0-3-1)
 (Electrical Instruments and Measurements   
 Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	หรือเรียนคัวิบักับั
	 วิิชา	619109	การวัิดและเคัรื�องมือวัิดทางไฟฟ้า
	 ปฏิิบััติการทดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	619109	การ

วัิดและเคัรื�องมือวัิดทางไฟฟ้า
	 Experimental	operation	for	consistent	with	the	
subjects	of	619109	Electrical	Instruments	and	Measurements.

619111  ไมโครีคอนโทั่รีลเลอร์ี 3(3-0-6)
 (Microcontroller)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 โคัรงสำร้างสำถึาปัตยกรรมของไมโคัรคัอนโทรลเลอร์	ชุดคัำาสัำ�ง
ภาษาของไมโคัรคัอนโทรลเลอร์	การเขียนโปรแกรมหน�วิงเวิลา	การเขียน
โปรแกรมอินเทอร์รัปต์	หน�วิยอินพุต-เอาต์พุต	การสืำ�อสำารข้อม่ลแบับัขนาน
และแบับัอนุกรม	การเชื�อมต�อไมโคัรคัอนโทรลเลอร์กับัจอ	LCD	กับั	LED	
แบับั	7	สำ�วิน	กับั	LED	แบับัด็อดเมทริก	การเชื�อมต�อกับัไมโคัรสำวิิตซี์และ
เมทริกสำวิิตซี์	การนำาไมโคัรคัอนโทรลเลอร์ไปใช้คัวิบัคุัมการทำางานของสำ
เต็ปปิ�งมอเตอร์	ดีซีีมอเตอร์	เป็นต้น
	 Microcontroller	architecture,	the	set	of	language	
instruction	for	microcontroller,	Time	delay	programming,	
Interrupt	programming,	Input-output	unit,	Parallel	and	serial	
data	communication,	the	connecting	of	a	microcontroller	to	
the	LCD	screen	with	a	7-segment	LED	and	a	dot	matrix	LED,	
the	connection	of	microswitches	and	matrix	switches,	the	
using	of	microcontrollers	for	controlling	stepping	motor,	DC	
motor,	etc.

619112  ปฏิิบ่ติการีไมโครีคอนโทั่รีลเลอร์ี 1(0-3-1)
 (Microcontroller Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียนหรือเรียนคัวิบักับั
	 วิิชา	619111	ไมโคัรคัอนโทรลเลอร์
	 ปฏิิบััติการทดลองซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับั	วิิชา	619111	
ไมโคัรคัอนโทรลเลอร์
	 Laboratory	experiments	in	accordance	with	619111	
microcontrollers.
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619113  เขียนแบบวิศึวกรีรีม ไฟฟ้าและอิเล็กทั่อนิกส์ 3(2-3-5)
 (Electrical and Electronic Engineering Drawing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 เรขาคัณิตเชิงพรรณนา	การเขียนภาพฉายออร์โธิกราฟิก	การ
เขียนแบับัออร์โธิกราฟิก	การเขียนภาพและการอ�านภาพสำามมิติ	ภาพตัด
และสัำญลักษณ์	การเขียนภาพร�างด้วิยมือ	การเขียนแบับัระบับัด้วิย
โปรแกรมคัอมพวิิเตอรเ์บืั�องต้น		และการประยกุต์ใช้โปรแกรมคัอมพวิิเตอร์
ในการเขียนแบับัทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ำ
	 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)  หมวดวิชีาเฉุพาะด้าน จำานวน 59 หน่วยกิต ประกอบัด้วิย
กลุ�มวิิชาดังต�อไปนี�
 2.2.1 กลุ่มปรีะเด็นด้านองค์การีและรีะบบสารีสนเทั่ศึ จำานวน 3 
หน่วยกิต 
	 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
619201  การีจ่ดการีเทั่คโนโลยีดิจิท่ั่ลเชิีงธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Digital Technology Management for Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาการนำาระบับัสำารสำนเทศึดจิิทัลต�างๆ	ที�ใช้ในการประกอบั
การธุิรกิจมาประยุกต์ใช้ทางการบัริหารให้คัรอบัคัลุมเนื�อหาวิิชาพื�นฐาน
ของ	ระบับัสำารสำนเทศึดิจิทัลทางการจัดการ	การตัดสิำนใจ	การจัดการคัวิาม
ร้่ของ	องค์ักร	และสำามารถึนำาเทคัโนโลยีสำารสำนเทศึมาปรับัใช้กับั	Value	
Chain	ของธุิรกิจ	โดยแนะนำาให้ร้่จักเทคัโนโลยีต�าง	ๆ	ในเบืั�องต้น	อาทิ	
ระบับั	e-Commerce	ระบับั	ERP	ระบับั	CRM	ระบับั	Supply	Chain	
Management	การตลาดออนไลน	์โมเดลธิรุกิจออนไลน์	และคัวิามร้่เบืั�อง
ต้นของการนำา	Best	Practice	ด้าน	IT	มาใช้บัริหารในองค์ักร
	 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  กลุ่มเทั่คโนโลยีเพื�องานปรีะยุกต์ จำานวน 12 หน่วยกิต 
	 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

619202  รีะบบฐานข้อมูล 3(2-2-6)
 (Database Systems)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	
	 619207	โคัรงสำร้างข้อม่ลและอัลกอริธึิม
	 คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัฐานข้อม่ล	คัวิามเป็นมาและแนวิคิัด	
ชนิดของฐานข้อม่ล	การออกแบับัฐานข้อม่ลโดยใช้ตัวิแบับัเอ็นทิตีรีเลชัน
ชิพ	การทำาบัรรทัดฐาน	ฐานข้อม่ลเชิงสัำมพันธ์ิ	ภาษาเอสำคิัวิแอล	หลักการ
ระบับัจัดการฐานข้อม่ล	การปฏิิบััติการและการประยุกต์ใช้ระบับัจัดการ
ฐานข้อม่ล
	 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 การีวิเครีาะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และคลาวด์คอมพิวติ�ง  
  3(3-0-6)
 (Big Data Analytics and Cloud Computing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	619205	หลักการเขียนโปรแกรม
คัอมพิวิเตอร์	และ	619207	โคัรงสำร้างข้อม่ลและอัลกอริธึิม
	 การวิิเคัราะห์ข้อม่ลขนาดใหญ�	ภาพรวิมข้อม่ลขนาดใหญ�	
โคัรงสำร้างข้อม่ล	วิิทยาการข้อม่ล	วัิฏิจักรการวิิเคัราะห์ข้อม่ล	ค้ันหาโดเมน
ธุิรกิจ	การเตรียมข้อม่ล	การวิางแผนแบับัจำาลอง	การสำร้างแบับัจำาลอง	
สืำ�อสำารผลลัพธ์ิ	การดำาเนินการ	วิิธีิวิิเคัราะห์ข้อม่ลโดยใช้	R	การวิิเคัราะห์
ข้อม่ลเชิงสำำารวิจ	วิิธีิการทางสำถึติิสำำาหรบััการประเมนิผล	ทฤษฎีีและวิิธีิการ
วิิเคัราะห์ขั�นส่ำง	การจัดกลุ�ม	สำหสัำมพันธ์ิ	การถึดถึอย	การถึดถึอยโลจิสำติก
	การจำาแนกประเภท	นาอิฟเบัย์	การวิินิจฉัยของลักษณนาม	การวิิเคัราะห์
อนุกรมเวิลา	แบับัจำาลอง	ARIMA	การวิิเคัราะห์ข้อคัวิาม	เคัรื�องมือและ
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เทคัโนโลยกีารวิิเคัราะห์ขั�นส่ำง	MapReduce	และ	Hadoop	การวิิเคัราะห์
ในฐานข้อม่ล	การบ่ัรณาการการวิิเคัราะห์ข้อม่ลขนาดใหญ�
	 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 ห่วข้อพิเศึษทั่างวิศึวกรีรีมคอมพิวเตอร์ี IoT 3(3-0-6)
 (Special Topics in IoT Computer Engineering )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หัวิเรื�องที�น�าสำนใจทางวิิศึวิกรรมคัอมพิวิเตอร์	IoT
	 Interesting	topics	in	computer	engineering	IoT.
619401  โครีงงานวิศึวกรีรีม 1 1(0-3-1)
 (Engineering Project I)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	
	 619212	การวิิเคัราะห์	ออกแบับั	และพัฒนา	ระบับั
	 และผลิตภัณฑ์	IoT
	 นักศึึกษาแต�ละกลุ�มโคัรงงาน	(จำานวินนักศึึกษาต�อกลุ�ม	ขึ�นกับั
ระเบัียบัของคัณะวิิศึวิกรรมศึาสำตร์)	จะต้องสำรรหาอาจารย์ที�ปรึกษาตาม
กลุ�มวิิชาที�สำนใจเพื�อเสำนอหัวิข้อโคัรงงาน	จากนั�นกลุ�มนักศึึกษาจะต้อง
ศึึกษาคัวิามเป็นไปได้ของโคัรงงานศึึกษาคัวิามร้่พื�นฐานที�เกี�ยวิข้องรวิมทั�ง
สืำบัค้ันภ่มิหลังของงานที�เกี�ยวิข้องกับัโคัรงงาน	ทำาการวิางแผนการวิิจัยและ
พัฒนาโคัรงงานดังกล�าวิ	พิจารณาประโยชน์ที�คัาดวิ�าจะได้รับัเมื�อโคัรงงาน
สำำาเร็จ	และจะต้องทำารายงานคัวิามคัืบัหน้าของโคัรงงานตามแบับัที�ทาง
คัณะวิิศึวิกรรมศึาสำตร์กำาหนด	ทั�งนี�หัวิข้อโคัรงงานจะต้องสำอดคัล้องกับั
กลุ�มวิิชาที�นักศึึกษาเลือกเรียน
	 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 โครีงงานวิศึวกรีรีม 2 2(0-6-2)
 (Engineering Project II)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ผ�านรายวิิชา	619401	โคัรงงานวิิศึวิกรรม	1
	 ทำาการศึึกษาทดลองและพัฒนาโคัรงงานตามหัวิข้อที�ได้เสำนอ
ไว้ิในโคัรงงานวิิศึวิกรรม	1	เพื�อให้สำำาเร็จตามวัิตถุึประสำงค์ัที�ตั�งไว้ิ	และจะ
ต้องจัดสำ�งปริญญานิพนธ์ิฉบัับัสำมบ่ัรณ์เมื�อจบัภาคัการศึึกษา	(ร่ปแบับัและ
จำานวินเล�มให้ด่จากค่ั� มือการจัดทำาโคัรงงานวิิศึวิกรรมของคัณะ
วิิศึวิกรรมศึาสำตร์)
	 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 การีฝึกงานวิศึวกรีรีม 0(0-1-200 ช่ี�วโมง)
 (Engineering Practice )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ปฎิีบััติการฝึกงานในอตุสำาหกรรมที�เกี�ยวิข้องกบััสำาขา	ระหวิ�าง
ภาคัฤด่ร้อน	โดยฝึกงานเป็นเวิลาไม�น้อยกวิ�า	200	ชั�วิโมง
	 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  กลุ่มเทั่คโนโลยีและวิธีการีทั่างซอฟต์แวร์ี จำานวน 15 
หน่วยกิต 
	 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

619205 หล่กการีเขียนโปรีแกรีมคอมพิวเตอร์ี 3(2-2-6)
 (Principles of  Computer Programming)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แนวิคัวิามคิัดพื�นฐานของภาษาโปรแกรม	การเขียนโปรแกรม
โคัรงสำร้าง	ตัวิแปร	ตัวิปฏิิบััติการ	ฟังก์ชันและหน�วิยรับัเข้า/สำ�งออกข้อม่ล
	คัำาสัำ�งคัวิบัคัมุและคัำาสัำ�งปฏิิบััติการทางภาษา	คัวิามสำมัพันธ์ิระหวิ�างตัวิแปร
	ตัวิชี�	และการใช้เนื�อที�ในหน�วิยคัวิามจำา	ตัวิแปร	โลคัอลและโกลบัอล	การ
สำ�งคั�าระหวิ�างฟังก์ชัน	สำตริงก์	แฟ้มข้อม่ล	การรับัเข้า/สำ�งออกข้อม่ล	แถึวิ
ลำาดับัประเภทมิติเดียวิและสำองมิติ	การออกแบับัและการเขียนโปรแกรม
	การแก้จุดบักพร�องโปรแกรม
	 Basic	concept	on	computer	language.	Structure	
programming,	variables,	operators,	functions,	and	input/out	
units.	Control	and	operation	commands.	Relation	among	
variables,	pointers,	and	memory	usage.	Local	variables,	global	
variables,	functions,	and	argument	passing.	File	system	and	
array	management.	Program	design	and	coding	approaches.	
Program	testing	and	maintenance	methodology.

619206 รีะบบปฏิิบ่ติการี และรีะบบปฏิิบ่ติการีเวลาจริีง 
  3(2-2-6)
 (Operating Systems)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 วิิวัิฒนาการและบัทบัาทหน้าที�ของระบับัปฏิิบััติการ	วิิธีิการ
ทำางานและสำ�วินประกอบัของโปรแกรมคัวิบัคัุมระบับั	การทำางานทีละ
โปรแกรม	การทำางานพร้อมกันหลายโปรแกรม	ระบับัการแบั�งเวิลา	หน�วิย
คัวิามจำาชั�วิคัราวิ	การจดัสำรรทรพัยากรของระบับัซึี�งรวิมถึึงหน�วิยคัวิามจำา
โปรเซีสำเซีอร์	อุปกรณ์และแฟ้มข้อม่ล	ปัญหาพื�นฐานที�เกี�ยวิกับัการทำางาน
ของโปรแกรมคัวิบัคุัมระบับั	จังหวิะประสำานงาน	การกำาหนดลำาดับัชั�นงาน
	การแบั�งหน�วิยคัวิามจำาแบับัเสำมือน	การประมวิลผลแบับัขนาน	และคัลา
วิด์คัอมพิวิติ�ง
	 Evolution	and	roles	of	operating	systems.	Concept	

and	components	of	operating	systems.	Single-task	processing,	
multi	programming,	time	sharing,	and	cache	memory	
methodology.	Computer	resource	management	concerning	
memory,	processor,	devices,	and	file	systems.	Basic	problems	
in	system	controlling	program,	synchronization,	concurrency,	
and	job	scheduling	management,	virtual	memory	organization	
and	clound	computing

619207 โครีงสร้ีางข้อมูลและอ่ลกอริีธึม 3(2-2-6)
 (Data Structures and Algorithms)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 บัทบัาทของอลักอรธึิิมที�ใช้ในกระบัวินการแกปั้ญหา	โคัรงสำรา้ง
ข้อม่ล	แถึวิลำาดับั	สำายข้อม่ล	รายการโยงสำแตคั	คัิวิ	ทรี	ไบันารีทรี	กราฟ	
การเรียงลำาดับัข้อม่ล	และการค้ันหาข้อม่ล	กลยุทธ์ิในการแก้ปัญหา	การ
วิิเคัราะห์คัวิามซัีบัซ้ีอนของขั�นตอนวิิธีิ	การออกแบับัขั�นตอนวิิธีิสำำาหรับัการ
แก้ปัญหา	ประเภทของขั�นตอนวิิธีิทางคัอมพิวิเตอร์
	 Roles	of	algorithm	in	problem	solving.	Data	structure	
concerning	arrays,	linked	lists,	stacks,	queues,	trees,	and	graphs.	
Sorting	and	searching	algorithm.	Problem	solving	methodology	
and	design.	Algorithm	complexity	analysis.	Types	of	problem-
solving-based	algorithms.
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619208 การีพ่ฒนาโปรีแกรีมปรีะยุกต์สำาหร่ีบอุปกรีณ์เคลื�อนทีั่�  
  3(2-2-6)
 (Mobile Application Programming)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	619205	หลักการเขียนโปรแกรม
คัอมพิวิเตอร์
	 สำถึาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคัลื�อนที�	การเขียนโปรแกรมสำำาหรับั
อุปกรณเ์คัลื�อนที�	การพัฒนาซีอฟตแ์วิร์สำำาหรับัอุปกรณเ์คัลื�อนที�	ออกแบับั
สำ�วินติดต�อกับัผ้่ใช้	โดยใช้เคัรื�องมือจำาลองการทำางานบันอุปกรณ์เคัลื�อนที�
ให้สำามารถึทำางานได้บันเคัรื�องไมโคัรคัอมพิวิเตอร์	การแปลงไฟล์ไปใช้ใน
อุปกรณ์เคัลื�อนที�	การติดต�อข้อม่ลผ�านเซีอร์ฟเวิอร์จำาลอง
	 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  กลุ่มโครีงสร้ีางพื�นฐานของรีะบบ จำานวน 18 หน่วยกิต 
	 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

619209 คณิตศึาสตร์ีแบบไม่ต่อเนื�อง 3(3-0-6)
 (Discrete Mathematics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ทฤษฎีีกราฟ	ต้นไม้	และการค้ันหาโดยต้นไม้	ทวิิภาคั	ทวิิตรรก
	ฟังก์ชั�นตรรก	พีชคัณิตแบับับ่ัลีน	พีชคัณิตของเซีทคัวิามสำัมพันธิ์	วิงจร
ตรรก	พีชคัณิตของเซีทและสำายอักขระกลุ�มและกลุ�มย�อย	ฟังก์ชั�นในร่ป
คัวิามสัำมพันธ์ิ	สำมการผลต�างและฟังก์ชั�นเวีิยนเกิด
	 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 การีสื�อสารีข้อมูลและเครืีอข่ายคอมพิวเตอร์ี 3(2-2-6)
 (Data Communications and Computer 
 Networks)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 องค์ัประกอบัของระบับัการสืำ�อสำารข้อม่ล	ตัวิกลางและอุปกรณ์

สำำาหรับัการสืำ�อสำาร	การสืำ�อสำารแบับัใช้สำายและการสืำ�อสำารแบับัไร้สำาย	
เทคัโนโลยด้ีานการสืำ�อสำารขอ้ม่ลแบับัต�างๆ	สำถึาปตัยกรรมการสืำ�อสำารและ
โปรโตคัอล	มาตรฐานโอเอสำไอ	โปรโตคัอลที�ใช้ในเคัรือข�ายต�าง	ๆ 	การแก้ไข
ปัญหาในการใช้งานเคัรือข�ายคัอมพิวิเตอร์
	 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 ทั่ฤษฎีการีคำานวณ 3(3-0-6)
 (Theory of Computation )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัณิตศึาสำตร์และสัำญลักษณ์ที�เกี�ยวิข้อง	แนวิคิัดพื�นฐานของ
ภาษา	ไวิยกรณ์	ออโตมาตา	ไฟไนท์ออโตมาตา	ไวิยากรณ์ปกติ	ภาษาปกติ
	นิพจน์ปกติ	วิิธีิปั�มปิ�งเลมม�าสำำาหรับัภาษาปกติ	ภาษาไม�พึ�งบัริบัท	
ไวิยากรณ์ไม�พึ�งบัริบัท	วิิธีิปั�มปิ�งเลมม�าสำำาหรับัภาษาไม�พึ�งบัริบัท	การแปลง
ไวิยากรณ์	ออโตมาตาแบับักดลง
	 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  การีวิเครีาะห์ ออกแบบ และพ่ฒนา รีะบบและผลิตภ่ณฑ์์   
 IoT 3(3-0-6)
	 IoT	products	and	system	analysis,	design,	and	
	 development
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แนวิคัวิามคิัดในการพัฒนาระบับั	และผลิตภัณฑ์	IoT	ขั�นตอน
การวิิเคัราะห์	ออกแบับัและวิิจัย	ระบับัผลิตภัณฑ์	IoT	การสำำารวิจตลาด	
เทคันิคัการรวิบัรวิมคัวิามต้องการ	การวิิเคัราะห์คัวิามต้องการ	เพื�อการ
พัฒนาระบับัและผลิตภัณฑ์	การออกแบับัระบับั	การออกแบับัซีอฟต์แวิร์
	การออกแบับัฮิาร์ดแวิร์	การออกแบับัสำ�วินติดต�อกับัผ้่ใช้	การออกแบับั
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ฐานข้อม่ล	การทดสำอบัระบับั	ตามหลัก	PDCA	การมาตรฐานผลิตภัณฑ์	
การทำาการตลาด	รวิมทั�งร่ปแบับัของการสำร้างรายได้
	 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 วิศึวกรีรีมซอฟต์แวร์ี 3(3-0-6)
 (Software Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	619212	การวิิเคัราะห์	ออกแบับั	
และพัฒนา	ระบับัและผลิตภัณฑ์	IoT
	 กระบัวินการพัฒนาซีอฟต์แวิร์	กลยุทธ์ิในการพัฒนาซีอฟต์แวิร์
	ระเบีัยบัวิิธีิการพัฒนาซีอฟต์แวิร์	การออกแบับัเพื�อการเวีิยนใช้และการ
บัำารุงรักษา	การทดสำอบั	การประมาณต้นทุนซีอฟต์แวิร์	และการบัริหาร
โคัรงการ
	 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 การีสื�อสารีรีะบบอะนาล็อกและดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Analog and Digital Communication Systems)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
		 ทฤษฎีีการสุำ�มตัวิอย�างของสัำญญาณ	สัำญญาณประเภทสุำ�มและ
ไม�สุำ�ม	สัำญญาณสุำ�มแบับัคัวิามถีึ�ตำ�าผ�าน	ระบับัเบัสำแบันด์ดิจิทัล	การจัดระดับั
เข้ารหัสำ	การเข้ารหัสำ	แหล�งกำาเนิดสำัญญาณ	ระบับั	PCM	DM	และอื�นๆ	
ระบับัผ�านแถึบัดิจิทัล	ASK	PSK	FSK	วิิธีิการเข้ารหัสำช�องสัำญญาณ	การสำ�ง
และการซิีงโคัรไนซ์ี
	 Theory	of	sampling	of	signals,	Random	and	non-
random	signal,	Low	frequency	random	signal	via	digital	
baseband,	Encoding	level,	Encryption,	Signal	source,	PCM	DM	

system	and	others,	System	via	ASK	PSK	FSK	Digital	band,	
Channel	encryption	method,	Sending	and	synchronizing.

2.2.5  กลุ่มฮาร์ีดแวร์ีและสถิาปัตยกรีรีมคอมพิวเตอร์ี จำานวน 14 
หน่วยกิต 
	 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
619215  การีออกแบบวงจรีดิจิท่ั่ลและวงจรีตรีรีกะ 3(3-0-6)
 (Digital Circuits and Logic Design )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ระบับัตัวิเลขและรหัสำ		พีชคัณิตของสำวิิตชิงฟังก์ชัน	อุปกรณ์สำ
วิิตชิง		การลดทอน	สำวิิตชิง	ให้น้อยที�สุำด	การออกแบับัตรรกะคัอมบิัเนชัน
นัล	หลักการเบืั�องต้นของวิงจรซีีเคัวินเชียลแบับั	ซิีงโคัรนัสำและอะซิีงโคั
รนัสำ		ฟลิบัฟลอป	วิงจรแลตช์	วิงจรฐานเวิลา	วิงจรนับั	รีจิสำเตอร์	ศึึกษา
วิงจรแปลงสัำญญาณ	D/A	และ	A/D	วิงจรหน�วิยคัวิามจำาแบับัต�างๆ	และ
การประยุกต์วิงจรดิจิทัลในงานระบับัต�างๆ
	 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 ปฏิิบ่ติการีวงจรีดิจิท่ั่ลและวงจรีตรีรีกะ 1(0-3-1)
 (Digital Circuits and Logic Design Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียนหรือเรียนคัวิบักับั
	 วิิชา	619215	การออกแบับัวิงจรดิจิทัลและวิงจรตรรกะ
	 ปฏิิบััติการทดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	619215	การ
ออกแบับัวิงจรดิจิทัลและวิงจรตรรกะ
	 The	experimental	operation	which	has	related	in	
line	with	619215	Digital	Circuits	and	Logic	Design

525



619217 โครีงสร้ีางและสถิาปัตยกรีรีมคอมพิวเตอร์ี 3(3-0-6)
 (Computer Organization and Architecture)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 วิิวัิฒนาการโคัรงสำร้างระบับัคัอมพิวิเตอร์	ระบับัตัวิเลขที�ใช้แทน
ข้อม่ล	ภาษาเคัรื�อง	ภาษาแอสำแซีมบัลี	หน�วิยประมวิลผล	การกำาหนดที�
อย่�	หน�วิยคัวิามจำาและลำาดับัชั�นของหน�วิยคัวิามจำา	หน�วิยคัวิามจำา	การนำา
เข้าและสำ�งออกข้อม่ล	สำถึาปัตยกรรมคัอมพิวิเตอร์	ระบับัการทำางานแบับั
มัลติโปรแกรมมิ�ง	มัลติทาสำกิ�งและแบับัเสำมือน
	 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  การีออกแบบและการีติดต่�งเครืีอข่ายการีสื�อสารีไร้ี
 สาย 3(2-3-6)
 (Wireless LAN Communication Network 
 Installation and Design)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	
	 619210	การสืำ�อสำารข้อม่ลและเคัรือข�ายคัอมพิวิเตอร์
	 มาตรฐานของเคัรือข�ายการสืำ�อสำารไร้สำายและเคัลื�อนที�	อุปกรณ์
ในเคัรือข�ายการสืำ�อสำารไร้สำาย	โพรโทคัอลในเคัรือข�ายการสืำ�อสำารไร้สำาย	
ร่ปแบับับัริการเคัรือข�ายการสืำ�อสำารไร้สำายและเคัลื�อนที�	เคัรื�องมือและ
เทคันิคัในการสำร้างเคัรือข�าย	การประยุกต์และบัริหารจัดการเคัรือข�าย	
ประสิำทธิิภาพและคุัณภาพของบัริการ	ซีอฟต์แวิร์ที�ใช้ในเคัรือข�ายการ
สืำ�อสำารไร้สำายและเคัลื�อนที�	และเทคัโนโลยีที�เกี�ยวิข้อง
	 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 การีโปรีแกรีมสมองกลฝังต่ว และ IoT 3(3-0-6)
 (Embedded Systems and IoT Programming)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	619111	ไมโคัรคัอนโทรลเลอร์
	 การประยุกต์ใช้งานพอร์ตแบับัขนาน	พอร์ตแบับัอนุกรม	การ
สืำ�อสำารข้อม่ลแบับั	I2C	การเชื�อมต�อระบับัด้วิยสัำญญาณแอนะล็อก	และ
สัำญญาณดจิิทัล	การประยกุตใ์ช้ไมโคัรคัอนโทรลเลอรก์ารเชื�อมต�ออุปกรณ์
สำนับัสำนุนเซีนเซีอร์และ	ทรานดิวิเซีอร์แบับัต�างๆ	เช�น	การเชื�อมต�อกับัตัวิ
ตรวิจจับัอุณหภ่มิ	ตรวิจจับัแสำงสำวิ�าง	ตรวิจจับัการสัำ�นสำะเทือน	ตรวิจจับั
คัวิามชื�น	ตรวิจจับัระยะทาง	ตรวิจจับัเสีำยง	อื�นๆ	ให้สำามารถึสืำ�อสำารผ�าน
แพลทฟอร์ม	IoT	ทั�งแบับั	เคัรือข�ายระยะใกล้	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  ปฏิิบ่ติการีโปรีแกรีมสมองกลฝังต่ว และ IoT 1(0-3-1)
  (Embedded Systems and IoT Programming 
 Laboratory)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียนหรือเรียนคัวิบักับั
	 วิิชา	619219	การโปรแกรมสำมองกลฝังตัวิและ	IoT
	 ปฏิิบััติการทดลอง	ซึี�งมีเนื�อหาสำอดคัล้องกับัวิิชา	619219	การ
โปรแกรมสำมองกลฝังตัวิและ	IoT
	 Laboratory	experiments	with	content	consistent	with	
the	subject	619219	Embedded	Systems	and	IoT	Programming.
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 2.3)  กลุ่มวิชีาเลือกทั่างวิศึวกรีรีมคอมพิวเตอร์ี จำานวน 9 
หน่วยกิต	โดยเลือกจากวิิชาใดวิิชาหนึ�งดังต�อไปนี�
	 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

619301  บล็อกเชีน 3(3-0-6)
 (Blockchain)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับับัล็อกเชน	ระบับัแบับัรวิมศ่ึนย์และ
กระจาย	เลเยอร์ของบัล็อกเชน	คัวิามสำำาคััญของบัล็อกเชน	การทำางานของ
บัล็อกเชน	การอ�านรหัสำ	ทฤษฎีีเกม	การทำางานของบิัทคัอยน์	การทำางาน
ของอีเธิอเรียม	การพัฒนาบัล็อกเชนแอพพลิเคัชั�น	การสำร้าง	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  วิทั่ยาการีข้อมูลและข้อมูลอ่จฉุริียะ 3(2-2-6)
 (Data Science and Data Intelligence)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	619202	ระบับัฐานข้อม่ล
	 วิิทยาการข้อม่ลเบืั�องต้น	นักวิิทยาการข้อม่ลและนักพัฒนา
ข้อม่ล	การสืำบัค้ันหรือการขุด	คุัณภาพข้อม่ลหรือการล้างข้อม่ล	การสำร้าง
แบับัจำาลองขอ้ม่ล	การคัดิแบับันักวิิทยาการขอ้ม่ล	พฒันาวิิธีิการที�ดีในการ
ทำาคัวิามเข้าใจข้อม่ล	การใช้การคิัดเชิงสำถิึติ	การเพิ�มคัวิามสำามารถึทางการ
ตลาด	การเรียนร้่อย�างต�อเนื�อง	การกำาหนดวิัตถึุประสำงคั์	การรวิบัรวิม
ข้อม่ล	การประมวิลผลข้อม่ล	การสำำารวิจและการแสำดงข้อม่ล	การวิิเคัราะห์
ข้อม่ลและ	ใช้การเรียนร้่ของเคัรื�องกับัข้อม่ล	การตัดสิำนใจขึ�นอย่�กับัคัวิาม
เข้าใจที�ได้มา	สำถึิติ	คัวิามน�าจะเป็น	การสำร้างแบับัจำาลองการทำานาย	
แนวิทางการพัฒนาเพื�อล้างข้อม่ล	การขุดข้อม่ล	การวิิเคัราะห์ทางสำถึิติ
สำำาหรับัผ้่พัฒนาฐานข้อม่ล	คัวิามก้าวิหน้าและถึดถึอยของฐานข้อม่ล	การ
ทำานายด้วิยโมเดลเชิงเสำน้	การทำาใหเ้ปน็มาตรฐานสำำาหรบััการปรบััปรงุฐาน
ข้อม่ล	การพัฒนาและการประเมินฐานข้อม่ล	ฐานข้อม่ลกับัเคัรือข�าย
ประสำาทเทียม	การสำ�งเสำริมฐานข้อม่ล	การจำาแนกฐานข้อม่ลโดยใช้
ซัีพพอร์ตเวิกเตอร์แมชชีน	โคัรงสำร้างฐานข้อม่ลและการเรียนร้่ของ
เคัรื�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 การีจ่ดการีความคิดสร้ีางสรีรีค์และนว่ตกรีรีมเชิีงธุรีกิจ  
3(3-0-6)
 (Creativity Management and 
 Business  Innovation)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาตัวิแบับัจำาลอง	วิิธีิการจัดการและการพัฒนาคัวิามร้่	
ทักษะ	ประสำบัการณ์และคัวิามคิัดที�สำร้างสำรรค์ัให้เกิดเป็นเทคันิคัและวิิธีิ	
การบัริหารการเปลี�ยนแปลงทางนวัิตกรรม	กระบัวินการดำาเนินธุิรกิจที�นำา
	ไปส่ำ�คัวิามคิัดสำร้างสำรรค์ัในการพัฒนาและปรับัปรุงผลิตภัณฑ์ใหม�หรือ	
กระบัวินการบัริหารงานใหม�	ๆ	ที�สำ�งเสำริมและสำนับัสำนุนประสิำทธิิผลของ	
องค์ัการและคัวิามสำำาเร็จตามเป้าหมาย	โดยใช้เทคันิคัการจัดการ	
เปลี�ยนแปลงที�เหมาะสำม
	 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 ส่ญญาณและรีะบบ 3(3-0-6)
 (Signal and System)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:ไม�มี
	 สัำญญาณและระบับั	สำัญญาณแบับัต�อเนื�องและไม�ต�อเนื�อง	
ระบับัเชิงเส้ำนและไม�แปรตามเวิลา	ฟังก์ชันถึ�ายโอน	อนุกรมฟ่เรียร์	ผลการ
แปลงฟ่เรียร์	ลาปลาซีและการแปลงแซีท	ทฤษฎีีการชักตัวิอย�าง	การแก้
สำมการเชิงอนุพันธ์ิและสำมการผลต�างสืำบัเนื�องโดยใช้ผลการแปลง
	 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  การีปรีะมวลผลส่ญญาณดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Digital Signal Processing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 โคัรงสำร้างต�างๆ	ของดิจิทัลฟิลเตอร์ทั�งแบับั	FIR	และ	แบับั	IIR	
รวิมทั�งการออกแบับัและการนำามาสำร้างโดยใช้ฮิาร์ดแวิร์	และ/หรือ	
ซีอฟต์แวิร์	และการประยุกต์ใช้งาน
	 Various	structures	Of	both	FIR	and	IIR	digital	filters	
including	the	design	and	construction	using	hardware	and/or	
software	and	applications.
619306  ความม่�นคงของรีะบบคอมพิวเตอร์ี 3(3-0-6)
 (Computer Security)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	619210	การสืำ�อสำารขอ้ม่ลและเคัรือ
ข�ายคัอมพิวิเตอร์
	 เทคันิคัการวิิเคัราะห์คัวิามปลอดภัยและคัวิามมั�นคังในระดับั
ต�าง	ๆ	ของเคัรือข�ายแบับัเปิด		เทคัโนโลยีด้านคัวิามปลอดภัยของเคัรือ
ข�ายคัอมพิวิเตอร์		เทคันิคัการเข้ารหัสำ		คัวิามปลอดภัยในเคัรือข�าย
อินเทอร์เน็ต	ไวิรัสำ	เวิิร์ม	ไฟล์วิอลล์	การบัริหารคัวิามปลอดภัยเทคัโนโลยี
สำารสำนเทศึ
	 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 การีพ่ฒนาซอฟต์แวร์ีเชิีงว่ตถุิ 3(2-2-6)
 (Object-Oriented Software Development)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	
	 619205	หลักการเขียนโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์
	 การพัฒนาซีอฟต์แวิร์โดยใช้ภาษาที�สำนับัสำนุนการพัฒนา
ซีอฟต์แวิร์เชิงวิัตถึุ	การวิิเคัราะห์และออกแบับัโดยใช้ย่เอ็มแอล	การ
ประยุกต์ใช้เฟรมเวิิร์ก	การพัฒนาซีอฟต์แวิร์ทำางานกับัฐานข้อม่ล	การ
ทดสำอบัซีอฟต์แวิร์
	 Software	development	via	object-oriented	supporting	
languages.	Analysis	and	design	pattern	using	UML	and	
framework	methodology.	Database	connectivity.	Software	
testing.

619308 การีตลาดยุคดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Digital Marketing Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาแนวิคิัด	กลยทุธ์ิ	การจัดการ	และเคัรื�องมือทางการ	ตลาด
ดิจิทัล	โคัรงสำร้างพื�นฐานด้านทฤษฎีีทางการตลาดโดยอาศัึยเทคัโนโลยีต�าง
	ๆ 	ที�เกิดขึ�นในปัจจุบัันมาประยกุต์ใช้และพัฒนาให้เกิด	ประโยชน์ทางธุิรกิจ
	อาทิ	ระบับั	E-Commerce	E-Marketing	การวิางแผนและการพัฒนา
ตลาดออนไลน์	โมเดลธุิรกิจออนไลน์	และคัวิามร้่	เบืั�องต้นของการนำา	Best	
Practice	ด้าน	IT	มาใช้วิิเคัราะห์และประเมิน	ผลทางการตลาด	ตลอดจน
ศึึกษาแนวิทางแกปั้ญหาและการตดัสำนิใจโดย	ใช้กรณศึีึกษาและการปฏิิบััติ
จริง
	 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 ปัญญาปรีะดิษฐ์ 3(2-2-6)
 (Artificial Intelligence)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ปัญญาประดิษฐ์เบืั�องต้น	ตัวิแทนอัจฉริยะ	การแก้ปัญหา	การ
แก้ปัญหาดว้ิยการค้ันหา	การค้ันหาแบับัต�างๆ	การค้ันหาแบับัคั่�ปรับั	ปัญหา
คัวิามพึงพอใจของขอ้จำากัด	คัวิามร้่การใช้เหตผุลและการวิางแผน	ตวัิแทน
เชิงตรรกะ	ตรรกะลำาดับัแรก	การอนุมานในลอจิกลำาดับัแรก	การวิางแผน
และการแสำดงในโลกแห�งคัวิามจริง	การเป็นตัวิแทนคัวิามร้่	คัวิามร้่และ
เหตุผลที�ไม�แน�นอน	คัวิามไม�แน�นอนเชิงปริมาณ	การใช้เหตุผลเชิงคัวิาม
น�าจะเป็น	การใช้เหตุผลที�น�าจะเป็นเมื�อเวิลาผ�านไป	การตัดสิำนใจอย�าง
ง�าย	การตัดสิำนใจที�ซัีบัซ้ีอน	การเรียนร้่	การเรียนร้่จากตัวิอย�าง	คัวิามร้่ใน
การเรียนร้่	การเรียนร้่แบับัจำาลองคัวิามน�าจะเป็น	การเสำริมการเรียนร้่	การ
สืำ�อสำารการรับัร้่และการแสำดงผล	การประมวิลผลภาษาธิรรมชาติ	ภาษา
ธิรรมชาติเพื�อการสืำ�อสำาร	คัวิามเข้าใจ	และหุ�นยนต์
	 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  การีพ่ฒนาโปรีแกรีมปรีะยุกต์บนเว็บ 3(2-2-6)
 (Web Application Programming)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:เคัยเรียน	
	 619205	หลักการเขียนโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์
	 หลักการพฒันาโปรแกรมประยกุต์บันเว็ิบั	โคัรงสำรา้งการทำางาน
ของเว็ิบัเซิีร์ฟเวิอร์	เว็ิบับัราวิเซีอร์	การออกแบับัสำ�วินติดต�อกับัผ้่ใช้	การ
บัันทึกข้อม่ลผ�านฟอร์ม	การเชื�อมต�อกับัโปรแกรมบันเว็ิบับัราวิเซีอร์	การ
พัฒนาโปรแกรมฝั�งแม�ข�ายด้วิยภาษามาตรฐานต�างๆ	การคัวิบัคุัมสำถึานะ

ของโปรแกรมด้วิยเซีสำชั�น	การพัฒนาโปรแกรมเพื�อเชื�อมต�อฐานข้อม่ล	การ
จัดการขอ้ม่ลด้วิยเซีสำชั�นอารเ์รย	์รวิมถึึงการแสำดงรายงานในร่ปแบับัต�างๆ

	 	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  การีบริีหารีเครืีอข่ายคอมพิวเตอร์ี 3(2-2-6)
 (Computer Network Administration)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	
	 619210	การสืำ�อสำารข้อม่ลและเคัรือข�ายคัอมพิวิเตอร์
	 หลักการทำางานพื�นฐานของอุปกรณ์จัดเส้ำนทาง	การเชื�อมต�อ
กับัเคัรือข�ายแบับัต�างๆ	เทคัโนโลยีแบับัไคัลแอนท์/เซีอร์ฟเวิอร์	การเชื�อม
ต�อสำายเคัเบัิล	การเดินสำายระบับัเคัรือข�ายระยะใกล้	การวิางแผนติดตั�ง
ระบับัเคัรือข�าย	การสำร้างผ้่ใช้งานและการจัดการเคัรือข�ายคัอมพิวิเตอร์	
การแก้ไขปัญหาที�เกิดจากการใช้งานระบับัเคัรือข�าย
	 	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 รีะบบควบคุมแบบดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Digital Control Systems)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แนวิคิัดทางระบับัคัวิบัคัมุแบับัดิจิทัล	ทบัทวินวิิธีิการแปลงแบับั
	z	ทรานส์ำเฟอร์ฟังก์ชัน	การวิิเคัราะห์ผลตอบัสำนอง	คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�าง
ตัวิแปร	s	กับัตัวิแปร	z	เสำถีึยรภาพ	การออกแบับั	ตัวิคัวิบัคุัมและการ
ออกแบับัตัวิสัำงเกตด้วิยเทคันิคัตัวิแปรสำถึานะ	การจำาลอง	และการอนุวัิต
ระบับัคัวิบัคุัมแบับัดิจิทัล
	 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  เซนเซอร์ีและทั่รีานส์ดิวเซอร์ี 3(2-3-5)
 (Sensors and Transducers )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การวัิดทางตรงและการวัิดทางอ้อม	การแปลงร่ปพลังงานของ
เซีนเซีอร์	เซีนเซีอร์ชนิดพาสำซีีปและเซีนเซีอร์ชนิดแอคัทีป	ปัจจัยคัวิามผิด
พลาดของเซีนเซีอร์	นิยามเกี�ยวิกับัเซีนเซีอร์การปรับั-ปรุงการวิัดของ
เซีนเซีอร์	วิงจรสำ�งสัำญญาณออกของเซีนเซีอร์	วิงจรขยายรับัสัำญญาณของ
เซีนเซีอร์	วิงจรของเซีนเซีอร์	วิงจรขยายสำำาหรับัเซีนเซีอร์	การป้องกัน
สัำญญาณรบักวิน	อุปกรณ์วัิดคัวิามเร�ง	โพเทนชิออมิเตอร์	เอ็นโคัดเดอร์	รี
โซีล์ฟเวิอร์	อุปกรณ์ตรวิจจับัระยะ	อุปกรณ์ตรวิจจับัแสำง	อุปกรณ์ตรวิจจับั
การชน	อุปกรณ์สำำาหรับัวัิดแรง	วัิสำดุเพียโซีเซีรามิกส์ำ	ไจโรสำโคัป	อุปกรณ์
ตรวิจวัิดคัวิามดัน
	 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  การีอินเทั่อร์ีเฟซไมโครีคอมพิวเตอร์ี 3(2-3-5)
 (Microcomputer  Interfacing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	619111	ไมโคัรคัอนโทรลเลอร์
	 การเชื�อมต�ออุปกรณ์สำนับัสำนุนต�างๆ	ที�ทันสำมัยที�ใช้ในปัจจุบััน	
ได้แก�	พอร์ตแบับัขนาน	พอร์ตแบับัอนุกรม		อุปกรณ์ตั�งเวิลาและนับั	ตัวิ
คัวิบัคุัมการอินเทอร์รัปต์	การเปลี�ยนสัำญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัล	
การ-เปลี�ยนสัำญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก	การเชื�อมต�อกับัตัวิตรวิจจับั

อุณหภ่มิ		ตัวิตรวิจจับัแสำงสำวิ�าง		ตัวิตรวิจจับัการเคัลื�อนที�และระยะทาง		
ตัวิตรวิจจับัการไหลของของเหลวิ		การเชื�อมต�อกับัอุปกรณ์อินพุตต�างๆ	
ได้แก�	เมาส์ำ	ดิจิไทเซีอร์	เป็นต้น	ระบับับััสำตามมาตรฐาน	IEEE	488	การ
เชื�อมต�อในลักษณะเคัรื�องข�ายท้องถิึ�น	การกราวิด์และชีลด์เพื�อลดสัำญญาณ
รบักวิน
	 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 การีปรีะยุกต์และใช้ีงานไมโครีโพรีเซสเซอร์ี 3(2-3-5)
 (Microprocessor  Applications)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	619111	ไมโคัรคัอนโทรลเลอร์
	 ทรานส์ำดิวิเซีอร์และตัวิตรวิจจับัแบับัต�างๆ	การประยุกต์และใช้
งานไมโคัรโพรเซีสำเซีอร์	ด้านคัวิบัคัุมระบับัการทำางานต�างๆ	เช�น	คัวิบัคัุม
การทำางานของระบับัจักรกล	ระบับัโทรศัึพท์	ระบับัสืำ�อสำาร	และอื�นๆ
	 Transducer	and	various	detectors,	Application	and	
usage	Microprocessor,	Control	systems	such	as	Control	of	the	
mechanical	system,	Telephone	system,	Communication	
system	and	others.

619316  รีะบบควบคุมอ่ตโนม่ติ 3(3-0-6)
 (Automatic Control Systems)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	619304	สัำญญาณและระบับั	และ	
619312	ระบับัคัวิบัคุัมแบับัดิจิทัล
	 หลักการคัวิบัคุัมอัตโนมัติ	การวิิเคัราะห์และแบับัจำาลองของ
ชิ�นสำ�วินคัวิบัคุัมเชิงเส้ำน	แบับัจำาลองทางคัณิตศึาสำตร์ของระบับัพลวัิต	
คุัณลักษณะของระบับัคัวิบัคุัมป้อนกลับั	สำมรรถึนะของระบับัคัวิบัคุัมป้อน
กลับั	เสำถีึยรภาพของระบับัป้อนกลับัเชิงเส้ำนระเบีัยบัวิิธีิร่ทโลกัสำ	ระเบีัยบั
วิิธีิตอบัสำนองคัวิามถีึ�	เสำถีึยรภาพในโดเมนคัวิามถีึ�	การวิิเคัราะห์ระบับั
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คัวิบัคัุมในโดเมนเวิลา	การออกแบับัและการทดแทนของระบับัคัวิบัคัุม
ป้อนกลับั
	 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  การีปรีะยุกต์ IoT การีปรีะมวลผลคลาวด์ 
 และปัญญาปรีะดิษฐ์ ก่บงานวิศึวกรีรีม 3(3-0-6)
 (The Application of IoT, Cloud Processing 
 and Artificial Intelligence for Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 อินเทอร์เน็ตสำำาหรับัสำรรพสิำ�ง	(IoT)	เบืั�องต้น	วิิวัิฒนาการของ	
IoT	เทคัโนโลยีและเคัรื�องมือสำำาหรับั	IoT	การออกแบับั	IoT	ในเชิงตรรกะ
และเชิงกายภาพ	การสำร้างและการปรับัใช้	IoT	ให้เกิดผลสัำมฤทธิิ�กับัองค์ักร
ปัญญาประดิษฐ์เบืั�องต้น	การตัดสิำนใจอย�างง�าย	การตัดสิำนใจที�ซัีบัซ้ีอน	
การเรียนร้่	การเรียนร้่จากตัวิอย�าง	คัวิามร้่ในการเรียนร้่	การเรียนร้่แบับั
จำาลองคัวิามน�าจะเป็น	การประมวิลผลภาษาธิรรมชาติ	ภาษาธิรรมชาติ
เพื�อการสืำ�อสำาร	และหุ�นยนต์	วิิธีิการทางสำถิึติสำำาหรับัการประเมินผล	ทฤษฎีี
และวิิธีิการวิิเคัราะห์ขั�นส่ำง	การจัดกลุ�ม	สำหสำัมพันธิ์	การถึดถึอย	การถึด
ถึอยโลจิสำติกส์ำ	การจำาแนกประเภท	นาอิฟเบัย์	การวิิเคัราะห์อนุกรมเวิลา
	แบับัจำาลอง	ARIMA	การวิิเคัราะห์ข้อคัวิาม	การวิิเคัราะห์ข้อม่ลขนาดใหญ�
	ภาพรวิมข้อม่ลขนาดใหญ�	โคัรงสำร้างข้อม่ล	วิิทยาการข้อม่ล	วัิฏิจักรการ
วิิเคัราะห์ข้อม่ล	ค้ันหาโดเมนธุิรกิจ	การเตรียมข้อม่ล	การวิางแผนแบับั
จำาลอง	การสำร้างแบับัจำาลอง	สืำ�อสำารผลลัพธ์ิ	การดำาเนินการ	การวิิเคัราะห์
ข้อม่ลเชิงสำำารวิจ	การบ่ัรณาการการวิิเคัราะห์ข้อม่ลขนาดใหญ�	และการบ่ั
รณาการกับังานวิิศึวิกรรมในโดเมนต�างๆ	อาทิ	งานวิิศึวิกรรมไฟฟ้า	งาน
วิิศึวิกรรมเคัรื�องกล	งานวิิศึวิกรรมโยธิา	เป็นต้น
	 Introduction	to	Internet	for	Things	(IoT),	The	evolution	
of	IoT,	Technology	and	tools	for	IoT,	Logical	and	physical	IoT	

design,	IoT	Development	and	Implementation	fot	organization	
successfully,	Basic	Artificial	Intelligence,	Simple	decision,	
Complex	decisions,	Learning,	Learning	from	examples,	
Knowledge	in	learning,	Learning	the	probability	model,	Natural	
language	processing,	Natural	language	for	communication	and	
robots,	Statistical	methods	for	evaluation,	Theory	and	methods	
of	advanced	analysis,	Grouping,	Correlation,	Regression,	Logistic	
regression,	Classification,	Naïve-Bay,	Time	series	analysis,	ARIMA	
model,	Text	analysis,	Big	data	analysis,	Big	data	overview,	Data	
structure,	Data	science,	Data	analysis	cycle,	Search	for	a	
business	domain,	Data	preparation,	Model	planning,	Modeling,	
Communicate	results,	An	operation,	Survey	data	analysis,	
Integrating	big	data	analysis,	and	application	fot	engineering	
in	various	domains	such	as	Electrical	engineering,	Mechanical	
engineering,	Civil	engineering	etc.

619318  การีปรีะมวลผลภาพดิจิท่ั่ลและคอมพิวเตอร์ีวิช่ี�น  
  3(2-2-6)
 (Digital Image Processing and
  Computer Vision)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 พื�นฐานภาพดิจิทัล	แบับัจำาลองภาพ	การแปลงภาพ	การ
ปรับัปรงุภาพใหดี้ขึ�น	การซี�อมแซีมภาพ	การลดขนาดขอ้ม่ลภาพ	การแบั�ง
และจำาแนกภาพ	การแทนและจำากัดคัวิามภาพ	การร้่จำาและการแปลคัวิาม
หมาย	หัวิข้อเกี�ยวิกับัการประมวิลผลภาพที�น�าสำนใจในปัจจุบััน
	 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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คณะบริีหารีธุรีกิจ
กลุ่มวิชีาแกนทั่างธุรีกิจ
620001 เศึรีษฐศึาสตร์ีเบื�องต้น 3(3-0-6)
  (Principles of Economics) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
หลักและคัวิามหมายของวิิชาเศึรษฐศึาสำตร์โดยศึึกษาเกี�ยวิกับั

หลักทั�วิไปของเศึรษฐศึาสำตร์จุลภาคั	อุปสำงค์ัและอุปทาน	โคัรงสำร้างและ
การกำาหนดราคัาในตลาดแข�งขันสำมบ่ัรณ์และไม�สำมบ่ัรณ์	พฤติกรรมของผ้่
บัริโภคั	และหลักทั�วิไปของเศึรษฐศึาสำตร์มหภาคั	รายได้ประชาชาติ	
วัิฏิจักรธุิรกิจ	เงินเฟ้อและเงินฝ้ด	นโยบัายการคัลังและการค้ัาระหวิ�าง
ประเทศึ	ผลกระทบัการเปลี�ยนแปลงในดัชนีชี�วัิดด้านเศึรษฐศึาสำตร์มหภาคั
ต�อกิจกรรมทางธุิรกิจ

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 การีวิเครีาะห์เชิีงปริีมาณทั่างธุรีกิจ  3(3-0-6)
 (Quantitative Analysis in Business)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
กระบัวินการตัดสิำนใจและประโยชน์การใช้เทคันิคัทาง

คัณิตศึาสำตร์เชิงปริมาณเพื�อช�วิยในการตัดสิำนใจ	การโปรแกรมเชิงเส้ำน	
เทคันิคัการประเมินผลและการตรวิจสำอบัโคัรงการ	ทฤษฎีีการตัดสำินใจ	
ตัวิแบับัของมาร์คัอฟ	ทฤษฎีีเกม	แถึวิคัอย	ตัวิแบับัสิำนค้ัาคังคัลัง	การจำาลอง
สำถึานการณ์	การนำาโปรแกรมสำำาเร็จร่ปมาใช้ประมวิลผลลัพธ์ิ

	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 กฎหมายธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Business Law)  

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี		
คัวิามร้่ทั�วิไปทางกฎีหมาย	กฎีหมายเกี�ยวิกับัองค์ักรธุิรกิจ	ห้าง

หุ้นสำ�วิน	บัริษัทจำากัด	บัริษัทมหาชน	หลักกฎีหมายนิติกรรมและสำัญญา
ทางธุิรกิจ	สัำญญาซืี�อขาย	สัำญญาขายฝาก	สัำญญาเช�าทรัพย์–เช�าซืี�อ	สัำญญา
ก้่ยืมเงนิและหลกัการประกนัดว้ิยบุัคัคัลและทรพัย	์สัำญญาตวัิแทน	สัำญญา
ตั�วิเงิน	สัำญญาจ้างแรงงาน	สัำญญาเพื�อระงับัข้อพิพาททางธุิรกิจ	กฎีหมาย
เกี�ยวิกับัตราสำารทางการเงิน	ตราสำารทุนและตราสำารหนี�	กฎีหมาย
ทรัพยสิ์ำนทางปญัญา	กฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกบััการประกอบัวิิชาชพีทางดา้น
ธุิรกิจและจรรยาบัรรณทางธุิกิจ

	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 ภาษาอ่งกฤษธุรีกิจ 1 3(2-2-5)
 (Business English 1)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
ศึึกษาศัึพท์	สำำานวิน	ประโยคัที�ใช้ในการสืำ�อสำารในสำถึานการณ์

ต�างๆ	ทางธุิรกิจที�หลากหลาย	ได้แก�	การกล�าวิถึึงประวัิติขององค์ักร	การ
ให้ข้อม่ลเกี�ยวิกับับัริษัท	การดำาเนินกิจกรรมทางธิรุกิจ	การวิางแผนปฎีบัิัติ
งาน	การฝึกปฎิีบััติการต้อนรับัและเยี�ยมล่กค้ัา	การเลื�อนและการยกเลิก
นัดหมาย	การแสำดงคัวิามคิัดเห็น	การสัำ�งงาน	การเชื�อเชิญ	ฯลฯ	โดยเน้น
ให้ผ้่เรียนมีคัวิามร้่คัวิามสำามารถึในด้านทักษะการพ่ด	การฟัง	การอ�าน	การ
เขียน	รวิมทั�งสำามารถึออกสำำาเนียงคัำา	วิลี	ประโยคัและบัทสำนทนาพื�นฐาน
ได้อย�างถ่ึกต้อง

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 ภาษาอ่งกฤษธุรีกิจ 2 3(2-2-5) 
 (Business English 2)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
ศึึกษาศัึพท์	สำำานวิน	ประโยคัที�ใช้ในการสืำ�อสำารทางธุิรกิจที�ซีับั

ซ้ีอนขึ�น	ฝึกปฏิิบััติการใช้ภาษาในสำถึานการณต์�างๆ	ได้อย�างถ่ึกต้องเหมาะ
สำมกับักาละเทศึะ	เช�น	การติดต�อทางโทรศัึพท์	การให้ข้อม่ล	เกี�ยวิกับัสิำนค้ัา
และบัริการ	การทำาตารางเวิลาและการนัดหมาย	การตรวิจสำอบัคัวิามคืับั
หน้าของงาน	กฎีข้อบัังคัับัต�างๆ	และการแนะนำาขององคั์กร	การประชุม
และการอภิปราย	การพ่ดในที�สำารธิารณะ	ผลสัำมฤทธิิ�ขององค์ักรรวิมไปถึึง
การคัาดการณ์อนาคัตขององคั์กร	ฯลฯ	โดยเน้นให้ผ้่เรียนมีคัวิามร้่	คัวิาม
สำามารถึในด้านทักษะ	การพ่ด	การฟัง	การอ�าน	การเขียน	รวิมทั�งสำามารถึ
	ออกสำำาเนียงคัำา	วิลี	ประโยคั	และบัทสำนทนาที�ส่ำงขึ�นได้อย�างถ่ึกต้อง

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 สถิิติธุรีกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Statistics)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
การวิิเคัราะหปั์ญหาทางธิรุกจิในเชิงสำถึติิ	โดยศึึกษาการวิดัแนวิ

โน้มเข้าส่ำ�สำ�วินกลาง	การวัิดการกระจาย	การประมาณคั�า	การทดสำอบั
สำมมติฐานของคั�าพารามิเตอร์	การวิิเคัราะห์คัวิามแปรปรวิน	การวิิเคัราะห์
อนุกรมเวิลา	การวิิเคัราะห์การถึดถึอยและสำหสัำมพันธ์ิ

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 การีภาษีอากรี  3(3-0-6)
 (Taxation) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
หลักเกณฑ์วิิธีิการจัดเก็บัภาษีอากรตามประมวิลรัษฎีากรที�

บัังคัับัใช้ในปัจจุบััน	ภาษีเงินได้บุัคัคัลธิรรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุัคัคัล	ภาษี
เงินได้หัก	ณ	ที�จ�าย	ภาษีม่ลคั�าเพิ�ม	ภาษีธุิรกิจเฉพาะ	ภาษีสำรรพสำามิต	
ภาษีศุึลกากร	อากรแสำตมป์	ภาษีมรดก	ภาษีอื�นๆ	ที�เกี�ยวิข้องกับัการ
ประกอบัธุิรกิจ

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 การีจ่ดการีการีปฏิิบ่ติการี 3(3-0-6)
 (Operation Management) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
การจัดการการผลติในลักษณะที�เป็นเชิงระบับั	หน้าที�และระบับั

การผลิต	การออกแบับัผลติภณัฑแ์ละกระบัวินการผลติ	การวิางแผนกำาลัง
การผลิต	และคัวิามต้องการทรัพยากรการผลิต	การวิางแผนทำาเลที�ตั�ง	การ
วิางแผนผงัสำถึานประกอบัการ	การจดัการการจดัซืี�อและสำนิคัา้คังคัลงั	ตวัิ
แบับัการขนสำ�ง	การจัดการโลจิสำติกส์ำ	การคัวิบัคุัมคุัณภาพ	และการจัดการ
โคัรงการเพื�อประสิำทธิิภาพการดำาเนินงาน

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 ธุรีกิจรีะหว่างปรีะเทั่ศึ 3(3-0-6)
  (International Business)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
ลักษณะสำำาคััญของโลกาภิวัิฒน์	บัทบัาทของธุิรกิจข้ามชาติ	การ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ำ	ปัจจัยและสำภาพแวิดล้อมที�มีผลกระทบัต�อธุิรกิจ
ระหวิ�างประเทศึ	องคั์การการคั้าโลกและเขตการคั้าเสำรี	ทฤษฎีีการคั้า
ระหวิ�างประเทศึ	บัทบัาทของวัิฒนธิรรมในการจัดการธุิรกิจระหวิ�าง
ประเทศึ	วิิธีิดำาเนินธุิรกิจระหวิ�างประเทศึ	กลยทุธ์ิการจัดการธุิรกิจระหวิ�าง
ประเทศึ	กระบัวินการบัริหารการจัดการธุิรกิจระหวิ�างประเทศึในด้านการ
ตลาด	ทรัพยากรมนุษย์	การเงิน	เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ	การจัดการข้าม
วัิฒนธิรรม	วิิเคัราะห์สำภาพแวิดล้อมโลกที�ผลต�อการค้ัาและการเงินระหวิ�าง
ปรเทศึ	จริยธิรรมในการดำาเนินธุิรกิจระหวิ�างประเทศึ

Major	characteristics	of	globalization;	roles	of	
multinational	business;	e-commerce;	factors	and	environments	
affecting	international	business;	World	Trade	Organization	and	
Free	Trade	Zone;	theories	of	international	business;	cultural	
roles	in	international	business	management;	modes	of	entry	
into	international	business;	international	business	strategies;	
processes	of	international	business	management	in	marketing,	
human	resources,	finance,	information	technology,	cross-
cultural	management,	analysis	of	global	environment	affecting	
trade	and	international	finance;	ethics	in	international	business	
operation.

620010 การีจ่ดการีกลยุทั่ธ์ 3(3-0-6) 
  (Strategic Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
กระบัวินการวิางแผนกลยุทธ์ิ	การวิิเคัราะห์สำภาพแวิดล้อม

ภายในและภายนอกที�มีผลต�อการกำาหนดกลยทุธิข์ององคัก์ร	เคัรื�องมอืใน
การวิิเคัราะห์กลยุทธ์ิ	แนวิคิัดเกี�ยวิกับัการจัดการเชิงกลยุทธ์ิ	การกำาหนด
กลยทุธ์ิ	การนำากลยทุธ์ิไปปฏิิบััติและการตดิตามประเมนิผลกลยทุธ์ิ	ตลอด
จนการวิิเคัราะห์โคัรงสำร้างองค์ักรและการปรับัปรุงกลยุทธ์ิให้สำอดคัล้อง
กับัสำถึานการณ์ปัจจุบัันรวิมทั�งจรรยาบัรรณของผ้่บัริหารในการจัดการ
กลยุทธ์ิ

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 การีบ่ญชีีข่�นต้น 1 3(2-2-5)
 (Principles of Accounting 1)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
Prerequisite	 :	None
พัฒนาการทางวิิชาชีพบััญชี	แนวิคัวิามคิัดทางการบััญชี	คัวิาม

หมายและวิัตถึุประสำงคั์ของการบััญชี	ประโยชน์ของข้อม่ลทางการบััญชี	
กรอบัแนวิคิัดสำำาหรับัการรายงานทางการเงิน	กฎีหมายและพระราช
บััญญัติเกี�ยวิกับัการบััญชี	จรรยาบัรรณของผ้่ประกอบัวิิชาชีพบััญชี	หลัก
การและวิิธีิการบัันทกึบััญชีตามหลักการบััญชค่ีั�	การบัันทกึรายการในสำมดุ
รายวัินทั�วิไปและสำมุดรายวัินเฉพาะ	และการผ�านรายการไปยังบััญชีแยก
ประเภท	การปรับัปรุงและปิดบััญชี	การจัดทำางบัทดลอง	การจัดทำา
กระดาษทำาการ	และงบัการเงิน	

Development	of	accounting	professions;	accounting	
concepts;	definitions	and	objectives	of	accounting;	benefits	
of	accounting	information;	conceptual	framework	for	financial	
reporting;	law	and	accounting	act;	professional	ethics;	
principles	and	methods	of	accounting	entry	based	on	double-
entry	accounting;	accounting	entry	in	general	journal	and	
special	journal;	posting	through	ledger	account;	adjusting	
entries	and	closing	entries;	preparation	of	trial	balance,	working	
paper,	and	financial	statement.	

621002 การีบ่ญชีีข่�นต้น 2 3(2-2-5) 
 (Principles of Accounting 2)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621001	การบััญชีขั�นต้น	1
การบััญชีสำำาหรับักิจการซืี�อขายสิำนค้ัาและกิจการให้บัริการ	

การบััญชีภาษีม่ลคั�าเพิ�ม	การบััญชีสำำาหรับักิจการอุตสำาหกรรม	ระบับัใบั
สำำาคััญ	การบััญชีเกี�ยวิกับัล่กหนี�	การบััญชีเกี�ยวิกับัเจ้าหนี�	การบััญชีเกี�ยวิ
กับัเงินเดือนและคั�าจ้างแรงงาน	เงินลงทุน	ตั�วิเงิน	สิำนค้ัา	ที�ดิน	อาคัารและ
อุปกรณ์ทรัพยากรธิรรมชาติ	สิำนทรัพย์ไม�มีตัวิตน	หนี�สิำน	และสำ�วินของ
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เจ้าของ	
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 หล่กการีบ่ญชีี 3(2-2-5) 
 (Principles of Accounting) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
คัวิามหมายและวิัตถึุประสำงคั์ของการบััญชี	แนวิคัวิามคัิดและ

หลักการของการจัดทำาบััญชีตามหลักการบััญชีค่ั�	และนำาเสำนองบัการเงิน
ที�สำมบ่ัรณ์ตามหลักการบััญชีที�รับัรองทั�วิไป	ของธุิรกิจจำาหน�ายสิำนค้ัาและ
ให้บัริการโดยคัรอบัคัลุมด้วิยวิิธีิการบััญชีเกี�ยวิกับัภาษีม่ลคั�าเพิ�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 การีบริีหารีต้นทุั่นเพื�อการีต่ดสินใจ 3(2-2-5)
 (Cost Management for Decision Making) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621003	หลักการบััญชี	

แนวิคัิดเกี�ยวิกับัต้นทุน	การคัิดต้นทุน	และการจัดทำางบักำาไร
ขาดทุนตามระบับัต้นทุนรวิม	ระบับัต้นทุนผันแปร	การวิิเคัราะห์	คัวิาม
สัำมพันธ์ิของต้นทุน	ปริมาณกำาไร	ผลของการเปลี�ยนแปลงในปัจจัยต�างๆ	
ต�อการวิิเคัราะห์ต้นทุน	แนวิคิัดเบืั�องต้นที�ใช้ในการตัดสิำนใจ	การจัดทำางบั
ประมาณเพื�อการวิางแผนและคัวิบัคุัม

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 การีบ่ญชีีการีเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Accounting)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
สำำาหรับันักศึึกษาที�สำำาเร็จการศึึกษา	ปวิสำ.ทางการบััญชี	
พัฒนาการของวิิชาชีพบััญชี	แนวิคัวิามคิัดทางบััญชี	คัวิามหมาย

และวัิตถุึประสำงค์ัของการบััญชี	ประโยชน์ของข้อม่ลทางการบััญชี	กรอบั
แนวิคิัดสำำาหรับัรายงานทางการเงิน	กฎีหมายและพระราชบััญญัติเกี�ยวิกับั
การบััญชี	จรรยาบัรรณของผ้่ประกอบัวิิชาชีพบััญชี	หลักการและ
วิิธีิการบัันทึกบััญชีตามหลักการบััญชีค่ั�	การบัันทึกรายการในสำมุดรายวัิน
ทั�วิไปและสำมดุรายวัินเฉพาะ	และการผ�านรายการไปยงับััญชแียกประเภท
	การปรับัปรุงและปิดบััญชี	การจัดทำางบัทดลอง	การจัดทำากระดาษทำาการ
	และงบัการเงนิ	การบััญชีสำำาหรับักิจการซืี�อขายสิำนค้ัาและกิจการใหบ้ัริการ
	การบััญชี	ภาษีม่ลคั�าเพิ�ม	การบััญชีสำำาหรับักิจการอุตสำาหกรรม	ระบับัใบั
สำำาคััญ	การบััญชีเกี�ยวิกับัล่กหนี�	การบััญชีเกี�ยวิกับัเจ้าหนี�	การบััญชีเกี�ยวิ
กับัเงินเดือนและคั�าจ้างแรงงาน	เงินลงทุน	ตั�วิเงิน	สิำนค้ัา	ที�ดิน	อาคัารและ
อุปกรณ์	ทรัพยากรธิรรมชาติ	สิำนทรัพย์ไม�มีตัวิตน	หนี�สิำน	และสำ�วินของ
เจ้าของ	

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 หล่กการีตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
คัวิามหมาย	คัวิามสำำาคััญ	กระบัวินการทางการตลาด	แนวิคิัด

การตลาดสำมัยใหม�	บัทบัาท	และผลกระทบัที�สำำาคััญของการตลาดที�มีต�อ
เศึรษฐกิจ	สำังคัม	และสำภาพแวิดล้อม	พฤติกรรมผ้่บัริโภคั	สำ�วินประสำม
ทางการตลาด	การแบั�งสำ�วินตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมายและ
กระบัวินการบัริหารตลาดเบืั�องต้น	ตลอดจนจริยธิรรมของนักการตลาด

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 การีเงินธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Business Finance)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
คัวิามร้่ทั�วิไปด้านธุิรกิจ	ด้านการเงินและการจัดการเงิน	เคัรื�อง

มือทางการเงินและตลาดทุนทั�งภายในประเทศึและระหวิ�างประเทศึ	เป้า
หมาย	คัวิามสำำาคััญ	ขอบัเขต	บัทบัาทหน้าที�ของฝ่ายการเงิน	การจัดการ
ทรัพยากรทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	การวิางแผน	และการพยากรณ์
ทางการเงิน	เทคันคิัการวิิเคัราะหร์ายงานทางการเงนิ	การตดัสิำนใจทางการ
เงิน	การตัดสิำนใจโคัรงการลงทุน	โคัรงสำร้างของเงินทุนและนโยบัายการ
จ�ายเงินปันผล	

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 เศึรีษฐศึาสตร์ีจุลภาค 3(3-0-6)
 (Microeconomics)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
ทฤษฎีีเบืั�องต้นเกี�ยวิกับัพฤติกรรมของผ้่บัริโภคั	คัวิามพึงพอใจ

ของผ้่บัริโภคัการเลือกบัริโภคัภายใต้ข้อจำากัดของงบัประมาณ	ที�มาของ
เส้ำนอุปสำงคั์	ตัวิแปรที�กำาหนดอุปสำงคั์และ	การเปลี�ยน	แปลงของอุปสำงคั์	
คั�าคัวิามยืดหยุ�นของอุปสำงค์ั	ทฤษฎีีการผลิตและต้นทุนการผลิต	ที�มาของ
เส้ำนอุปทาน	และคั�าคัวิามยืดหยุ�นของอุปทาน	ดุลยภาพของตลาด
โคัรงสำร้างตลาดและการกำาหนดราคัาสิำนค้ัาในตลาดประเภทต�างๆ

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 เศึรีษฐศึาสตร์ีมหภาค 3(3-0-6)
 (Macroeconomics) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
หลักเศึรษฐศึาสำตรทั์�วิไปที�วิ�าด้วิยรายไดป้ระชาชาต	ิการบัรโิภคั

	การออม	การลงทุน	รายจ�ายของรัฐบัาล	การคั้าระหวิ�างประเทศึ	การ
เปลี�ยนแปลงระดับัรายได้ประชาชาติ	การเงินการธินาคัาร	อุปสำงค์ัและ
อุปทานของเงิน	นโยบัายการเงิน	เงินเฟ้อและเงินฝ้ด	บัทบัาทของรัฐบัาล
	นโยบัายการคัลัง	การค้ัาระหวิ�างประเทศึและการพัฒนาเศึรษฐกิจ

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 หล่กการีบริีหารี 3(3-0-6) 
 (Principles of Management) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
แนวิคิัดและหลักการทางการบัริหาร	กระบัวินการทางการ

บัริหาร	วิัฒนธิรรมองคั์การและสำภาวิะแวิดล้อมภายนอก	ทฤษฎีีและ
วิิวัิฒนาการทางการบัริหาร	หน้าที�การบัริหาร	คัือ	การวิางแผน	การจัด
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องค์ัการ	การนำา	และการคัวิบัคัมุ	ศึึกษาพฤตกิรรมระดบัับุัคัคัล	พฤตกิรรม
กลุ�ม	ภาวิะผ้่นำา	การสืำ�อสำาร	และการบัริหารภายใตภ้าวิะการเปลี�ยนแปลง

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 เทั่คโนโลยีสารีสนเทั่ศึเพื�อธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Information Technology for Business)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัระบับัสำารสำนเทศึ	บัทบัาท	และร่ปแบับั

ของระบับัสำารสำนเทศึในองค์ัการธุิรกิจ	องค์ัประกอบัของเทคัโนโลยี
สำารสำนเทศึ	ประเภทและวิิธีิการประมวิลผลข้อม่ล	แนวิคัวิามคิัดในการนำา
ระบับัคัอมพิวิเตอร์มาใช้ในการบัรหิารงานธิรุกิจปรเภทต�างๆ	การประยกุต์
ใช้เทคัโนโลยสีำารสำนเทศึในการจดัเกบ็ั	การเข้าถึึง	การประมวิลผลและการ
คัวิบัคุัมเทคัโนโลยีสำารสำนเทศึที�ใช้ในการบัริหารจัดการ	ระบับังานทาง
ธุิรกิจ	และทักษะในการใช้เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึโดยสำามารถึบ่ัรณาการใน
บัทบัาทของผ้่ประเมิน	ผ้่ออกแบับัระบับัสำารสำนเทศึ

	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.

หมวดวิชีาเฉุพาะ สาขาวิชีาการีบ่ญชีี
กลุ่มวิชีาเอกบ่งค่บ 
621101 การีบ่ญชีีข่�นกลาง 1 3(2-2-5)
 (Intermediate Accounting 1)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	621002	การบััญชีขั�นต้น	2	หรือ	621005	
	 การบััญชีการเงิน
แนวิคิัดและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวิกับัสิำนทรัพย์

วิ�าด้วิยเรื�อง	การรับัร้่รายการ	การวัิดม่ลคั�า	การแสำดงรายการและม่ลคั�า	
การจำาแนกประเภทและการเปิดเผยข้อม่ล	การบัันทึกบััญชีเกี�ยวิกับั
สิำนทรัพย์	การตีราคัาสิำนทรัพย์	วิิธีิการคัำานวิณคั�าเสืำ�อมราคัา	คั�าตัดจำาหน�าย
และคั�าส่ำญสิำ�น	การเปลี�ยนแปลงในม่ลคั�าของสำินทรัพย์	และการด้อยคั�า
ของสิำนทรัพย์

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 การีบ่ญชีีข่�นกลาง 2 3(2-2-5)
 (Intermediate Accounting 2)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621002	การบััญชีขั�นต้น	2	หรือ	
621005	การบััญชีการเงิน

หลักการและวิิธีิการบััญชีเกี�ยวิกับัหนี�สิำนและสำ�วินของเจ้าของ	
การจำาแนกประเภทหนี�สิำน	การรับัร้่	การวัิดม่ลคั�า	การตีราคัา	การแสำดง
รายการหนี�สิำนในงบัแสำดงฐานะทางการเงิน	ประมาณการ	หนี�สิำน	ผล
ประโยชน์พนักงาน	และการเปิดเผยข้อม่ลหนี�สิำนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน	การบััญชีเกี�ยวิกับัการจัดตั�งกิจการ	การดำาเนิน
งาน	การแบั�งผลกำาไรขาดทุน	การเปลี�ยนแปลงสำ�วินของเจ้าของ	การเลิก
กิจการ	และการชำาระบััญชีของห้างหุ้นสำ�วิน	บัริษัทจำากัด	และบัริษัท
มหาชนจำากัด	การคัำานวิณกำาไรต�อหุ้น	การแสำดงรายการสำ�วินของเจ้าของ
ในงบัแสำดงฐานะการเงนิและการเปดิเผยข้อม่ลในการงบัการเงนิ	และการ
จัดทำางบักระแสำเงินสำด

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 การีบ่ญชีีต้นทุั่น 3(2-2-5)
 (Cost Accounting)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621002	การบััญชีขั�นต้น	2	หรือ
วิิชา	621005	การบััญชีการเงิน

บัทบัาทของการบััญชีต้นทุนในองคั์กรธิุรกิจ	ศึัพท์และคัวิาม
หมายของต้นทุนต�าง	ๆ 	ระบับับััญชีที�ใช้บัันทึกต้นทุน	วิิธีิการบััญชีและการ
คัวิบัคุัมวัิตถุึดิบั	คั�าแรงงาน	และคั�าใช้จ�ายการผลิต	ระบับับััญชีต้นทุนงาน
สัำ�งทำา	ระบับัต้นทุนช�วิงการผลิต	ระบับัต้นทุนมาตรฐาน	การปันสำ�วินคั�าใช้
จ�ายการผลิต	วิิธีิการบััญชีเกี�ยวิกับัของเสีำย	การสิำ�นเปลือง	งานที�บักพร�อง	
เศึษซีาก	การบััญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร�วิมและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้	การ
บััญชีต้นทุนกิจกรรม

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 การีบ่ญชีีเพื�อการีจ่ดการี 3(2-2-5)
 (Management Accounting)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621103	การบััญชีต้นทุน
แนวิคิัดเกี�ยวิกับัต้นทุน	การบััญชีเพื�อการจัดการ	การคัำานวิณ

ต้นทุนเต็มและระบับัต้นทุนผันแปร	การวิิเคัราะห์คัวิามสำัมพันธ์ิระหวิ�าง
ต้นทุน	ปริมาณและกำาไร	การวิิเคัราะห์ต้นทุน	การใช้ข้อม่ลเพื�อประโยชน์
ในการตัดสิำนใจในการวิางแผนและคัวิบัคุัม	การดำาเนินงานกิจการภายใต้
สำภาวิการณ์ที�แน�นอนและไม�แน�นอน	การกำาหนดราคัาสิำนค้ัา	ราคัาโอน	

และ	การบััญชีตามคัวิามรับัผิดชอบัและการวิัดผลการปฏิิบััติงาน	การ
วิิเคัราะห์การจ�ายลงทุน		การจัดทำางบัประมาณ	การนำาเสำนอข้อม่ลต้นทุน
ที�เกี�ยวิข้องในการปฏิิบััติงานให้ตรงกับัคัวิามต้องการของผ้่บัริหาร

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 การีตรีวจสอบภายในและการีควบคุมภายใน 3(3-0-6)
 (Internal Auditing and Internal Control)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621101	การบััญชีขั�นกลาง	
1และวิิชา	621102	การบััญชีขั�นกลาง	2

วิิวัิฒนาการ	แนวิคิัดของการคัวิบัคุัมภายในและการตรวิจสำอบั
ภายใน	มาตรฐานของวิิชาชีพตรวิจสำอบัภายใน	หน้าที�	คัวิามรับัผิดชอบั	
และจริยธิรรมของผ้่ตรวิจสำอบัภายใน	การกำากับัด่แลกิจการที�ดี	การ
คัวิบัคุัมภายในและการจัดการคัวิามเสีำ�ยงขององคั์กร	ตามแนวิคัิดของ	
COSO	การประเมนิประสำทิธิิภาพการคัวิบัคัมุภายใน	เทคันคิั	ขั�นตอนการ
การตรวิจสำอบัภายใน	วิางแผนงานตรวิจสำอบัภายใน	การรายงานและ
ติดตามผลการตรวิจสำอบัภายใน	การคัวิบัคุัมคุัณภาพงานตรวิจสำอบัภายใน
	รวิมทั�งการบัริหารหน�วิยงานตรวิจสำอบัภายใน	การตรวิจสำอบัการปฏิิบััติ
งานด้านต�างๆ	การนำาคัอมพิวิเตอร์มาช�วิยในงานตรวิจสำอบั	และบัทบัาท
ของผ้่ตรวิจสำอบัภายในต�อการทุจริต

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 การีสอบบ่ญชีี 3(3-0-6)
 (Auditing)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621101	การบััญชีขั�นกลาง	1	
	 และวิิชา	621102	การบััญชีขั�นกลาง	2
แนวิคิัดทั�วิไปและแม�บัทสำำาหรับังานที� ใ ห้คัวิามเชื�อ มั�น	

วิิวัิฒนาการเกี�ยวิกับัวิิชาชีพการสำอบับััญชี	บัทบัาทและคัวิามรับัผิดชอบั
ของผ้่สำอบับััญชี	กฎีหมายและพระราชบััญญัติเกี�ยวิกับัการสำอบับััญชี	
จรรยาบัรรณ	และคัวิามรบััผิดชอบัของผ้่สำอบับััญช	ีข้อตกลงในการรบัังาน
สำอบับััญชีและบัริการอื�นในการให้คัวิามเชื�อมั�นทางวิิชาชีพ	การทุจริตและ
ข้อผิดพลาด	การวิางแผนงานสำอบับััญชี	คัวิามเสีำ�ยงในการสำอบับััญชีและ
คัวิามมีสำาระสำำาคััญ	การประเมินคัวิามเสีำ�ยง	หลักฐานการสำอบับััญชี	
วิิธีิการรวิบัรวิมหลักฐานและวิิธีิการตรวิจสำอบั	การเลือกตัวิอย�างในงาน
สำอบับััญชี	กระดาษทำาการ	และรายงานการสำอบับััญชี	การตรวิจสำอบั
สิำนทรัพย์	หนี�สิำน	สำ�วินของผ้่ถืึอหุ้น	รายได้	คั�าใช้จ�าย	แนวิทางการตรวิจ
สำอบับััญชด้ีวิยคัอมพวิิเตอร	์การคัวิบัคัมุคัณุภาพงานสำอบับััญช	ีและบัรกิาร
อื�นของผ้่สำอบับััญชี

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 รีะบบสารีสนเทั่ศึทั่างการีบ่ญชีี 3(2-2-5)
 (Accounting Information System)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	625001	เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ
	 เพื�อธุิรกิจ	และวิิชา	621002	การบััญชีขั�นต้น	

2	หรือสำอบัได้วิิชา	625001	เทคัโนโลยี
สำารสำนเทศึเพื�อธุิรกิจ	และวิิชา	621005	การ
บััญชีการเงิน

องค์ัประกอบัของระบับับััญชี	ลักษณะ	สำ�วินประกอบั	และ
วิิธีิการของระบับัสำารสำนเทศึ	หลักการจัดทำาเอกสำารธุิรกิจ	การคัวิบัคุัม
ภายในเกี�ยวิกับัสำารสำนเทศึทางการบััญช	ีหลักการวิิเคัราะห์และออกแบับั
ระบับัสำารสำนเทศึทางการบััญชี	วิงจรทางธุิรกิจขั�นพื�นฐาน	ประเภทของ
เอกสำาร	ทางเดินเอกสำารและสำารสำนเทศึทางการบััญชี	ระบับัย�อยต�างๆ	
ในวิงจรรายได้	วิงจรคั�าใช้จ�าย	วิงจรการผลิตสิำนค้ัา	วิงจรการลงทุนและ
วิงจรการจัดหาเงินและการรายงานทางการเงิน

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 รีายงานทั่างการีเงินและการีวิเครีาะห์ 3(3-0-6)
 (Financial Report and Analysis)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	623001	การเงินธุิรกิจ	
	 วิิชา	621101	การบััญชีขั�นกลาง	1	
	 และวิิชา	621102	การบััญชีขั�นกลาง	2
การรบััร้่	การวิดัม่ลคั�า	และการเปดิเผยข้อม่ลในรายงานทางการ

เงินตามกรอบัแนวิคิัดสำำาหรับัรายงานทางการเงิน	และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน	วิิธีิการและเคัรื�องมือในการวิิเคัราะห์งบัการเงินและ
ข้อม่ลทางการบััญชีอื�นที�สำำาคััญเพื�อการตัดสิำนใจ	การวิิเคัราะห์อุตสำาหกรรม
	ผลกระทบัต�องบัการเงินจากการใช้นโยบัาย	การบััญชีที�ต�างกัน	ปัญหา
และข้อจำากัดของงบัการเงิน	การวิิเคัราะห์งบัการเงินรวิมโดยเน้นกรณี
ศึึกษาหรือเหตุการณ์จริง	ประเมินม่ลคั�าธุิรกิจ	รวิมทั�งวิิธีิการประเมินม่ลคั�า
ธุิรกิจเพื�อการตัดสิำนใจลงทุน

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 การีบ่ญชีีภาษีอากรี 3(3-0-6)
 (Tax Accounting)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621002	การบััญชีขั�นต้น	2	หรือ	
621005	การบััญชีการเงิน	และวิิชา	620007	
การภาษีอากร	

แนวิคิัดและคัวิามแตกต�างระหวิ�างเกณฑ์การรับัร้่รายได้และคั�า
ใช้จ�ายตามหลักบััญชีและการภาษีอากร	การจัดทำากระดาษทำาการเพื�อ
คัำานวิณภาษีเงินได้ตามประมวิลรัษฎีากร	การปรับัปรุงกำาไรสุำทธิิทางการ
บััญชีเป็นกำาไรสุำทธิิทางภาษีอากร	การจัดทำารายงานต�างๆ	ที�เกี�ยวิข้องกับั
ภาษีและแบับัแสำดงรายการภาษี	ประเด็นปัญหาทางภาษีอากรที�มี
ผลกระทบัต�อการตัดสิำนใจทางการเงินและการบัริหาร	การบััญชีภาษีเงิน
ได้รอการตัดบััญชี	และคัวิามแตกต�างระหวิ�างการวิางแผนภาษี	การหลีก
เลี�ยงภาษี	และการหนีภาษี

Concepts	and	differences	between	criteria	of	revenue	
and	expenditures	based	on	the	principles	of	accounting	and	
taxation;	preparation	of	working	papers	for	tax	computation	
under	the	Revenue	Code;	adjustment	of	TFRS	profits	for	
taxable	profits;	report	preparation	concerning	tax	and	income	
tax	return;	tax	issues	affecting	decision	on	finance	and	
management;	deferred	tax	accounting;	differences	in	tax	
planning,	tax	evasion,	and	abusive	tax	avoidance.

621110 การีบ่ญชีีข่�นสูง 1 3(2-2-5)
 (Advanced Accounting 1) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621101	การบััญชีขั�นกลาง	1	
และวิิชา	621102	การบััญชีขั�นกลาง	2

การบััญชีธุิรกิจฝากขาย	ธุิรกิจขายผ�อนชำาระ	การบััญชีสำำาหรับั
สัำญญาเช�า	สัำญญาก�อสำร้าง	นโยบัายการบััญชี	การเปลี�ยนแปลงประมาณ
การทางบััญชแีละขอ้ผิดพลาด	การบััญชสีำำาหรับัรายการที�เป็นเงนิตราต�าง
ประเทศึและการแปลงคั�างบัการเงิน	การบััญชีสำำานักงานใหญ�และสำาขา	
การบััญชีสำำาหรับัการปรับัโคัรงสำร้างหนี�	และงบัการเงินระหวิ�างกาล

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 การีบ่ญชีีข่�นสูง 2 3(2-2-5)
 (Advanced Accounting 2)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621101	การบััญชีขั�นกลาง	1	
และวิิชา	621102	การบััญชีขั�นกลาง	2	

การบััญชีสำำาหรับัการรวิมธิุรกิจ	การบััญชีสำำาหรับัเงินลงทุนใน
บัริษัทร�วิม	การบััญชีสำำาหรับัเงินลงทุนในบัริษัทย�อย	การจัดทำางบัการเงิน
รวิม	งบักระแสำเงนิสำดรวิม	การบััญชสีำำาหรับักิจการร�วิมคัา้การบััญช	ีกองทุน
และกิจการไม�หวัิงผลกำาไร	

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 ส่มมนาการีบ่ญชีีการีเงิน  3(3-0-6)
 (Seminar in Financial Accounting)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621101	การบััญชีขั�นกลาง	1	
	 และวิิชา	621102	การบััญชีขั�นกลาง	2

	 อภิปรายประเด็นปัญหาต�างๆที�เกิดขึ�นในปัจจุบัันและที�จะ
เปลี�ยนแปลงในอนาคัต	แนวิทางปฏิิบััติและวิิธีิการแก้ปัญหาที�เกิดขึ�นจาก
การปฏิิบััติในการนำามาตรฐานและหลกัการบััญชมีาใช้	กฎีเกณฑข้์อบัังคัับั
ทางการบััญชี	จรรยาบัรรณและคัวิามรับัผิดชอบัทางวิิชาชีพของผ้่ประกอบั
วิิชาชีพบััญชีที� สัำมพันธ์ิ กับัสำภาพแวิดล้อมทาง วิิชา ชีพและภาคั
สำาธิารณชน	 		
	 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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กลุ่มวิชีาเอกเลือก 
621201 การีบ่ญชีีเฉุพาะกิจการี 3(3-0-6)
 (Specialized Accounting)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621101	การบััญชีขั�นกลาง	1	
	 และวิิชา	621102	การบััญชีขั�นกลาง	2
หลักการและร่ปแบับัของการบััญชีสำำาหรับักิจการที�มีลักษณะ

เฉพาะ	ซึี�งประกอบัด้วิยการจัดทำาบััญชี	งบัการเงิน	และการเปิดเผยข้อม่ล
	สำำาหรับักิจการต�างๆ	เช�น	สำถึาบัันการเงิน	ธุิรกิจการสำ�งออกและนำาเข้า	
โรงแรม	โรงพยาบัาล	ธิุรกิจประกันภัย	ธุิรกิจอสำังหาริมทรัพย์	การบััญชี
มรดก	และทรัสำตี	การบััญชีของธุิรกิจระหวิ�างประเทศึ	

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 การีบ่ญชีีรีะหว่างปรีะเทั่ศึ 3(3-0-6)
 (International Accounting)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621110	การบััญชีขั�นส่ำง	1
ระบับับััญชีในธิุรกิจระหวิ�างประเทศึ	การเปรียบัเทียบัระบับั

บััญชีและวิิธีิการทางการบััญชีของประเทศึต�าง	ๆ	การลดคัวิามแตกต�าง
ทางการบััญชี	งบัการเงินระหวิ�างประเทศึ	การจัดทำารายงานและวิิเคัราะห์
งบัการเงิน	ราคัาโอนและภาษรีะหวิ�างประเทศึ	บัทบัาทของคัณะกรรมการ
มาตรฐานการบััญชีระหวิ�างประเทศึ	คัณะกรรมการมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวิ�างประเทศึ	ผลกระทบัของสำภาพแวิดล้อมทางเศึรษฐกิจ
	สัำงคัม	และนโยบัายของรัฐบัาลมีผลต�อการกำาหนดนโยบัายการบััญชีและ
การจัดทำางบัการเงิน	

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 การีวางแผนและควบคุมกำาไรี             3(3-0-6)
 (Profit Planning and Control)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621104	การบััญชีเพื�อการ
จัดการ

บัทบัาทและหน้าที�ของฝ่ายบัริหารในการวิางแผนและคัวิบัคุัม
กำาไร	การประเมนิผลองคัก์รประเภทต�างๆ	การวิางแผนกลยทุธิ	์การใช้งบั
ประมาณเปน็เคัรื�องมอืในการวิางแผนและคัวิบัคัมุการดำาเนินงานใหบ้ัรรลุ
วัิตถุึประสำงค์ัที�วิางไว้ิ	การกำาหนดดัชนีวัิดผลการดำาเนินงาน	และการ
รายงานเพื�อการคัวิบัคุัมและการบัริหาร

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 ส่มมนาการีบ่ญชีีเพื�อการีจ่ดการี 3(3-0-6)
 (Seminar in Managerial Accounting)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621104	การบััญชีเพื�อการ
จัดการ	

อภิปราย	วิิเคัราะห์	บัทบัาททางการบััญชีเพื�อการจัดการกับั
สำภาพแวิดล้อมที�เปลี�ยนแปลง	และนำาเสำนอประเด็นสำำาคััญทางบััญชีเพื�อ
การจัดการตามสำภาพปัจจุบััน	การใช้ข้อม่ลทางการบััญชีในเชิงกลยทุธ์ิ	การ
ประยุกต์การบััญชีต้นทุนและการวิิเคัราะห์ข้อม่ลทางการบััญชีเพื�อการ
บัริหารและจรรยาบัรรณวิิชาชีพ

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 การีจ่ดการีต้นทุั่น 3(3-0-6)  
 (Cost Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621103	การบััญชีต้นทุน
แนวิคิัดเกี�ยวิกับัต้นทุนเพื�อการจัดการเชิงกลยุทธ์ิ	ต้นทุน

คุัณภาพ	ต้นทุนตามเป้าหมาย	การวิิเคัราะห์ห�วิงโซี�คุัณคั�า	ต้นทุนวิงจรตาม
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อายผุลติภณัฑ	์ระบับัการจดัการสำนิคัา้ทันเวิลา	การวิดัผลและประเมนิผล
แบับัดุลภาพ	การคัำานวิณม่ลคั�าเพิ�มทางเศึรษฐศึาสำตร์	และการจัดการ
ต้นทุนกิจกรรม

Key	cost	concepts	for	strategic	management;	
qualitative	cost;	target	cost;	value	chain	analysis;	product	life	
cycle	cost;	just-in-time	management	system;	balanced	
scorecard;	economic	value	added	calculation;	and	activity-
based	costing	management.

621206 การีบ่ญชีีสิ�งแวดล้อม  3(3-0-6)
 (Environmental Accounting)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621101	การบััญชีขั�นกลาง	1	
และวิิชา	621102	การบััญชีขั�นกลาง	2

แนวิคิัดการพัฒนาอย�างยั�งยืน	คัวิามรับัผิดชอบัขององคั์กรที�มี
ต�อสัำงคัมดา้นต�างๆ	กระบัวินการและเคัรื�องมอืการจัดการสิำ�งแวิดล้อม	การ
รวิบัรวิม	การวิิเคัราะห์และการรายงานข้อม่ลด้านสิำ�งแวิดล้อม	ตลอดจน
การจัดทำารายงานการพฒันาเพื�อคัวิามยั�งยนืตามแนวิปฏิิบััติของ	ISO	หรือ
หน�วิยงานที�เกี�ยวิข้อง	

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 การีใช้ีคอมพิวเตอร์ีในการีตรีวจสอบบ่ญชีี 3(2-2-5)
 (Computerized Auditing) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621106	การสำอบับััญชีและวิิชา	
625001	เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึเพื�อธุิรกิจ	

คัวิามร้่ทั�วิไปเกี�ยวิกับัระบับัสำารสำนเทศึการตรวิจสำอบัภายใน	
สำภาพแวิดล้อมของระบับัสำารสำนเทศึที�ใช้คัอมพิวิเตอร์	การประเมินคัวิาม
เสีำ�ยง	การประเมินประสิำทธิิผลของการคัวิบัคุัมภายในระบับัสำารสำนเทศึ	
เทคันิคัการตรวิจสำอบัโดยใช้คัอมพิวิเตอร์ช�วิยในการตรวิจสำอบับััญชี

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 ส่มมนาการีสอบบ่ญชีี 3(3-0-6)
 (Seminar in Auditing)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621106	การสำอบับััญชี
หลักการและปญัหาต�างๆ	ที�เกี�ยวิกับัการสำอบับััญช	ีวิิธีิการตรวิจ

สำอบัที�จะนำามาปรับัใช้	การเขียนรายงานของผ้่สำอบับััญชี	โดยใช้กรณีศึึกษา
	มาตรฐานการสำอบับััญชีและจรรยาบัรรณวิิชาชีพสำอบับััญชี

Principles	and	problems	in	auditing;	audit	techniques	
for	potential	adjustment;	the	auditor’s	report	in	practice	case	
studies;	auditing	standards	and	professional	ethics.	

621209 ส่มมนาการีตรีวจสอบภายในและควบคุมภายใน  3(3-0-6)
 (Seminar in Internal Audit and Internal Control)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621105	การตรวิจสำอบัภายใน
และการคัวิบัคุัมภายใน

อภิปราย	วิิเคัราะห์	และนำาเสำนอประเด็นสำำาคััญในการตรวิจสำอบั
ภายใน	การกำากับัด่แลกิจการที�ดี	มาตรฐานการการปฏิิบััติงานวิิชาชีพ
ตรวิจสำอบัภายใน	กระบัวินการเข้าส่ำ�วิิชาชีพ	จรรยาบัรรณผ้่ประกอบั
วิิชาชีพการตรวิจสำอบัภายใน	โดยเน้นการใช้บัทคัวิามและกรณีศึึกษา

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 การีฝึกห่ดงานทั่างการีบ่ญชีี 3(0-270 ชีม.-0)
 (Accounting Internship)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	นักศึึกษาฐานะชั�นปีที�	3	ขึ�นไป	
หรืออย่�ในดุลยพินิจของคัณะกรรมการบัริหารหลักส่ำตรบััญชี

บััณฑิต
ฝึกทักษะในการทำางานด้านการบััญชี	การตรวิจสำอบับััญชี	หรือ

ด้านอื�นที�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพบััญชี	เพื�อให้สำามารถึนำาหลักการ	ทฤษฎีี
ประยุกต์กับัการปฏิิบััติงานจริงในองคั์กรต�างๆ	โดยมีบุัคัคัลที�องคั์กรมอบั
หมายทำาหน้าที�ด่แลรับัผิดชอบัการปฎิีบััติงาน	การกำาหนดงานเพื�อประเมิน
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 การีจ่ดการีฐานข้อมูล 3(3-0-6)
 (Database Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621107	ระบับัสำารสำนเทศึ
ทางการบััญชี

คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัฐานข้อม่ล	โคัรงสำร้าง	สำ�วินประกอบั	
ชนิดของขอ้ม่ล	การเชื�อมโยง	คัวิามสำมัพันธ์ิของขอ้ม่ลในฐานขอ้ม่ลให้เป็น
ไปตามระบับัและวิิธิีการทางบััญชี	ตลอดจนการประยุกต์ใช้ระบับัการ
จัดการฐานข้อม่ล

Introduction	to	database,	structure,	components,	
types	of	data,	data	in	compliance	with	accounting	systems	
and	methods;	applications	of	database	management	systems.

621212 โปรีแกรีมสำาเร็ีจรูีปทั่างการีบ่ญชีี 3(2-2-5)
 (Accounting Software)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	625001	เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ
เพื�อธุิรกิจ	

องค์ัประกอบัและโคัรงสำร้างหลักของโปรแกรมสำำาเร็จร่ปทางการ
บััญชี	การใช้โปรแกรมสำำาเร็จร่ปทางการบััญชีในการประมวิลข้อม่ลทางการ
บััญชี	การเลือกใช้โปรแกรมสำำาเร็จร่ปทางการบััญชีและการนำามาติดตั�งใช้
งาน	โดยฝึกปฏิิบััติการใช้โปรแกรมสำำาเร็จร่ปทางการบััญชีที�นิยมใช้ใน
ปัจจุบััน

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 การีร่ีกษาความปลอดภ่ยและการีควบคุมรีะบบ 3(3-0-6)
 สารีสนเทั่ศึ
 (Information Systems Security)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621107	ระบับัสำารสำนเทศึ
ทางการบััญชี

การรักษาคัวิามปลอดภยั	การสำรา้งระบับั	การคัวิบัคัมุ	และการ
ประกันคุัณภาพของระบับัสำารสำนเทศึแผนการจัดการ	และแนวิโน้มของ
ระบับัสืำ�อสำารข้อม่ลในธุิรกิจ

Security,	system	creation,	control,	and	quality	
assurance	in	information	systems;	management	plans	and	
trends	of	business	information	communication.

621214 ส่มมนารีะบบสารีสนเทั่ศึทั่างการีบ่ญชีี 3(3-0-6)
 (Seminar in Accounting Information Systems) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	621107	ระบับัสำารสำนเทศึ
ทางการบััญชี

อภิปราย	วิิเคัราะห์	และนำาเสำนอประเด็นที�น�าสำนใจเกี�ยวิกับั
ระบับัสำารสำนเทศึทางบััญชี	การนำาเทคัโนโลยีคัอมพิวิเตอร์มาใช้กับังาน
ต�างๆ	ในระบับัสำารสำนเทศึทางการบััญชีรวิมทั�งศึึกษาถึึงเทคัโนโลยีใหม�ๆ	
ที�เกี�ยวิข้องกับัระบับัสำารสำนเทศึทางการบััญชี	โดยเน้นการใช้กรณีศึึกษา	
บัทคัวิามและเอกสำารที�เกี�ยวิข้องทั�งในและต�างประเทศึ

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 การีวางแผนภาษี    3(3-0-6)
 (Taxes Planning)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	620007	การภาษีอากร
การวิางแผนภาษีเงินได้บุัคัคัลธิรรมดา	นิติบุัคัคัล	ภาษีม่ลคั�าเพิ�ม

	และภาษีธุิรกิจเฉพาะ	เพื�อให้การเสีำยภาษีเป็นไปอย�างเหมาะสำมและเป็น
ไปตามประมวิลรัษฎีากร	คัวิามแตกต�างระหวิ�างการวิางแผนภาษีเชิงกล
ยุทธ์ิ	การเลี�ยงภาษี	และการหนีภาษี	นโยบัายบััญชีที�มีผลต�อการวิางแผน
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และประหยดัภาษใีนสำถึานการณต์�างๆ	ขององคัก์รธุิรกิจ	กฎีหมายวิ�าด้วิย
การสำ�งเสำริมการลงทุนที�เกี�ยวิข้องกับัการภาษีอากร	ภาษีอากรต�างประเทศึ
	และอนุสัำญญาภาษีซ้ีอน

Tax	planning	in	personal	income	tax,	corporate	
income	tax,	value-added	tax,	and	specific	business	tax	for	
valid	tax	payment	and	under	the	Revenue	Code;	differences	
in	strategic	tax	planning,	tax	evasion	and	abusive	tax	avoidance;	
tax	policy	affecting	tax	planning	and	economy	of	tax	burden	
under	certain	circumstances	in	business	corporations;	BOI	laws	
concerning	taxation,	international	taxation,	and	Double	
Taxation	Agreement.

621216 ส่มมนาการีภาษีอากรี 3(3-0-6)
 (Seminar in Taxation) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	620007	การภาษีอากร
อภิปรายวิิเคัราะห์และนำาเสำนอประเด็นที�น�าสำนใจเกี�ยวิกับัภาษี

เงินไดบุ้ัคัคัลธิรรมดา	ภาษเีงินไดนิ้ติบุัคัคัล	ภาษม่ีลคั�าเพิ�ม	ภาษธุีิรกิจเฉพาะ
	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที�จ�าย	โดยเน้นประเด็นสำำาคััญที�เกิดขึ�นในปัจจุบััน

Discussion,	analysis	and	brainstorming	of	interesting	
issues	on	personal	income	tax,	corporate	income	tax,	value-
added	tax,	specific	business	tax,	withholding	income	tax	with	
up-to-date	issues.

621217 ปรีะเด็นปัญหาด้านภาษีอากรี  3(3-0-6)
 (Issue in Taxation Problems) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	620007	การภาษีอากร	
ปัญหาภาษีอากรด้านต�างๆ	ของกรมสำรรพากร	คัำาวิินิจฉัยของ

กรมสำรรพากร	คัำาพิพากษาศึาลฎีีกา	ตลอดจนปัญหาในทางปฏิิบััติโดยเน้น
ประเด็นสำำาคััญที�เกิดขึ�นในปัจจุบััน	รวิมทั�งแนวิทางแก้ไขปัญหา

Various	taxation	problems	of	the	Revenue	Department;	
the	Revenue	Department’s	legal	decision;	Supreme	Court’s	
judgment;	today’s	common	problems	in	practicality	and	
guidelines	for	solution.

621218 การีวิจ่ยทั่างการีบ่ญชีี 3(3-0-6)
 (Accounting Research)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	620006	สำถิึติธุิรกิจ
ศึึกษาถึึงระเบีัยบัวิิธีิวิิจัย	การทำาวิิจัยในร่ปแบับัต�างๆ	คัวิาม

หมาย	คัวิามสำำาคััญ	ประเภทของงานวิิจัย	เพื�อให้เข้าใจแนวิคิัดของการ
ทำางานวิิจัย	เข้าใจถึึงประโยชน์ที�ได้รบััจากงานวิิจัย	การเสำนอโคัรงร�างการ
วิิจัย	การนำาเสำนอผลงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องทางด้านการบััญชี	

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.

หมวดวิชีาเฉุพาะด้าน สาขาวิชีาการีตลาด
กลุ่มวิชีาเอกบ่งค่บ
622101 พฤติกรีรีมผู้บริีโภค  3(3-0-6)
 (Consumer Behavior)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
แนวิคิัดเกี�ยวิกับัพฤติกรรมผ้่บัริโภคั	คัวิามสำัมพันธ์ิระหวิ�าง

พฤติกรรมผ้่บัริโภคักับัการจัดการการตลาด	แบับัจำาลองวิิเคัราะห์
พฤติกรรมผ้่บัริโภคั	ปัจจัยภายในและภายนอกตัวิบุัคัคัลที�มีอิทธิิพลต�อ
กระบัวินการตัดสิำนใจซืี�อ	การวิิเคัราะห์พฤติกรรมผ้่บัริโภคัในการตัดสิำนใจ
ซืี�อและการใช้สิำนค้ัาในแง�ของจิตวิิทยา	สัำงคัม	วัิฒนธิรรม	และเศึรษฐศึาสำตร์

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 การีจ่ดการีผลิตภ่ณฑ์์ 3(3-0-6)
 (Product Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	คัวิามหมายและคัวิามสำำาคััญของผลิตภัณฑ์	ประเภทของ

ผลิตภัณฑ์	สำ�วินประสำมผลิตภัณฑ์	การตัดสิำนใจเกี�ยวิกับัสำายผลิตภัณฑ์	การ
บัรรจุภัณฑ์และฉลาก	คัวิามสำำาคััญของตราผลิตภัณฑ์	และการสำร้างตรา
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ผลิตภัณฑ์	วิงจรชี วิิตผลิตภัณฑ์และกลยุทธิ์ในแต�ละขั�นของวิงจร
ชีวิิตผลิตภัณฑ์	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม�	กระบัวินการยอมรับัผลิตภัณฑ์
ใหม�

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 การีจ่ดการีรีาคา 3(3-0-6)  
 (Price Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	คัวิามหมายและคัวิามสำำาคััญของราคัา	ปัจจัยที�ต้องพิจารณาใน

การตั�งราคัา	การกำาหนดวัิตถุึประสำงค์ัและขั�นตอนการกำาหนดราคัา	
วิิธีิการกำาหนดราคัาโดยใช้เกณฑ์ต้นทุน	อุปสำงค์ั	และการแข�งขัน	นโยบัาย
การตั�งราคัา	กลยุทธ์ิการตั�งราคัา

Price	definition	and	importance;	factors	to	consider	
when	pricing;	objective	setting	and	pricing	procedure;	cost-
based,	demand-based,	and	competition-based	pricing	method;	
pricing	policy;	pricing	strategy.

622104 การีจ่ดการีช่ีองทั่างการีตลาดและการีกรีะจายสินค้า  
3(3-0-6) 
 (Marketing Channel and Physical Distribution 
 Management) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
ลักษณะโคัรงสำร้างร่ปแบับัของช�องทางการตลาด	บัทบัาทหนา้ที�

และการพัฒนาช�องทางการตลาด	สำถึาบัันการตลาด	การจัดการคัวิามขัด
แยง้ในช�องทางการตลาด	การเลอืกช�องทางและคันกลาง	การกระตุ้นและ
สำ�งเสำริมคันกลาง	การประเมินผล	การคัวิบัคุัมช�องทางการตลาดตลอดจน
ปัจจัยและสำภาพแวิดล้อมต�างๆที�มีผลต�อการจัดการช�องทางการตลาด	
กระบัวินการกระจายสิำนค้ัา	โลจิสำติกส์ำ	ร่ปแบับัการขนสำ�ง	การจัดการคัลัง
สิำนค้ัา	การวิิเคัราะห์ต้นทุนในการกระจายสิำนค้ัา

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 การีจ่ดการีส่งเสริีมการีตลาด 3(3-0-6)
 (Promotion Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
คัวิามหมายและคัวิามสำำาคััญของการสำ�งเสำริมการตลาด	

กระบัวินการสืำ�อสำารการตลาด	แนวิคัวิามคิัดด้านการสืำ�อสำารการตลาดแบับั
บ่ัรณาการ	การตัดสิำนใจด้านสำ�วินประสำมการสำ�งเสำริมการตลาด	การโฆ่ษณา
	การสำ�งเสำรมิการขาย	การประชาสำมัพันธ์ิ	การขายโดยบุัคัคัลและการตลาด
ทางตรง	การกำาหนดงบัประมาณ	และการวัิดผลการสำ�งเสำริมการตลาด

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 การีจ่ดการีงานขาย 3(3-0-6)
 (Sales Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
หลักการจัดการงานขาย	และจรรยาบัรรณในการจัดการงาน

ขาย	การวิางแผนการใช้คัวิามพยายามของทมีงานขาย	การจดัร่ปแบับัทมี
งานขาย	การบัริหารเวิลา	เขตการขาย	โคัวิตาการขาย	การสำรรหาและฝึก
อบัรมทีมงานขาย	การอำานวิยการทีมงานขาย	การจ่งใจพนักงานขาย	การ
จ�ายคั�าตอบัแทน	
การประเมินผลการปฏิิบััติงาน	การให้คัำาปรึกษาแก�พนักงานขาย	การแก้
ปัญหาและการตัดสิำนใจ

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 การีวิจ่ยการีตลาด 3(3-0-6)
 (Marketing Research)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
บัทบัาทคัวิามสำำาคััญ	คัวิามหมาย	การเขียนข้อเสำนอโคัรงการ

การวิิจัยกระบัวินการวิิจัยการตลาด	การกำาหนดปัญหาในการทำาวิิจัยการ
ตลาด	การกำาหนดแหล�งที�มาของขอ้ม่ล	การออกแบับังานวิิจัย	การกำาหนด
วิิธีิการเก็บัรวิบัรวิมข้อม่ล	การวิางแผนเลือกตัวิอย�าง	การวิิเคัราะห์และ
แปลคัวิามหมายของข้อม่ล	การรายงานผลการวิิจัยการตลาดเพื�อเป็น
แนวิทางในการตัดสิำนใจทางการตลาด

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 กลยุทั่ธ์การีตลาด 3(3-0-6)
 (Marketing Strategy)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
กระบัวินการการจัดการการตลาด	การวิิเคัราะห์สำถึานการณ์

ทางการตลาด	การวิางแผนกลยุทธิ์โดยมุ�งคัวิามสำำาคััญที�การตลาด	การ
วิิเคัราะห์การแข�งขัน	การแบั�งสำ�วินตลาด	และเลือกตลาดเป้าหมาย	การ
พัฒนาและกำาหนดกลยุทธิ์สำ�วินประสำมทางการตลาด	กลยุทธิ์ผลิตภัณฑ์	
กลยุทธ์ิราคัา	กลยุทธ์ิการจัดจำาหน�าย	และกลยุทธ์ิการสำ�งเสำริมการตลาด	
การปฎิีบััติการทางการตลาดและการคัวิบัคุัม

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 การีวางแผนการีตลาด 3(3-0-6)
 (Marketing Planning)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
คัำาจำากัดคัวิาม	คัวิามสำำาคััญ	และบัทบัาทของการวิางแผนการ

ตลาด	คุัณลักษณะที�ดีของแผน	การตลาด	กระบัวินการวิางแผนการตลาด
	การพยากรณ์การขาย	การวิิเคัราะห์สำถึานการณ์ทางธิุรกิจ	การกำาหนด
วัิตถุึประสำงค์ั	การกำาหนดกลยุทธ์ิการตลาด	การกำาหนดโปรแกรมการ
ตลาด	การกำาหนดงบัประมาณ	การนำาไปใช้และการคัวิบัคุัม

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 การีตลาดโลก  3(3-0-6) 
 (Global Marketing)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
แนวิคิัดของการเข้าส่ำ�การตลาดโลก	สำภาพแวิดล้อมทางการ

ตลาดโลก	ทั�งภายในธุิรกิจและภายนอกธุิรกิจ	กลยุทธ์ิการเข้าส่ำ�ตลาดโลก
	การแบั�งสำ�วินตลาด	การตัดสิำนใจด้านผลิตภัณฑ์	ราคัา	การจัดจำาหน�าย	
และการสำ�งเสำริมการตลาดในตลาดโลก

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 ส่มมนาการีตลาด  3(3-0-6) 
 (Seminar in Marketing)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
ปัญหาทางการตลาดของกิจการในหลากหลายธุิรกิจทั�งใน

ประเทศึและต�างประเทศึ	โดยชี�แนะให้ผ้่เรียนสำามารถึนำาคัวิามร้่ด้านการ
ตลาดที�เคัยศึึกษามาแล้วิ	ประยุกต์เพื�อแก้ปัญหาและสำรุปบัทเรียน	ศึึกษา
กลยุทธ์ิการตลาดที�นักการตลาดเคัยนำามาใช้กับัองค์ักรจนประสำบัคัวิาม
สำำาเร็จ	การเตรียมคัวิามพร้อมส่ำ�การเป็นนักการตลาดที�มีคุัณภาพ	ผ�านกรณี
ศึึกษา	บัทคัวิามทางการตลาด	การอภิปรายทั�งรายบุัคัคัลและรายกลุ�ม	
หนังสืำออ�านนอกเวิลาและการนำาเสำนอรายงาน
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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.

กลุ่มวิชีาเอกเลือก
622201 การีจ่ดการีแบรีนด์ 3(3-0-6)
 (Brand Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
วิิวัิฒนาการของแบัรนด์	การเลือกตลาดเป้าหมาย	การวิาง

ตำาแหน�งแบัรนด์	กลยุทธ์ิการสำร้างแบัรนด์	การบ่ัรณาการแบัรนด์กับัสำ�วิน
ประสำมการตลาด	การประเมินคั�าแบัรนด์	ประเด็นปัญหาในการจัดการ
แบัรนด์	และการแก้ไข	จรรยาบัรรณในการสำร้างแบัรนด์

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 การีจ่ดการีการีค้าปลีก  3(3-0-6)
 (Retailing Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	ลักษณะและหน้าที�ของการค้ัาปลีก	การจัดการการค้ัาปลีกและ

การสำร้างข้อได้เปรียบัทางการแข�งขัน	ประเภทของการค้ัาปลีก	การเลือก
ทำาเลที�ตั�ง	การออกแบับัร้านคั้าปลีก	การจัดองคั์การและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์	การวิางแผนการเลือกสำรรสำินคั้า	การจัดการสำินคั้าคัง
เหลือ	การตั�งราคัา	การสำ�งเสำริมการสืำ�อสำารการตลาดและการให้บัริการ
ล่กค้ัา	

	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 การีจ่ดการีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทั่าน 3(3-0-6)
  (Logistics and Supply Chain Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
บัทบัาท	คัวิามสำำาคััญ	แนวิคัิด	และการจัดการโลจิสำติกส์ำและ

ห�วิงโซี�อุปทาน	กระบัวินการห�วิงโซี�อุปทาน	อุปทานและการจัดการวิัสำดุ	
การประมวิลคัำาสัำ�งซืี�อกับัโลจิสำติกส์ำ	บัรรจุภัณฑ์	ร่ปแบับัและการออกแบับั
	การขนสำ�ง	การขนสำ�งทางทะเล	การจัดการคัลังสิำนคั้า	การบัริการโลจิสำติ
กส์ำ	โลจิสำติกส์ำระหวิ�างประเทศึ	การพัฒนาองค์ักรโลจิสำติกส์ำ	

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 การีขายโดยบุคคล 3(3-0-6)
 (Personal Selling)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
คัวิามสำำาคััญ	และบัทบัาทหนา้ที�ของการขายโดยบุัคัคัล	ต�อคัวิาม

สำำาเร็จทางการตลาดประเภทของงานขาย	คัวิามร้่พื�นฐานที�จำาเป็นสำำาหรับั
การขาย	พฤติกรรมและเหตุจ่งใจซืี�อของผ้่มุ�งหวัิง	คุัณสำมบััติของพนักงาน
ขาย	กระบัวินการขายโดยบุัคัคัล	การขายสิำนค้ัาอุตสำาหกรรม	การขาย
สิำนค้ัาอุปโภคับัริโภคั	การขายบัริการ	การบัริหารเวิลา	จรรยาบัรรณของ
พนักงานขาย

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 รีะบบสารีสนเทั่ศึทั่างการีตลาด  3(3-0-6)
 (Marketing Information System) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	แนวิคิัดของระบับัสำารสำนเทศึที�มีต�อการจัดการทางการตลาด	

การจัดทำาโคัรงสำร้างของคัลังข้อม่ล	ระบับัสำารสำนเทศึและการจัดการฐาน
ข้อม่ลทางการตลาด	การนำาระบับัสำารสำนเทศึมาใช้ในการจัดการข้อม่ล
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ทางการตลาดเพื�อเป็นข้อม่ลในการตัดสิำนใจทางการตลาด
	 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 การีจ่ดซื�อ 3(3-0-6) 
 (Purchasing)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
หลักการและการบัริหารเกี�ยวิกับัการจัดซืี�อ	การจัดองค์ัการ	การ

กำาหนดและการตรวิจสำอบัคัณุภาพ	การกำาหนดจำานวินสัำ�งซืี�อ	การพิจารณา
และการกำาหนดจังหวิะเวิลาในการซืี�อ	การเลือกและหาแหล�งขาย	วิิธีิจัด
ซืี�อแบับัต�าง	ๆ	การตัดสิำนใจที�จะผลิตหรือซืี�อ	การคัวิบัคุัมสิำนค้ัาคังคัลัง	
คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างผ้่ซืี�อและผ้่ขาย	การคัวิบัคุัมและวิิจัยการซืี�อตลอด
จนการขายพัสำดุและอุปกรณ์ที�ไม�ใช้แล้วิของกิจการ

	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 การีตลาดบริีการี  3(3-0-6) 
 (Service Marketing)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
คัวิามหมาย	ลักษณะเฉพาะและคัวิามสำำาคััญของการบัรกิาร	การ

กำาหนดตลาดกลุ�มเป้าหมาย	พฤติกรรมและคัวิามต้องการของล่กค้ัา	การ
กำาหนดกลยทุธ์ิสำ�วินประสำมทางการตลาดสำำาหรับัธุิรกิจบัริการ	การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองคั์การ	การวิางตำาแหน�งการบัริการ	การพัฒนาการ
บัริการใหม�	การสำร้างคัวิามแตกต�าง	และการสำร้างตราผลิตภัณฑ์บัริการ	
คุัณภาพการบัริการ	การจัดการคัวิามสัำมพันธ์ิกับัล่กค้ัา	

	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 การีจ่ดการีการีตลาดธุรีกิจ  3(3-0-6)
 (Business Marketing Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
การจัดองค์ัการการตลาดธุิรกิจ	การแบั�งสำ�วินตลาดผลิตภัณฑ์

ธุิรกิจ	การวิางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์	การกำาหนดราคัา	การจัดจำาหน�าย
สิำนคั้า	การสำ�งเสำริมการตลาด	การบัริการล่กค้ัา	การคัวิบัคัุมและแนวิโน้ม
การตลาดผลิตภัณฑ์ธุิรกิจ

	Organizing	business	marketing;	business	product	
segmentation;	products	plans	and	development;	pricing,	
distribution,	promotion,	customer	service;	business	product	
marketing	control	and	trend.

622209 การีตลาดสินค้าเกษตรี  3(3-0-6 )
 (Marketing of Agricultural Product)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี		
คัวิามหมาย	และคัวิามสำำาคััญของการตลาดสำินค้ัาเกษตร	การ

จำาแนกประเภทสิำนค้ัาเกษตร	ตลาดเป้าหมายและพฤติกรรมการซืี�อ	องค์ักร
ที�เกี�ยวิข้องกับัตลาดสิำนค้ัาเกษตร	สำภาพแวิดล้อมของการตลาดสิำนค้ัา
เกษตร	บัทบัาทของภาคัรัฐในการตลาดสิำนค้ัาเกษตร	สำ�วินประสำมการตลาด
สำำาหรับัสิำนค้ัาเกษตร	ตลาดสิำนค้ัาเกษตรล�วิงหน้า

	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 การีตลาดสำาหร่ีบผู้ปรีะกอบการี 3(3-0-6)
 (Marketing for Entrepreneurship)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
แนวิคัวิามคัิด	และกลยุทธ์ิการตลาดผ้่ประกอบัการซึี�งสำามารถึ

ประยุกต์ใช้ได้กับัธุิรกิจที�เกิดใหม�และที�มีอย่�แล้วิซึี�งมีการดำาเนินธุิรกิจอย่�
ในสำภาวิะแวิดล้อมที� ผันผวินและมีการเปลี�ยนแปลงอย�างรวิดเร็วิ	
วิิวัิฒนาการของการตลาดผ้่ประกอบัการซึี�งเชื�อมแนวิคัวิามคิัดแบับัการ
ตลาดและการเป็นผ้่ประกอบัการเข้าด้วิยกัน	วิิเคัราะห์องค์ัประกอบัสำำาคััญ
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ของการตลาดแบับัผ้่ประกอบัการ	กระบัวินการเชิงรกุในการระบั	ุประเมนิ
	และใช้โอกาสำที�มีอย่�ในตลาดเพื�อให้ได้มาซึี�งล่กค้ัากลุ�มใหม�	โดยยังรักษา
ฐานล่กค้ัาเก�าที�ทำากำาไรให้กับับัริษัท	วิิธีิการวิางกลยุทธ์ิการตลาดแบับัผ้่
ประกอบัการโดยใช้วิิธีิการใหม�ๆ	ในการจัดการคัวิามเสีำ�ยง	การจัดสำรร
ทรัพยากร	และการสำร้างม่ลคั�าให้กับัธุิรกิจ

	 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 การีตลาดการีท่ั่องเทีั่�ยว 3(3-0-6)
 (Tourism Marketing) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
แนวิคัวิามคิัด	คัวิามสำำาคััญ	และบัทบัาทของการตลาดการท�อง

เที�ยวิต�อการพัฒนาศัึกยภาพของอุตสำาหกรรมการท�องเที�ยวิ	การจำาแนก
ประเภทอุตสำาหกรรมการท�องเที�ยวิ	การวิิเคัราะห์พฤติกรรมของตลาด	
การจัดการการตลาดการท�องเที�ยวิ	กลยทุธ์ิสำ�วินประสำมการตลาดการท�อง
เที�ยวิ

	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 การีตลาดสื�ออิเล็กทั่รีอนิกส์ 3(3-0-6)
 (Electronics Marketing)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
คัวิามหมายบัทบัาทและคัวิามสำำา คััญของการตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ำ	ประเภทของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ำ	การตัดสิำนใจเกี�ยวิกับั

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ำ	ปัจจัยที�มีอิทธิิพลต�อการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ำ	การ
กำาหนดกลยทุธ์ิการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ำ	กฎีหมายในการดำาเนินการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ำ	อนาคัตของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ำ

	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.

หมวดวิชีาเฉุพาะด้าน สาขาวิชีาการีเงิน
กลุ่มวิชีาเอกบ่งค่บ
623101 การีบริีหารีความม่�งค่�ง 3(3-0-6)
  (Wealth Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
แนวิคิัดพื�นฐานเกี�ยวิกับัการบัริหารคัวิามมั�งคัั�ง	เคัรื�องมือพื�นฐาน

ทางการเงินสำำาหรับัการวิางแผนการเงิน	การรวิบัรวิมข้อม่ลและเป้าหมาย
การเงินของบุัคัคัล	การวิิเคัราะห์ข้อม่ลบุัคัคัล	คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัภาษี
เงินได้บุัคัคัลธิรรมดา	การวิางแผนการบัริโภคั	เคัรื�องมือทางการเงินเพื�อ
บัริหารสำภาพคัล�อง	การจัดทำาแผนการเงินเบืั�องต้น	แนวิคัิดพื�นฐานเกี�ยวิ
กับัการวิางแผนวัิยเกษียณ	กองทุนประกันสัำงคัม	กองทุนบัำาเหน็จบัำานาญ
ข้าราชการ	กองทุนสำำารองเลี�ยงชีพ	กองทุนรวิมเพื�อการเลี�ยงชีพ	กองทุน
รวิมหุ้นระยะยาวิ	การจัดทำาแผนการเงินเพื�อการเกษียณของบุัคัคัล

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 ตลาดการีเงิน 3(3-0-6)
 (Financial Markets)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	623003	เศึรษฐศึาสำตร์
มหภาคั

การเงิน	การธินาคัาร	และตลาดการเงิน	คัวิามสำัมพันธิ์ของ
ตัวิแปรต�างๆ	ที�มีผลต�อตลาดการเงินนโยบัายการเงิน	อัตราดอกเบีั�ย	การ549



กำากับัและคัวิบัคัมุสำถึาบัันการเงนิ	การทำางานของตลาดเงนิ	ตลาดทนุ	และ
ตลาดการเงนิระหวิ�างประเทศึ	บัทบัาทและหนา้ที�ของสำถึาบัันการเงนิต�างๆ
	ที�มีอย่�ในประเทศึไทย

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 การีบริีหารีสินเชืี�อ  3(3-0-6)
 (Credit Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
คัวิามสำำาคััญและประเภทของสำนิเชื�อ	การกำาหนดหลกัเกณฑแ์ละ

นโยบัายในการให้สิำนเชื�อของธุิรกิจการค้ัา	สำถึาบัันการเงิน	เทคันิคัในการ
วิิเคัราะห์และพิจารณาสิำนเชื�อ	การกำาหนดวิงเงินและอัตราดอกเบีั�ยที�คัวิร
จะเป็น	การพิจารณาโคัรงการเงินก้่	การคัวิบัคัุมและการติดตามหนี�	การ
จัดเก็บัหนี�และการแก้ไขหนี�ที�มีปัญหา

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 การีลงทุั่น 3(3-0-6)
 (Investments)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	623001	การเงินธุิรกิจ	
คัวิามร้่เบืั�องต้นในการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต�าง	ๆ	ซึี�ง

รวิมถึึงตราสำารหนี�ระยะสัำ�นและระยะยาวิ	หุ้นทุน	กองทุนรวิม	ตราสำาร
อนุพันธ์ิ	นโยบัายการลงทุนของนักลงทุนประเภทต�างๆ	ทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้อง
กับัการลงทุน

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 การีศึึกษาความเป็นไปได้ทั่างการีเงิน 3(3-0-6)
 (Financial Feasibility Study)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
เคัรื�องมือและเทคันิคัต�าง	ๆ	ที�จะใช้เป็นกลยุทธ์ิในการศึึกษา

คัวิามเป็นไปได้ทางการเงิน	หลักและวิิธีิปฏิิบััติในการจัดทำาแผนธุิรกิจ	การ
ประเมินคัวิามเป็นไปได้ของโคัรงการในลักษณะต�างๆ	ทั�งที�เป็นโคัรงการ
ใหม�	การขยายกิจการ	คัวิามล�าช้าของโคัรงการ	และการสิำ�นสุำดโคัรงการ	
ตลอดจนศึึกษาถึึงกรอบัแนวิคัิดของเงื�อนไขที�อาจจะเป็นไปได้จริงในการ
ประเมินคัวิามเป็นไปได้ของโคัรงการลงทุนระยะยาวิต�าง	ๆ	และการฝึก
ปฏิิบััติทำาโคัรงการจำาลอง

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 การีจ่ดการีการีเงินรีะหว่างปรีะเทั่ศึ 3(3-0-6)
 (International Financial Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	623001	การเงินธุิรกิจ
ปัจจัยทางเศึรษฐศึาสำตร์มหภาคัต�างๆ	ดุลการชำาระเงินระหวิ�าง

ประเทศึ	ระบับัการเงินระหวิ�างประเทศึ	ตลาดปริวิรรตเงินตราต�างประเทศึ
	ทฤษฎีีเสำมอภาคัระหวิ�างประเทศึ	ประเภทของคัวิามเสีำ�ยงและการจดัการ
คัวิามเสีำ�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน	ลักษณะและบัทบัาทของตลาดการเงิน
และองค์ักรทางการเงินระหวิ�างประเทศึ	การจัดหาเงินทุนและการลงทุน
ระหวิ�างประเทศึการจัดการเงินทุนหมุนเวีิยนระหวิ�างประเทศึ	การเงินเพื�อ
การค้ัาระหวิ�างประเทศึ

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 การีจ่ดการีทั่างการีเงิน  3(3-0-6)
 (Financial Management) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	623001	การเงินธุิรกิจ	
การจัดสำรรเงนิทุนในสำนิทรัพย	์หนี�สิำนและทนุประเภทต�างๆ	การ

พยากรณ์ทางการเงิน	การจัดการเงินทุนหมุนเวีิยน	งบัประมาณเงินสำด	
และงบัลงทุน	การจัดหาเงินทุนจากแหล�งต�าง	ๆ	การออกจำาหน�าย	หลัก
ทรัพย์ใหม�	ทฤษฎีีโคัรงสำร้างเงินทุน	ทฤษฎีีนโยบัายเงินปันผล	การตัดสิำน
ใจลงทุนภายใต้คัวิามไม�แน�นอน	การคัวิบัรวิมและซืี�อกิจการ	และการ
ประเมินม่ลคั�ากิจการ

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 การีบริีหารีความเสี�ยงทั่างการีเงิน 3(3-0-6)
 (Financial Risk Management) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	623001	การเงินธุิรกิจ	
ประเภทของคัวิามเสีำ�ยงทางการเงินทุกประเภท	ธิรรมชาติของ

คัวิามเสีำ�ยง	การวิิเคัราะห์คัวิามเสีำ�ยงทางการเงินขององคั์กร	การวิัดคัวิาม
เสีำ�ยงเพื�อเปรียบัเทียบักับันโยบัายคัวิามเสีำ�ยงของกิจการ	และเคัรื�องมือ
ทางการเงินเพื�อบัริหารคัวิามเสีำ�ยงให้มีระดับัที�สำอดคัล้องกับันโยบัายคัวิาม
เสีำ�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 ส่มมนาทั่างการีเงิน 3(3-0-6)
 (Seminar in Finance) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	623107	การจัดการทางการ
เงิน	

การวิิเคัราะห์ประเด็นปัญหาทางการเงินที�เป็นปัจจุบััน	โดยการ
เรียนร้่จะหยิบัยกนำาเหตุการณ์ที�เกิด	ขึ�นจริง	หรือการวิิเคัราะห์กรณีศึึกษา
	และแลกเปลี�ยนคัวิามคัดิเหน็ร�วิมกัน	โดยมีอาจารยผ้่์สำอนเปน็ผ้่ชี�นำาให้ได้
ข้อสำรุปที�สำมเหตุสำมผล	และมีคัวิามถ่ึกต้องในเชิงวิิชาการ

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 การีฝึกปรีะสบการีณ์วิชีาชีีพทั่างการีเงิน  3(0-200 ชีม.)
 (Financial Professional Training) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำำาหรับันักศึึกษาชั�นปีที�	4
การฝึกปฏิิบััติงานจริงด้านการเงิน	การลงทุน	หรือการธินาคัาร

ในสำถึาบัันการเงินองค์ักรธุิรกิจหรือหน�วิยงานภาคัรัฐให้มีจำานวินเวิลาใน
การฝึกงานไม�น้อยกวิ�า	200	ชั�วิโมง

Professional	training	on	finance,	investment,	or	
banking	in	any	financial	institutes,	business	corporations,	or	
government	sectors	with	a	minimum	of	200-hour	training.

กลุ่มวิชีาเอกเลือก
623201 การีบริีหารีความเสี�ยงภ่ยและการีปรีะก่นภ่ย  3(3-0-6)
 (Risk Management and Insurance) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	623001	การเงินธุิรกิจ
ลักษณะคัวิามเสีำ�ยงภัยและคัวิามเสีำยหายทางการเงินที�อาจเกิด

แก�บุัคัคัลทั�วิไป	ธุิรกิจและองค์ัการต�างๆ	ประเภทของคัวิามเสีำยหายที�เกิด
ขึ�น	วิิธีิบัริหารคัวิามเสีำ�ยงภัย	ปัจจัยต�างๆ	ที�มีผลต�อการบัริหารคัวิามเสีำ�ยง
ภัย	หลักการประกันภัย	การบัริหารองค์ัการประกันภัย	การพิจารณาเลือก
ผ้่รับัประกัน	การประกันต�อ	การคัวิบัคุัมธุิรกิจประกันภัย	คัวิามร้่เบืั�องต้น
ของการประกันภัยแขนงต�างๆ

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 การีวิเครีาะห์ตรีาสารีทุั่นและตรีาสารีหนี�  3(3-0-6)
 (Equity and Fixed Income Analysis)  

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	623104	การลงทุน	
ลักษณะและประเภทตราสำารทุนและตราสำารหนี�	การวิิเคัราะห์

ปัจจัยพื�นฐาน	และการวิิเคัราะห์ทางด้านเทคันิคั	รวิมทั�งการประเมินผล
551



การดำาเนินงานของกลุ�มหลักทรัพย์
Characteristics	and	types	of	equity	and	fixed	income;	

analysis	of	fundamental	factors	and	technical	analysis;	
assessment	of	operating	results	on	securities.

623203 การีวิเครีาะห์อนุพ่นธ์ทั่างการีเงิน  3(3-0-6)
 (Financial Derivatives Analysis)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	623104	การลงทุน
คัวิามร้่พื�นฐานเกี�ยวิกับัสัำญญาซืี�อขายล�วิงหน้า	สิำทธิิอนุพันธ์ิ	

Options	Warrants	และ	Swaps	ทฤษฎีีการกำาหนดราคัาตราสำาร	และ
การออกแบับักลยุทธ์ิที�เหมาะสำมเพื�อการเก็งกำาไรหรือการป้องกันคัวิาม
เสีำ�ยง

Fundamentals	of	futures/forward;	derivative	warrants,	
options	warrants	and	swaps;	pricing	theory	of	instruments;	
optimal	speculation	theory	or	risk	prevention.
623204 หล่กการีบริีหารีสถิาบ่นการีเงิน 3(3-0-6)
 (Financial Institutions Management)  

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	623003	เศึรษฐศึาสำตร์มหภาคั
 

การบัริหารและการจัดการด้านต�างๆ	ของสำถึาบัันการเงินโดย
เฉพาะธินาคัารพาณิชย์	การบัริหารคัวิามเสีำ�ยงต�างๆ	ที�เกิดขึ�น	การจัดการ
ด้านเงินทุนและการบัริหารสำภาพคัล�อง	การบัริหารสิำนทรัพย์และหนี�สิำน	
การบัริหารกำาไรและต้นทุน	การวิิเคัราะห์ฐานะและคัวิามมั�นคัง	กลยุทธ์ิ
ในการวิางแผนทางด้านการเงินของสำถึาบัันการเงิน	แนวิทางการแก้ไขฟ้�นฟ่
สำถึาบัันการเงิน

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 การีจ่ดการีและปฏิิบ่ติงานธนาคารีพาณิชีย์ 3(3-0-6) 
  (Commercial Bank Management and Operation)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
บัทบัาทและหน้าที�ของธินาคัารพาณิชย์	ระบับัธินาคัารพาณิชย์

	หลักการจัดการธินาคัารพาณิชย์	การดำาเนินงานและนโยบัายการให้

บัริการของธินาคัารพาณิชย	์กฎีระเบีัยบัในการจัดตั�งธินาคัารพาณิชย	์การ
จัดการสำภาพคัล�อง	การตรวิจสำอบัและประเมินผลบัริการของธินาคัาร
พาณิชย์	การจัดหาแหล�งเงินทุนและการลงทุนของธินาคัารพาณิชย์	
แนวิทางการพัฒนาธินาคัารพาณิชย์	ตลอดจนผลกระทบัของการดำาเนิน
งานธินาคัารพาณิชย์ที�มีต�อระบับัเศึรษฐกิจ

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 การีปรีะยุกต์ใช้ีคอมพิวเตอร์ีทั่างการีเงิน  3(2-2-5)
  (Computer Application for Finance)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	623001	การเงินธุิรกิจ
คัวิามร้่เบืั�องต้น	การประมวิลผล	เกี�ยวิกับัการประยุกต์การใช้

งานคัอมพิวิเตอร์	ศึึกษาข้อม่ลทางด้านการเงินเเละการใช้โปรแกรม
คัอมพิวิเตอร์สำำาเร็จร่ปที�ใช้เพื�อการจัดการทางการเงินโดยประยุกต์ใช้
โปรแกรมสำำาเร็จร่ปในงานทางการเงินด้านการวิิเคัราะห์โคัรงการ	การ
พยากรณ์ทางการเงิน	การวิางแผนระบับังานและการคัวิบัคุัมทางการเงิน
 

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 การีบริีหารีกองทุั่นรีวม 3(3-0-6)
  (Fund Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
การกำาหนดวิตัถุึประสำงคัแ์ละขอ้จำากัดในการลงทนุของกองทนุ

	ทำาคัวิามเข้าใจถึึงคัวิามเสีำ�ยงและผลตอบัแทนของหลกัทรพัยป์ระเภทต�าง
	ๆ 	ทฤษฎีีกลุ�มหลักทรัพย	์การจัดสำรรสิำนทรัพยเ์พื�อการลงทุน	การประเมิน
ผลการดำาเนินงานของกองทนุและผ้่จดัการกองทนุ	ระเบีัยบัและข้อบัังคัับั
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ที�เกี�ยวิข้องกับัการลงทุนของกองทุนประเภทต�างๆ
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 การีวาณิชีธนกิจ 3(3-0-6)
 (Investment Banking) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	623001	การเงินธุิรกิจ	
หลักการและเทคันคิัการวิาณชิธินกจิของธิรุกจิหลกัทรพัย	์หลัก

การสำร้างม่ลคั�าให้กับักิจการและผ้่ลงทุนจากการคัวิบักจิการ	การคัรอบังำา
กิจการ	การปรับัโคัรงสำรา้งเงนิทนุของกจิการ	การทำารายงาน	การวิิเคัราะห์
ธุิรกิจ	และการเสำนอขายหลักทรัพย์	โดยมีทั�งภาคัทฤษฎีีซึี�งต้องอาศัึยคัวิาม
ร้่ทางการจดัการการเงนิและภาคัปฏิิบััติจากประสำบัการณที์�เกิดขึ�นในต�าง
ประเทศึและในประเทศึไทย

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 การีศึึกษาค้นคว้าอิสรีะทั่างการีเงิน  3(0-0-9)
  (Independent Studies in Finance)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	620006	สำถิึติธุิรกิจ	
ค้ันคัว้ิาหัวิข้อทางการเงินที�น�าสำนใจ	หรือหัวิข้อที�สำามารถึตรวิจ

สำอบัได้ด้วิยตนเอง	เรียนร้่การคัิด	และวิิเคัราะห์ปัญหา	เพื�อตอบัคัำาถึาม
อย�างเป็นระบับั	โดยอาศัึยข้อม่ลจากแหล�งต�างๆ	การฝึกทักษะการเขียน
รายงานวิิจัย

	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.	

หมวดวิชีาเฉุพาะด้าน สาขาวิชีาการีบริีหารีทั่ร่ีพยากรีมนุษย์
กลุ่มวิชีาเอกบ่งค่บ
624101 การีบริีหารีทั่ร่ีพยากรีมนุษย์ 3(3-0-6)
 (Human Resource Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624001	หลักการบัริหาร
แนวิคัวิามคัิด	หลักการ	ลักษณะบัทบัาทและหน้าที�ของการ

บัริหารทรัพยากรมนุษย์	กลยุทธ์ิการบัริหารทรัพยากรมนุษย์	การวิิเคัราะห์
งาน	การวิางแผนทรัพยากรมนุษย์	การสำรรหาและคััดเลือก	การฝึกอบัรม
และพัฒนา	การประเมินการปฏิิบััติงาน	การให้ประโยชน์ตอบัแทน	การ
สำร้างบัรรยากาศึในการทำางาน	คัวิามท้าทายในการจัดการด้านทรัพยากร
มนุษย์

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 การีวางแผน การีสรีรีหา และการีค่ดเลือก  3(3-0-6)
 ทั่ร่ีพยากรีมนุษย์
 (Human Resource Planning, Recruitment 
 and Selection)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624101	การบัริหารทรัพยากร
มนุษย์

แนวิคัวิามคัิดการวิางแผนทรัพยากรมนุษย์	แหล�งกำาลังคัน	
กระบัวินการคััดเลือกทรัพยากรมนุษย์โดยใช้เคัรื�องมือต�าง	ๆ	โดยเฉพาะ	
การสำอบัคััดเลือก	การสัำมภาษณ์	เพื�อการวิ�าจ้างโดยคัำานึงคัวิามหลากหลาย
ของกำาลังคันและร่ปแบับัการจ้างงาน

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.	

553



624103 การีพ่ฒนาทั่ร่ีพยากรีมนุษย์ 3(3-0-6)
 (Human Resource Training & Development)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624101	การบัริหารทรัพยากร
มนุษย์

คัวิามหมาย	คัวิามสำำาคััญ	แนวิคิัด	หลักการและสำ�วินประกอบั
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	วิิธีิการต�าง	ๆ	ที�ใช้ในการพัฒนาคัวิามร้่
คัวิามสำามารถึของคัน	การฝึกอบัรม	การพัฒนาผ้่บัริหาร	การพัฒนาอาชีพ
	การพัฒนาองค์ัการ	และองค์ัการแห�งการเรียนร้่	โดยเน้นกระบัวินการฝึก
อบัรมอย�างคัรบัวิงจร	การจัดทำาแผนเสำ้นทางการฝึกอบัรม	การเป็น
วิิทยากร	ตลอดจนการบัริหารงานฝึกอบัรม	เพื�อพัฒนาให้บุัคัลากรมี
ศัึกยภาพสำอดคัล้องกับัการพัฒนาองค์ัการ

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 พฤติกรีรีมองค์การี  3(3-0-6)
 (Organizational Behavior)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624001	หลักการบัริหาร
แนวิคิัดพื�นฐานของพฤติกรรมองค์ัการ	คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�าง

บุัคัคัลในองค์ัการ	คันกับัองค์ัการ	องค์ัการกับัองค์ัการ	ประกอบัด้วิย
พฤติกรรมระดับับุัคัคัล	พฤติกรรมกลุ�ม	โดยศึึกษาปัจจัยที�มีผลกระทบัต�อ
การแสำดงพฤติกรรม	และการนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิำทธิิภาพและ
คัวิามพอใจในการทำางาน	รวิมทั�งพฤติกรรมระดับัองค์ัการ	ภาวิะผ้่นำา	การ
สืำ�อสำาร	คัวิามขัดแย้ง	และการเปลี�ยนแปลงขององค์ัการ

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 การีบริีหารีค่าตอบแทั่น  3(3-0-6)
 (Compensation Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624101	การบัริหารทรัพยากร
มนุษย์

แนวิคิัด	วัิตถุึประสำงค์ัของการบัริหารคั�าตอบัแทน	ทฤษฎีีคั�า
ตอบัแทน	ปจัจัยที�มีผลกระทบัต�อการจ�ายคั�าตอบัแทน	การประเมนิคั�างาน
	การสำำารวิจคั�าตอบัแทน	การจัดทำาโคัรงสำร้างคั�าตอบัแทน	คั�าตอบัแทน
แบับัจ่งใจ	ประโยชน์และบัริการ	รวิมทั�งกฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับัคั�า
ตอบัแทนและการรับัรองคั�าตอบัแทนตามมาตรฐาน

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 กฎหมายแรีงงาน  3(3-0-6)
 (Labor Laws)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624101	การบัริหารทรัพยากร
มนุษย์

แนวิคัวิามคิัดเกี�ยวิกับักฎีหมายแรงงาน	และการพัฒนาทาง
สำากล	กฎีหมายแรงงานกับัการพัฒนาแรงงานสำากล	ลักษณะเฉพาะของ
กฎีหมายแรงงานกับัพัฒนาการของกฎีหมายแรงงานในประเทศึไทย	สำาระ
สำำาคััญของพระราชบััญญติัคุ้ัมคัรองแรงงาน	พระราชบััญญติัประกนัสำงัคัม
	พระราชบััญญัติกองทุนเงินทดแทน	การเปลี�ยนแปลงและปัญหาในการ
บัังคัับัใช้กฎีหมาย	และประเด็นสำำาคััญสำำาหรับัการปรับัปรุงและพัฒนา
กฎีหมายในอนาคัต

	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 การีปรีะเมินการีปฏิิบ่ติงาน 3(3-0-6)
 (Performance Appraisal)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624101	การบัริหารทรัพยากร
มนุษย์

วัิตถุึประสำงค์ั	หลักการ	วิิธีิการ	ปัญหาในการประเมินการปฏิิบััติ
งานและการแกไ้ข	การพฒันาและการนำาระบับัการประเมนิการปฏิิบััติงาน
ส่ำ�การปฏิิบััติ	กระบัวินการประเมินการปฏิิบััติงาน	การให้ข้อม่ลย้อนกลับั
และการสัำมภาษณ์เมื�อมีการประเมินการปฏิิบััติงาน	รวิมทั�งการนำาข้อม่ล
ยอ้นกลับัที�ได้รับัจากผลการประเมินการปฏิิบััติงานไปใช้ในการบัริหารการ
ปฏิิบััติงาน	และระบับัการบัริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์ัการ	ตลอดจน
จริยธิรรมของวิิชาชีพ

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 พน่กงานส่มพ่นธ์ 3(3-0-6)
 (Employee Relations)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624101	การบัริหารทรัพยากร
มนุษย์

คัวิามหมาย	คัวิามสำำาคััญ	วิิวัิฒนาการของการพนักงานสัำมพันธ์ิ
ทั�งในประเทศึและต�างประเทศึ	ลัทธิิ	สำหภาพแรงงาน	คัวิามสัำมพันธ์ิของ
องคั์กรฝ่ายล่กจ้าง	นายจ้าง	รัฐบัาล	ในระบับัแรงงานสำัมพันธิ์ทวิิภาคัีและ
ไตรภาคีั	องค์ัการแรงงานระหวิ�างประเทศึ	พระราชบััญญัติแรงงานสัำมพันธ์ิ
	พระราชบััญญัตวิิิสำาหกิจสัำมพันธ์ิ	กระบัวินการพนักงานสัำมพันธ์ิ	การเจรจา
ต�อรองร�วิม	รวิมถึึงการบัริหารและการพัฒนาพนักงานสัำมพันธ์ิเพื�อให้เกิด
สัำนติสุำขในอุตสำาหกรรม	ประสำิทธิิภาพ	ประสำิทธิิผล	และคัุณภาพชีวิิตใน
การทำางานร�วิมกัน	โดยคัำานึงถึึงคัวิามรับัผิดชอบัต�อสัำงคัม

	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 รีะบบสารีสนเทั่ศึเพื�อการีบริีหารีทั่ร่ีพยากรีมนุษย์ 3(3-0-6)
 (Human Resource Management System) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624101	การบัริหารทรัพยากร
มนุษย์

แนวิคิัดและหลักการของระบับัสำารสำนเทศึ	บัทบัาทของหน�วิย
งานด้านบุัคัลากรที�มีผลต�อคัวิามสำำาเร็จขององค์ัการ	การกำาหนดคุัณสำมบััติ
และคัวิามต้องการใช้ข้อม่ลเพื�อการบัริหารทรัพยากรมนุษย์	เช�น	การ
วิิเคัราะห์และวิางแผนภาระงาน	การจ้าง	การฝึกอบัรม	และการกำาหนด
ภาระงานให้กับัพนักงาน	เป็นต้น	ระบับัการตัดสิำนใจด้านทรัพยากรมนุษย์
ขององค์ัการ	การใช้เทคัโนโลยีคัอมพิวิเตอร์เพื�อกระบัวินการบัริหาร	การ
ปรับัปรุงคุัณภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วิยระบับัอัตโนมัติ	

	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 ส่มมนาการีบริีหารีทั่ร่ีพยากรีมนุษย์ 3(3-0-6)
 (Seminar in Human Resource Management)

คุัณสำมบััติ	:	วิิชาเอกบัังคัับัมาแล้วิอย�างน้อย	4	วิิชา
	 624101	การบัริหารทรัพยากรมนุษย์
	 624102	การวิางแผน	การสำรรหา	การคััดเลือก
	 											ทรัพยากรมนุษย์
	 624103	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 624104	พฤติกรรมองค์ัการ	
ประเด็นพิเศึษและเรื�องที�อย่�ในคัวิามสำนใจทางด้านทรัพยากร

มนุษย์ในองค์ัการ	และงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง	หัวิข้อเรื�องอภิปรายอาจ
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เปลี�ยนแปลงไปตามประเด็นปัญหาและสำภาพแวิดล้อม
Particular	and	interesting	issues	in	organizational	

human	resources	and	related	research;	ideas	for	discussion	
arising	from	controversial	issues	and	environments.

กลุ่มวิชีาเอกเลือก 
(1) กลุ่มวิชีาการีบริีหารีองค์การี
624211 การีสื�อสารีทั่างการีบริีหารี 3(3-0-6)
 (Management Communication)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624001	หลักการบัริหาร
แนวิคิัดการสืำ�อสำารทางการบัริหาร	กระบัวินการติดต�อสืำ�อสำาร	

พฤติกรรมของการสืำ�อสำาร	ลักษณะของการสืำ�อสำารระหวิ�างบุัคัคัล	กลุ�มย�อย
	และองค์ัการ	แบับัของการสืำ�อสำารที�มีประสิำทธิิภาพ	เทคัโนโลยีการติดต�อ
สืำ�อสำาร

Concepts	 of	 management	 communication;	
communication	processes;	communication	behaviors;	
characteristics	of	interpersonal	communication;	subgroups	and	
organizations;	types	of	effective	communication;	communication	
technology.	
624212 การีออกแบบองค์การี  3(3-0-6)
 (Organization Design)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624001	หลักการบัริหาร
คัวิามหมาย	แนวิคิัดทฤษฎีีองค์ัการและการบัริหาร	ตั�งแต�สำมัย

เดิมจนถึึงสำมัยปัจจุบััน	เพื�อนำามาเป็นทางประยุกต์ใช้ในการออกแบับั
โคัรงสำร้างองค์ัการ	การบัริหารที�เหมาะสำมตามสำถึานการณ์	และสำภาพ
แวิดล้อมขององค์ัการ	การศึึกษาร่ปแบับัขององค์ัการและการออกแบับั
องค์ัการอย�างมีประสิำทธิิภาพเพื�อให้เกิดคัวิามสัำมพันธ์ิและคัวิามร�วิมมือ
ระหวิ�างบุัคัคัลฝ่ายต�างๆ	ในองค์ัการ	รวิมถึึงศึึกษาผลกระทบัของโคัรงสำร้าง
องค์ัการแบับัต�างๆ	ที�มีผลต�อองค์ัการในภาพรวิม

	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 ภาวะผู้นำา 3(3-0-6)
 (Leadership)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624001	หลักการบัริหาร
แนวิคัวิามคิัดทฤษฎีีเกี�ยวิกับัการเป็นผ้่นำาและปัจจัยที�กำาหนด

ตัวิผ้่นำา	วิิธิกีารบัริหารของผ้่นำา	อิทธิิพลของผ้่นำาที�มีต�อพฤติกรรมการตัดสิำน
ใจ	และผลงานของกลุ�ม	การปรับัตัวิของผ้่นำาในสำภาพการณ์ต�างๆ	เพื�อเพิ�ม
ประสิำทธิิภาพในการทำางานของกลุ�ม	โดยนำากรณีศึึกษาประกอบัการเรียน

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 การีบริีหารีการีเปลี�ยนแปลง 3(3-0-6)
 (Change Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624001	หลักการบัริหาร
Prerequisite	:	Passed	624001	Principles	of	

Management
หลักและวิิ ธีิการเกี�ยวิกับัการบัริหารเพื�อทำาให้ เ กิดการ

เปลี�ยนแปลงกระบัวินการการเปลี�ยนแปลง	ปัจจัยที� มีผลต�อการ
เปลี�ยนแปลงขององคั์การ	และกระบัวินการพัฒนาองคั์การ	รวิมทั�งการ
บัริหารคัวิามเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นให้เป็นไปในทางที�เหมะสำม

Principles	and	methods	of	change	management;	
change	management	process;	factors	affecting	organizational	
changes	and	organizational	development	processes;	
appropriate	change	management	models.

624215 การีบริีหารีความหลากหลาย 3(3-0-6)
 (Diversity Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624001	หลักการบัริหาร
การบ่ัรณาการคัวิามแตกต�างและคัวิามหลากหลายอันเกิดจาก

พนักงานทำางานด้วิยกัน	 เพื�อนำามาใช้กับัสำภาพแวิดล้อมที� มีการ
เปลี�ยนแปลงและเสีำ�ยงต�อการบัริหารงานในองค์ัการที�มีคัวิามหลากหลาย
	คัวิามเชื�อทางศึาสำนา	การศึึกษา	ประสำบัการณ์และสำภาพคัรอบัคัรัวิของ
พนักงาน	อาย	ุวัิฒนธิรรม	เพศึและคัวิามสำามารถึของแต�ละคัน	การบัริหาร
จะต้องประสำานคัวิามหลากหลายเหล�านี�สำำาหรับัใช้ในการปฏิิบััติต�อ556



พนักงาน	ล่กค้ัา	และกลุ�มผ้่เกี�ยวิข้องในที�ทำางานได้อย�างเหมาะสำมกับั
สำถึานการณ์

	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 การีเป็นผู้ปรีะกอบการี 3(3-0-6)
 (Entrepreneurship)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624001	หลักการบัริหาร
คัวิามหมาย	บัทบัาท	ประเภท	และคุัณลักษณะพิเศึษของธุิรกิจ

แนวิคัวิามคัดิและลกัษณะของการเปน็ผ้่ประกอบัการ	วิิธีิการเริ�มตน้ธิรุกจิ
	การดำาเนินงาน	และปัญหาในการจัดการ	นับัตั�งแต�การวิิเคัราะห์และ
ประเมินสำภาพแวิดล้อมทางธิุรกิจ	การศึึกษาคัวิามเป็นไปได้	การจัดการ
แหล�งทุน	การจัดทำาแผนธุิรกิจ	ตลอดจนศึึกษาปัจจัยสำำาคััญที�จำาเป็นต�อ
การเริ�มต้นธุิรกิจที�ประสำบัคัวิามสำำาเร็จได้แก�การตลาด	การเงิน	กฎีหมาย	
สัำงคัมและการแข�งขัน	

	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 การีบริีหารีความรู้ี 3(3-0-6)
 (Knowledge Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624001	หลักการบัริหาร
วิิวัิฒนาการการบัริหารคัวิามร้่เพื�อสำร้างม่ลคั�าแก�องค์ัการ	วิงจร

การเปลี�ยนคัวิามคัิดเป็นคัวิามร้่	แนวิคัิดในการจัดระเบีัยบัข้อม่ลของ
องค์ัการและคัวิามร้่แบับัองค์ักรรวิม	เพื�อการเรียนร้่และการบัริหารคัวิาม
ร้่ในมุมมองของทุนทางปัญญา	การจัดระเบีัยบั	และการเข้าถึึงคัวิามร้่	
ระดับัของการบัริหารคัวิามร้่ในองค์ัการ	เคัรื�องมือและขั�นตอนการกำาหนด

ร่ปแบับัการบัริหารและประเมินคัวิามร้่	การนำาการบัริหารคัวิามร้่สำ่�การ
ปฏิิบััติ

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 การีบริีหารีธุรีกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
 (Small Business Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624001	หลักการบัริหาร
คุัณลักษณะด้านบุัคัลิกภาพและคัวิามสำามารถึของผ้่ประกอบั

การซึี�งมีสำ�วินต�อคัวิามสำำาเร็จของธิุรกิจและการแสำวิงหาโอกาสำในการเป็น
ผ้่ประกอบัการ	คัวิามหมาย	ลักษณะ	ประเภท	บัทบัาท	ข้อได้เปรียบัและ
ข้อเสีำยเปรียบัและปัญหาของธิุรกิจขนาดย�อม	การดำาเนินงานของธิุรกิจ
ขนาดย�อมด้านต�าง	ๆ	คืัอ	การตลาด	การบัริหาร	การบััญชีและการเงิน	
การบัริหารบุัคัคัล	การจัดซืี�อ	และการคัวิบัคัมุสิำนค้ัาคังเหลือ	รวิมทั�งสำาเหตุ
ที�ทำาให้ธุิรกิจขนาดย�อมล้มเหลวิและปจัจัยที�ทำาให้ธุิรกิจขนาดย�อมประสำบั
คัวิามสำำาเร็จ

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 การีวางแผนและการีควบคุม 3(3-0-6)
 (Planning and Control)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624001	หลักการบัริหาร
ทฤษฎีี	แนวิคิัด	วัิตถุึประสำงค์ั	นโยบัายขององค์ัการ	เทคันิคั	ร่ป

แบับัและกระบัวินการวิางแผนและคัวิบัคุัมทางการบัริหาร	หลักสำำาคััญใน
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การวิางแผนและคัวิบัคุัมทางการบัริหาร	ประเภทของการวิางแผนและ
คัวิบัคุัมทางการบัริหาร	กลยุทธ์ิในการวิางแผนและคัวิบัคุัมทางการบัริหาร
	การวิางแผนและคัวิบัคัุมทางการบัริหารที�มีประสำิทธิิภาพ	แนวิโน้มการ
วิางแผนและคัวิบัคุัมทางการบัริหาร	การวิิเคัราะห์ล่�ทางในการตัดสิำนใจ	
การประเมินผลการคัวิบัคัุมการปฏิิบััติงาน	รวิมทั�งเคัรื�องมือที�ใช้ในการ
วิางแผน	การประเมินผล	และการคัวิบัคุัมทางการบัริหาร

Theories,	concepts,	objectives	and	policies	of	an	
organization;	techniques,	forms	and	processes	of	planning	and	
control	management;	planning	and	control	management	
strategies;	effective	planning	and	control	management;	trends	
in	planning	and	control	management;	analysis	of	decision-
making	guidelines;	performance	control	assessment;	tools	for	
planning;	assessment,	and	control.

624220 การีศึึกษาเป็นรีายบุคคล  3(2-3-4)
 (Individual Study)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
การกำาหนดหัวิข้อที�จะศึึกษาเกี�ยวิกับัการจัดการทรัพยากร

มนุษย์	และให้นักศึึกษาได้ค้ันคัวิ้าด้วิยตนเอง	โดยอย่�ภายใต้การด่แล
แนะนำาและให้คัำาปรึกษาของอาจารย์ผ้่สำอน

	Research	and	self-study	on	topics	and	issues	of	
human	resource	management	under	the	supervision	of	an	
advisor.
624221 การีบริีหารีคุณภาพในองค์การี 3(3-0-6)
 (Quality Management in Organizations)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
คัวิามสำำาคััญของการจัดองคั์การและระบับัคัุณภาพ	หลักการ

บัริหารคุัณภาพและเพิ�มผลผลิต	การจัดการคัวิามเสีำ�ยง	กลยุทธ์ิการเพิ�ม
ประสิำทธิิภาพการทำางานดว้ิยการนำากิจกรรมระบับัคัณุภาพและระบับัการ
จัดเอกสำารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการขององค์ัการ	เพื�อเพิ�มผลผลิตและ
พัฒนางานทั�วิทั�งองค์ัการ

Significance	of	organization	and	quality	systems;	
principles	of	quality	management	and	productivity;	risk	
management;	performance	enhancement	strategy	by	activity-
based	quality	management	and	enterprise	document	
management	system	for	productivity	and	task	development	
through	organizations.

 (2) กลุ่มวิชีาการีบริีหารีทั่ร่ีพยากรีมนุษย์
624231 การีวิจ่ยการีบริีหารีทั่ร่ีพยากรีมนุษย์ 3(3-0-6)
 (Human Resource Management Research)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624101	การบัริหารทรัพยากร
มนุษย์	และเคัยเรียน	620006	สำถิึติธุิรกิจ

บัทบัาทและคัวิามสำำาคััญของการวิิจัยการบัริหารทรัพยากร
มนุษย์	ระเบัียบัวิิธีิวิิจัย	การนำาเอาคัวิามร้่ทางสำถึิติและการประมวิลผล
ข้อม่ลโดยใช้คัอมพิวิเตอร์มาใช้ในการวิิจัย	การจดัทำาข้อเสำนอโคัรงการวิิจัย
	การฝึกปฏิิบััติทางการวิิจัย	รวิมทั�งการจัดทำารายงานการวิิจัย

Roles	and	significance	of	human	resource	management	
research;	computer	application	in	statistics	and	data	processing	
for	research;	research	practice	and	process	of	writing	a	research	
paper.

624232 กฎหมายสว่สดิการีส่งคม 3(3-0-6)
 (Social Welfare Laws)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
แนวิคัวิามคิัดเกี�ยวิกับักฎีหมายสำวัิสำดิการสัำงคัมและการพัฒนา

ทางสำากล	กฎีหมายสำวัิสำดิการสัำงคัมกบััการพฒันาสำวิสัำดิการสัำงคัม	ลกัษณะ
เฉพาะของกฎีหมายสำวัิสำดิการ	สัำงคัม	พัฒนาการของกฎีหมายสำวัิสำดิการ
สัำงคัมในประเทศึไทย	สำาระสำำาคััญของบัทบััญญัติแห�งกฎีหมายเกี�ยวิกับั
สำวัิสำดิการสัำงคัมฉบัับัต�าง	ๆ	การบัังคัับัใช้กฎีหมายในทางปฏิิบััติ	การ
เปลี�ยนแปลงทางสำวัิสำดิการสัำงคัมที�เกิดขึ�นจากกฎีหมายสำวัิสำดิการสัำงคัม	
ปัญหาที�เกี�ยวิกับัตัวิบัทบััญญัติแห�งกฎีหมายและปัญหาในการบัังคัับัใช้	
และประเด็นสำำาคััญเพื�อการปรับัปรุงและพัฒนากฎีหมายในอนาคัต

	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.

558



624233 การีบริีหารีสุขภาพและความปลอดภ่ยในการีทั่ำางาน    
  3(3-0-6)
 (Health & Safety Management)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
คัวิามหมายของอุบััติเหตุ	คัวิามส่ำญเสีำย	ประเภทและอันตราย

ของสำภาพแวิดล้อมในการทำางาน	กฎีหมายที�สำำาคััญด้านคัวิามปลอดภัย	
การจัดสำวัิสำดิการด้านคัวิามปลอดภัยในองค์ัการ	โรคัที�เกิดจากการทำางาน
	การป้องกันอันตรายจากการทำางาน	การป้องกันอันตรายจากอัคัคีัภัย	
หลักการปฐมพยาบัาลเบืั�องต้นเมื�อได้รับัการบัาดเจ็บัจากการทำางาน	
เทคันิคัการจัดกิจกรรมเพื�อลดอุบััติเหตุในการทำางาน	กิจกรรม	5	สำ	เพื�อ
คัวิามปลอดภยัในการทำางาน	การประเมินอันตรายเบืั�องตน้จากการทำางาน
	การปฏิิบััติเมื�อเกิดอุบััติภัย

Definitions	of	accident,	loss,	type	and	hazard	of	work	
environment;	major	safety	laws;	welfare	and	safety	at	work;	
occupational	diseases;	occupational	hazard	prevention;	fire	
prevention;	first-aid	basics	caused	by	injury	at	work;	techniques	
of	activity-based	program	for	reduction	of	accidents	at	work;	
5-S	Activity	for	work	safety;	basic	hazard	assessment	from	
work;	

624234 การีบริีหารีทั่ร่ีพยากรีมนุษย์สำาหร่ีบธุรีกิจข้ามชีาติ 3(3-0-6) 
 (Human Resource Management in Multinational 
 Business) 

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	624101	การบัริหารทรัพยากร
มนุษย์

ปัจจัยที�เกี�ยวิข้องกบััการแสำดงพฤตกิรรมของชนชาตใินภ่มภิาคั
ต�าง	ๆ	การปรับัตัวิ	คั�านิยม	วัิฒนธิรรม	สำังคัม	การดำาเนินชีวิิตและการ
ทำางานที�สำ�งผลกระทบัต�อพฤติกรรมองค์ัการ	การจ่งใจ	การใช้ภาวิะผ้่นำา
กับับุัคัคัลต�างวัิฒนธิรรม	แนวิคิัดใหม�เรื�องธุิรกิจไร้พรมแดน	แนวิคิัด	การ
ตั�งธุิรกิจในต�างชาติทั�งสำภาพปัจจุบัันและอนาคัต	ระเบัียบักฎีเกณฑ์
ระหวิ�างประเทศึ	วัิฒนธิรรมข้ามชาติ	เพื�อนำาไปใช้เป็นแนวิทาง	ในการ
บัริหารทรัพยากรมนุษย์	ในองค์ัการที�มีพนักงานหลายเชื�อชาติ

	Factors	concerning	behaviors	of	racial	and	regional	
differences,	adjustment,	value,	culture,	society,	way	of	living,	
and	work	affecting	organizational	behaviors;	motivation;	
leadership	roles	relating	to	people	of	different	cultures;	new	

concepts	of	boundless	business;	concepts	of	today’s	multi-
national	corporate	establishment	cross-cultures	and	in	the	
future;	international	rules	and	regulations	of	cross-cultural	
business	as	guidelines	for	human	resource	management	in	
multi-national	organizations.	

624235 เทั่คนิคการีสอนงานและให้คำาปรึีกษา 3(3-0-6)
 (Coaching & Counseling Techniques)

วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
ร่ปแบับัการเพิ�มประสิำทธิิภาพในการทำางานโดยใช้เทคันิคัการ

สำอนงาน	การวิินิจฉยัปัญหาการทำางาน	สำาเหตขุองปัญหา	การแกไ้ขปัญหา
ร�วิมกัน	เทคันิคัในการให้คัำาปรึกษา	รับัฟังข้อร้องทุกข์	การแก้ปัญหาคัวิาม
ขัดแย้งเพื�อสำร้างคัวิามพอใจ	สำามารถึนำาคัำาปรึกษาที�ได้รับัไปประยุกต์ได้
อย�างถ่ึกต้องและมีคัวิามเหมาะสำมตามแต�กรณี

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.	

หมวดวิชีาเฉุพาะด้าน สาขาวิชีารีะบบสารีสนเทั่ศึเพื�อธุรีกิจดิจิท่ั่ล
กลุ่มวิชีาเอกบ่งค่บ
หมวดวิชีาเฉุพาะด้าน
							 	 จำานวินหน�วิยกิต	(ศึึกษาด้วิยตนเอง-ปฎิีบััติ-บัรรยาย)
กลุ่มวิชีาเอกบ่งค่บ

625101  การีออกแบบเว็บไซด์  3(2-2-6)
 (Website Design)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite			:		None
	 แนวิคิัดในการออกแบับัเว็ิบัเพจด้วิย	UX/UI		โคัรงสำร้างของ
เว็ิบัไซีต์	การออกแบับัโคัรงสำร้างของเว็ิบัไซีด์	การเลือกใช้สีำ	การจัดร่ปแบับั
เว็ิบัเพจ	การออกแบับัด้วิยหลักการเข้าถึึงง�ายและตอบัสำนองทุกอุปกรณ์	
การใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล	5	และภาษาซีีเอสำเอสำ	3	ในการสำร้างเว็ิบัเพจ	
การใช้งานสืำ�อประสำมและการจัดเนื�อหาด้วิยกรอบัและสำไตล์	การใช้
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ซีอฟต์แวิร์สำำาเร็จร่ปซีีเอ็มเอสำเพื�อสำร้างเว็ิบัเพจ	เคัรื�องมือพัฒนาเว็ิบัและ
การปรับัแต�งหน้าเว็ิบัเพจด้วิยการแก้ไขโดยตรงที�เอชทีเอ็มแอล	
	 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  การีพ่ฒนาโปรีแกรีมสำาหร่ีบธุรีกิจด้วยภาษาไพทั่อน 
  3(2-2-6) 
 (Application Development for Business
 using Python)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite		:	None
	 พื�นฐานการแก้ปัญหาด้วิยวิิธีิการทางคัอมพิวิเตอร์โดยใช้ภาษา
ไพทอน	การโปรแกรมเชิงโคัรงสำร้าง	ชนิดของข้อม่ลพื�นฐาน	โคัรงสำร้างการ
คัวิบัคุัม	ฟังก์ชันและการสำ�งคั�าพารามิเตอร์	โคัรงสำร้างข้อม่ลพื�นฐาน	ลิสำต์
	ท่เพิล	เซ็ีต	ดิกชันนารี	เรนจ์	ไลบัราลีการประมวิลผลเชิงตัวิเลข	อาร์เรย์
และแมทริกซ์ีภาษาไพทอนสำำาหรับัการแสำดงผลข้อม่ล
	 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.

625103โครีงสร้ีางข้อมูลและอ่ลกอริีทึั่ม       3(2-2-6)
 (Data Structures and Algorithms)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite			:		None
	 โคัรงสำร้างข้อม่ลแบับัต�างๆ	ทั�งแบับัเชิงเส้ำน	อะเรย์	ลิงค์ัลิสำต์	แสำ
ตกคิัวิและแบับัไม�ใช�เชิงเสำน้		ทรี	กราฟ	อัลกอรทึิมพี�นฐานที�ใช้กับัโคัรงสำรา้ง

ข้อม่ล	เทคันคิัการเรียงลำาดับัข้อม่ลในหน�วิยคัวิามจำาหลักแบับัต�างๆ		คัน้หา
ข้อม่ล		การพัฒนาอัลกอริทึมและการวิิเคัราะห์อัลกอริทึมอย�างง�าย	และ
การเขียนโปรแกรมเพื�อจัดการกับัโคัรงสำร้างแบับัต�างๆ	
	 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  การีสื�อสารีข้อมูลและเครืีอข่ายคอมพิวเตอร์ี 3(2-2-6)
 (Data Communications and Networking) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
		 Prerequisite			:		None
	 เทคัโนโลยีการสืำ�อสำารข้อม่ล	แนวิคิัดและองค์ัประกอบัของระบับั
เคัรือข�าย	ประเภทและระบับัการสืำ�อสำารข้อม่ล	โปรโตคัอล	และ
สำถึาปัตยกรรมการสืำ�อสำารแบับัต�างๆ	สืำ�อ	ตัวิกลาง	และอุปกรณ์สำำาหรับัการ
สืำ�อสำารข้อม่ล	ระบับัมาตรฐานโอเอสำไอ	เทคัโนโลยีการเชื�อมโยงระหวิ�าง
เคัรือข�าย	
	 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  การีจ่ดการีข้อมูลและฐานข้อมูลสำาหร่ีบธุรีกิจ 3(2-2-6)
 (Database and Data Management for Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite		:		None
	 คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัฐานข้อม่ล	หลักสำำาคััญของระบับัฐาน
ข้อม่ล	สำถึาปตัยกรรมของระบับัฐานขอ้ม่ล	คุัณสำมบััติของระบับัฐานขอ้ม่ล
	ระบับัจัดการฐานข้อม่ล	การออกแบับัฐานข้อม่ลโดยการใช้ตัวิแบับัเอ็น
ทิตีรีเลชันชิพ	การทำาบัรรทัดฐาน	ฐานข้อม่ลเชิงสัำมพันธ์ิ	การสำร้างรีเลชัน
แนลสำคีัมา	เรเฟอเรนเชียลอินทิกริตี	ภาษาเอสำคัวิิแอลเบืั�องต้น	การปฏิิบััติ
การและการประยุกต์ใช้ระบับัจัดการฐานข้อม่ล
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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  รีะบบสารีสนเทั่ศึเพื�อการีจ่ดการี 3(3-0-6)
 (Management Information Systems)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite			:		None
	 แนวิคิัดพื�นฐานเกี�ยวิกับัระบับัสำารสำนเทศึและระบับัสำารสำนเทศึ
เพื�อการจัดการ	โคัรงสำร้างองคั์กร	องคั์ประกอบัของระบับัสำารสำนเทศึ	
ประเภทของระบับัสำารสำนเทศึ	ผลกระทบัของระบับัสำารสำนเทศึต�อองค์ักร
	การวิางกลยุทธ์ิและการพัฒนาระบับัสำารสำนเทศึ	บัทบัาทเชิงกลยุทธ์ิของ
ระบับัสำารสำนเทศึ	ทฤษฎีีการตัดสิำนใจ	ระบับัสำนับัสำนุนการตัดสิำนใจ	หลัก
การคัลังข้อม่ล	เหมืองข้อม่ล	และการประยุกต์ใช้ในเชิงการแข�งขันทาง
ธุิรกิจ	กรณีศึึกษาต�างๆ	ที�เกี�ยวิข้องกับัระบับัสำารสำนเทศึเพื�อการจัดการ		
	 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  ความม่�นคงของรีะบบสารีสนเทั่ศึ  3(3-0-6)
 (Information Systems Security)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite			:		None
		 แนวิคัวิามคัิดในการรักษาคัวิามมั�นคังปลอดภัยของระบับั
สำารสำนเทศึ	ประเภทของภยัคุักคัามและการโจมตเีข้าสำ่�ระบับัคัอมพวิิเตอร์
	เทคัโนโลยีด้านคัวิามมั�นคังของระบับัเคัรือข�าย	นโยบัายในการพิส่ำจน์
ทราบัและการคัวิบัคุัมการเข้าถึึงตามหลักมาตรฐานสำากล	การพัฒนาระบับั

ไอเอสำเอ็มเอสำขึ�นใช้ในองค์ักร	การประเมินคัวิามเสีำ�ยง	และการวิิเคัราะห์
คัวิามเสีำ�ยงด้านสำารสำนเทศึขององค์ักร	การพัฒนาแผนระบับัรักษาคัวิาม
มั�นคังปลอดภัยขององค์ักร	กฎีหมายมาตรฐานที�เกี�ยวิข้องกับัคัวิามมั�นคัง
ปลอดภัย
		 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.	

625110การีพ่ฒนาธุรีกิจและผู้ปรีะกอบการีธุรีกิจอิเล็กทั่รีอนิกส์  
  3(3-0-6)
 (New Venture Creation and Electronics 
 Business Entrepreneurship)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite			:		None
	 การประกอบัธิุรกิจอิเล็กทรอนิกสำ์	บัทบัาท	คัุณลักษณะ	การ
พัฒนาคัวิามคิัดสำร้างสำรรค์ัของการประกอบัการธุิรกิจอิเล็กทรอนิกส์ำ	การ
ประกอบัธุิรกิจอิเล็กทรอนิกส์ำประเภทต�าง	ๆ	การพัฒนาแผนธุิรกิจให้
ประสำบัคัวิามสำำาเร็จ	การวิิเคัราะห์ตลาด	และกำาหนดกลยทุธ์ิทางการตลาด
	การบัริหารจัดการห�วิงโซี�อุปทาน	การบัริหารจัดการสิำนทรัพย์	เทคันิคัการ
แก้ไขปัญหา	และการตัดสิำนใจเชิงกลยุทธ์ิ	การนำาเสำนอแผนธุิรกิจเพื�อระดม
เงินทุน	กฎีหมายที�เกี�ยวิข้อง	คัวิามเสีำ�ยงในการประกอบัธิรุกิจอิเล็กทรอนกิส์ำ
			 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 การีวิเครีาะห์และออกแบบธุรีกิจดิจิท่ั่ล   3(3-0-6)
 (Digital Business Analysis and Design) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite			:		None
	 แนวิคัวิามคิัดในการพัฒนาระบับัสำารสำนเทศึในธุิรกิจดิจิทัล	ขั�น
ตอนการวิิเคัราะห์และออกแบับัระบับังาน	เทคันิคัการรวิบัรวิมคัวิาม
ต้องการ	วิิธีิการวิิเคัราะหค์ัวิามตอ้งการเพื�อการพฒันาระบับั	แผนภาพการ
ไหลของข้อม่ล	พจนานุกรมข้อม่ล	การออกแบับัอินพุทและเอ้าท์พุท	การ
ออกแบับัฐานข้อม่ล	การเขียนข้อกำาหนดซีอฟต์แวิร์และข้อกำาหนดอื�นๆ	
เทคันิคัและขั�นตอนการทดสำอบัระบับังาน	การพัฒนาระบับั	การติดตั�ง
ระบับั	การจัดทำาค่ั�มือและเอกสำารประกอบัระบับังาน
	 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  โครีงงานธุรีกิจดิจิท่ั่ล 1 1(0-2-6)
 (Digital Business Project 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		เคัยเรียนวิิชา	625111	การวิิเคัราะห์และ	 	
	 ออกแบับัธุิรกิจดิจิทัล
	 Prerequisite	:		Taken	course	625111	Digital	Business			
	 Analysis	and	Design	
	 การใช้คัวิามร้่รวิบัยอดที�ได้เรียนมาเพื�อปฏิิบััติงานจริงในการ
วิิเคัราะห์และออกแบับัระบับัสำารสำนเทศึสำำาหรับัธุิรกิจดิจิทัล	ในลักษณะ
การทำางานเป็นกลุ�ม	จัดทำาและนำาเสำนอเอกสำารข้อเสำนอโคัรงการ	ภายใต้
คัำาแนะนำาของอาจารย์ที�ปรึกษา
	 Apply	all	the	acquired	knowledge	to	the	work	of	
analysis	and	system	design	for	digital	business	in	group	work;	
prepare	and	present	the	project	proposal	under	adviser’s	
suggestions.	

625113  โครีงงานธุรีกิจดิจิท่ั่ล 2 2(0-4-12)
 (Digital Business Project 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน:สำอบัได้	625112	โคัรงงานธุิรกิจดิจิทัล	1
			 Prerequisite:Passed	625112	Digital	Business	Project	1	
	 การใช้คัวิามร้่รวิบัยอดที�ได้เรียนมา	ประกอบักับัการศึึกษา
ค้ันคัว้ิาเพิ�มเติม	เพื�อปฏิิบััติงานจริงในการพัฒนาระบับังานที�ออกแบับัไว้ิ
ในวิิชา	625112	ให้สำามารถึใช้งานได้จริง		จัดทำาค่ั�มือการใช้งานและ
เอกสำารประกอบัระบับังาน	โดยมีอาจารย์ที�ปรึกษาให้คัำาแนะนำา
	 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  การีออกแบบงานกรีาฟิกสำาหร่ีบธุรีกิจดิจิท่ั่ล  3(2-2-6)
 (Graphics Design for Digital Business) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite			:		None
พื�นฐานการทำางานของคัอมพิวิเตอร์กราฟิก	การสำร้างภาพคัอมพิวิเตอร์
กราฟิก	ภาพเวิกเตอร์และราสำเตอร์	ขั�นตอนการวิาดภาพสำองมิติและสำาม
มิติ	ด้วิยโปรแกรมสำำาเร็จร่ปด้านการสำรา้งภาพ	โดยพิจารณาถึึงการจดัองคั์
ประกอบัของภาพ	จิตวิิทยาเกี�ยวิกับัสีำ	และการสำร้างภาพอินโฟกราฟิก
สำำาหรับัธุิรกิจดิจิทัล
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  การีพ่ฒนาเว็บแอปพลิเคช่ีน 3(2-2-6)
 (Web Application Development)
				 วิิชาบัังคัับัก�อน	:เคัยเรียนวิิชา	625101		การออกแบับัเว็ิบัไซีด์			
	 Prerequisite	:		Taken	course	625101	Website	Design		
	 หลักการพฒันาโปรแกรมบันอนิเทอรเ์นต็	การออกแบับัเว็ิบัแบับั
ไดนามิก	โคัรงสำร้างการทำางานของเว็ิบัเซีริฟเวิอร์	เว็ิบับัราวิเซีอร์	การ
ออกแบับัสำ�วินติดต�อกับัผ้่ใช้	การบัันทึกข้อม่ลผ�านฟอร์ม	การเชื�อมต�อกับั
โปรแกรมบันเว็ิบับัราวิเซีอร์	การพัฒนาโปรแกรมฝั�งแม�ข�ายด้วิยภาษา
มาตรฐานต�างๆ	การคัวิบัคัุมสำถึานะของโปรแกรมด้วิยเซีสำชั�น	การพัฒนา
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โปรแกรมเพื�อเชื�อมต�อฐานข้อม่ล		
		 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.

กลุ่มวิชีาเอกเลือก

							 	 จำานวินหน�วิยกิต	(ศึึกษาด้วิยตนเอง-ปฎิีบััติ-บัรรยาย)

625212  เครืีอข่ายส่งคมและพาณิชีย์เครืีอข่ายส่งคม 3(3-0-6)
 (Social Network and Social Commerce)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
										 Prerequisite	:		None
	 แนวิคิัด	ร่ปแบับัและการพฒันาการพาณชิยอิ์เล็กทรอนิกส์ำ	เคัรือ
ข�ายสัำงคัม	สืำ�อสัำงคัม	แอพพลิเคัชั�นเคัรือข�ายสัำงคัม	การบัริหารล่กค้ัาสัำมพันธ์ิ
และห�วิงโซี�อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ำด้วิยเคัรือข�ายสัำงคัม	จรรยาบัรรณ		
กฎีหมายธุิรกิจอิเล็กทรอนิกส์ำ	ธิรรมาภิบัาล	
Models,	concepts	and	developments	of	electronic	commerce;	
social	media,	social	network,	and	social	network	applications;	
electronic	customer	relationship	management;	electronic	
supply	chain	management	using	social	network;	ethics,	
e-business	laws	and	good	governance.

625213  การีฝึกปรีะสบการีณ์วิชีาชีีพทั่างธุรีกิจดิจิท่ั่ล
  3(0-150-0)
 (Field Experience in Digital Business 
 Profession)  
													วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:		None
													ฝึกประสำบัการณ์วิิชาชีพด้านคัอมพิวิเตอร์	ในหน�วิยงานรัฐบัาล
	รัฐวิิสำาหกิจ	หรือธุิรกิจเอกชน	ภายใต้การคัวิบัคุัม	ด่แลของอาจารย์ที�
ปรึกษา	โดยนำาคัวิามร้่ทั�งทางภาคัทฤษฎีีและภาคัปฏิิบััติที�ได้จากการศึึกษา

ไปใช้ในสำถึานการณ์จริง	จัดให้มีการปฐมนิเทศึเกี�ยวิกับัรายละเอียดของ
การฝึกประสำบัการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศึเพื�ออภิปรายปัญหาการ
ฝึกประสำบัการณ์ที�เกิดขึ�น	และเสำนอแนะแนวิทางแก้ปัญหาให้สำำาเร็จลุล�วิง
ไปด้วิยดี	และมีการจัดสำ�งรายงานเกี�ยวิกับัภาระหน้าที�ที�ปฏิิบััติในช�วิงฝึก
ประสำบัการณ์วิิชาชีพ
												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  เทั่คโนโลยีคลาวน์สำาหร่ีบธุรีกิจ  3(3-0-6)
 (Introduction to Cloud Computing for Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		เคัยเรียน	625104	การสืำ�อสำารข้อม่ลและ
	 เคัรือข�ายคัอมพิวิเตอร์
	 Prerequisite:Taken	Course	
	 625104	Data	Communications	and	Networking	
	 การจัดการสำถึาปตัยกรรมเทคัโนโลยสีำารสำนเทศึระดบััองคัก์ร	ที�
ทันสำมัย	 แนวิโน้มการประมวิลผลระดับัองค์ักร	 มาตรฐาน	 และ	
สำถึาปัตยกรรมเชิงบัริการ	ข้อม่ลใหญ�	และเทคัโนโลยีคัลาวิด์ระดับัองค์ักร
	คัวิามคัิดสำร้างสำรรคั์และกระบัวินการสำร้างสำรรคั์นวิัตกรรม	นวิัตกรรม	
กระบัวินการ	นวัิตกรรมผลิตภัณฑ์	การสำ�งเสำริมการพัฒนานวัิตกรรมและ
เทคัโนโลยีในองค์ักร	การนำานวัิตกรรมและเทคัโนโลยีไปส่ำ�เชิงพาณิชย์	การ
ระดมเงินทุนเพื�อการพัฒนาเทคัโนโลยีและนวัิตกรรม	การวิิจัยประเมิน	
คัวิามเป็นไปได้ทางธุิรกิจ	การตลาดและการเป็นผ้่ประกอบัการด้าน	
นวัิตกรรมและเทคัโนโลยี
	 Enterprise	 IT	 architecture	management,	new	
technologies	and	trends	of	enterprise	computing,	service	
oriented	standards,	and	architectures,	big	data,	enterprise	
cloud	computing.	Business	incubator;	networking	and	strategic	
alliance	for	innovation	and	technology	development;	capital	
venturing	for	development	of	technology	and	innovation;	
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technopreneurship;	intrapreneurship;	marketing	for	innovation	
and	technology;	diffusion	of	innovation	and	technology,	
business	feasibility	study	for	innovation	and	technology.

625215  วิทั่ยาการีข้อมูลเบื�องต้น 3(3-0-6)
 (Fundamentals of Data Science)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		เคัยเรียน	625105	การจัดการข้อม่ล
	 และฐานข้อม่ลสำำาหรับัธุิรกิจ
	 Prerequisite	:		Taken	Course	
	 625105	Database	and	Data	Management	for	Business	
	 วิิทยาการข้อม่ลเบืั�องต้น	การสำร้างแบับัจำาลองข้อม่ล	การ
ทำาคัวิามเข้าใจข้อม่ล	การใช้การคิัดเชิงสำถิึติ	การเพิ�มคัวิามสำามารถึทางการ
ตลาด	การเรียนร้่อย�างต�อเนื�อง	การกำาหนดวัิตถุึประสำงค์ั	การรวิบัรวิม
ข้อม่ล	การประมวิลผลข้อม่ล	การสำำารวิจและการแสำดงข้อม่ล	การวิิเคัราะห์
ข้อม่ลและใช้การเรียนร้่ของเคัรื�องกับัข้อม่ล	สำถึิติ	คัวิามน�าจะเป็น	การ
สำร้างแบับัจำาลองการทำานาย	แนวิทางการพัฒนาเพื�อล้างข้อม่ล	การขุด
ข้อม่ล	การวิิเคัราะห์ทางสำถึิติสำำาหรับัผ้่พัฒนาฐานข้อม่ล	คัวิามก้าวิหน้า
และถึดถึอยของฐานข้อม่ล	การทำานายด้วิยโมเดลเชิงเส้ำน	การทำาให้เป็น
มาตรฐานสำำาหรับัการปรบััปรงุฐานขอ้ม่ล	การพฒันาและการประเมนิฐาน
ข้อม่ล	โคัรงสำร้างฐานข้อม่ลและการเรียนร้่ของเคัรื�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  การีปรีะยุกต์ใช้ีงานกรีาฟิกในธุรีกิจดิจิท่ั่ล 3(2-2-6)
 (Graphic applications in digital businesses)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:		None
	 การนำาคัวิามร้่เรื�องการใช้สีำ	การใช้เส้ำน	การจดัองคัป์ระกอบัศึลิปะ
	การจัดหน้าสิำ�งพิมพ์	ออกแบับัสำ�วินปฏิิสัำมพันธ์ิกับัผ้่ใช้งานโปรแกรม
คัอมพิวิเตอร์		ออกแบับัการนำาเสำนอผลงาน		เพื�อใช้ประกอบัในธุิรกิจ
ประเภทต�าง	ๆ	โดยใช้โปรแกรมการออกแบับักราฟิกเป็นเคัรื�องมือและ
สำามารถึเลือกระบับัการพิมพ์ได้อย�างเหมาะสำม
	 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  การีทั่ำาเหมืองข้อมูลเพื�อธุรีกิจ 3(2-2-6)
 (Data Mining for Business) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	เคัยเรียน	
	 625105	การจัดการข้อม่ลและฐานข้อม่ลสำำาหรับัธุิรกิจดิจิทัล	
	 Prerequisite	:		Taken	course	
	 625105	Database	and	Data	Management	for	Business
	 คัวิามร้่เบืั�องต้นของการทำาเหมืองข้อม่ล	คัลังข้อม่ล	นิยามของ
การทำาเหมืองข้อม่ล	ขั�นตอนการทำาเหมืองข้อม่ล	การนำาเหมืองข้อม่ลมา
ประยุกต์ใช้ในงานธิุรกิจ	โปรแกรมในการทำาเหมืองข้อม่ล	การจัดเตรียม
ข้อม่ล	เทคันิคัการทำาเหมืองข้อม่ลด้วิยการจำาแนกกลุ�มข้อม่ลและการเชื�อม
โยงคัวิามสัำมพันธ์ิ	การประยุกต์ใช้เทคันิคัสำำาหรับัการวิิเคัราะห์ข้อม่ลจำานวิน
มาก	ให้เป็นสำารสำนเทศึในร่ปแบับัที�ผ้่ใช้ต้องการได้อย�างมีประสิำทธิิภาพ
	 Fundamental	of	data	mining;	data	warehouse;	
definition	of	data	mining;	data	mining	processes;	application	
of	data	mining	for	business	purpose;	software	for	data	mining;	
data	preparation;	classification	and	asscociation	data	mining	
techniques;	application	of	techniques	for	efficient	substantial	
data	analysis	into	users’	required	format.			
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625225 ห่วข้อพิเศึษทั่างธุรีกิจดิจิท่ั่ล 3(2-2-6)
 (Special Topics in Digital Business) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:		None
	หัวิข้อหรือพัฒนาการใหม�	ๆ 	ในสำาขาวิิชาระบับัสำารสำนเทศึเพื�อธุิรกิจดิจิทัล
	ที�เป็นประโยชน์ต�อนักศึึกษาในการศึึกษาต�อ	หรือในการประกอบัอาชีพ
ในอนาคัต
	New	beneficial	topics	or	advancement	in	Information	System	
for	Digital	Business	department	for	students’	further	studies	
or	careers.			

625226  การีใช้ีแอปพลิเคช่ีนสำาหร่ีบธุรีกิจ  3(2-2-6)
 (Application Usage for Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 การใช้งานเคัรื�องมือโปรแกรมประเภทสำเปรดชีต	การจัดเก็บั
ข้อม่ล	การใช้คัำาสัำ�งเพื�อจัดการข้อม่ล	ส่ำตรการคัำานวิณ	การใช้งานฟังก์ชัน	
การเชื�อมโยงส่ำตรข้ามไฟล์	การนำาเสำนอข้อม่ลในร่ปแผนภ่มิ	การสำร้างฟอร์ม
และการเขียนคัำาสัำ�งเพื�อจัดการข้อม่ล	
	 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  การีเขียนโปรีแกรีมบนฐานข้อมูล 3(2-2-6)
 (Database Programming) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		เคัยเรียนวิิชา	
	 625102	การพัฒนาโปรแกรมสำำาหรับัธุิรกิจด้วิยภาษาไพทอน			
	 และ	625105	การจัดการข้อม่ลและฐานข้อม่ลสำำาหรับัธุิรกิจ
	 Prerequisite		:		Taken	course	
	 625102	Application	Development	for	Business		using		
	 Python	and	625105	Database	and	Data	management	
	 for	Business	
	 หลักการพัฒนาโปรแกรมบันฐานข้อม่ล	การเขียนคัำาสัำ�งเอสำคัิวิ
แอล		เพื�อทำางานกับัฐานข้อม่ลเชิงสัำมพันธ์ิ		การจำากัดการเข้าถึึงข้อม่ล		

การเรียงลำาดับัข้อม่ล		การสืำบัค้ันข้อม่ลจากหลายตาราง	การเชื�อมตาราง		
การใช้ฟังก์ชันเดี�ยวิและฟังก์ชันกลุ�ม	การใช้คิัวิรีย�อย	การสำร้างและจัดการ
ตาราง		การคัวิบัคุัมการเข้าถึึงข้อม่ล	การใช้ตัวิแปร	การเขียนคัำาสัำ�งเพื�อ
เปลี�ยนแปลงข้อม่ลในฐานข้อม่ล			การเขียนโปรแกรมย�อย
	 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  การีเขียนโปรีแกรีมบนอุปกรีณ์ไร้ีสาย 3(2-2-6)
 (Wireless Programming)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		เคัยเรียน	625115	การพฒันาเว็ิบัแอปพลเิคัชัน
		 Prerequisite	:		Taken	course	
	 625115	Web	Application	Development
	 สำถึาปัตยกรรมของอุปกรณ์และเคัรือข�ายไร้สำาย	การพัฒนา
โปรแกรมบันอุปกรณ์ไร้สำาย	เคัรื�องมือพัฒนาโปรแกรม	และการประยุกต์
สำำาหรับังานต�างๆ	บันแพล็ตฟอร์มสำำาหรับัอุปกรณ์ไร้สำาย
	 Device	and	wireless	network	architecture;	wireless	
software	development;	tools	for	development;	application	of	
working	on	wireless	device	platform.		

625235  การีนำาเสนอภาพข้อมูลสำาหร่ีบงานธุรีกิจ  3(2-2-6)
 (Data Visualization for Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:		None
หลักการออกแบับั	พัฒนาและการประเมินการมานำาเสำนอข้อม่ล	การได้
มา	การจำาแนกรวิมถึึงการวิิเคัราะห์ข้อม่ลขนาดใหญ�	การใช้เทคันิคัและ
เคัรื�องมือในการแสำดงข้อม่ลในหลากหลายร่ปแบับั	ทั�งแบับักราฟ	แผนภ่มิ
	การจำาลองภาพ	หรือภาพเคัลื�อนไหวิ	การวิิเคัราะห์ข้อม่ลเชิงลึก	ที�ทำาให้
เกิดการคัาดการณ์	หรือการวิางแผนงานธิรุกิจล�วิงหน้า	เพื�อสำนับัสำนุนการ
ตัดสิำนใจ
	 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  อินเทั่อร์ีเน็ตในทุั่กสรีรีพสิ�งสำาหร่ีบธุรีกิจดิจิท่ั่ล
   3(3-0-6)
 (IoT for Digital Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:		None
	 อินเตอร์เน็ตสำำาหรับัสำรรพสิำ�ง	จริยธิรรม	คัวิามเป็นสำ�วินตัวิ	และ
คัวิามรับัผิดชอบั	สำถึาปัตยกรรมของ	IoT	การโปรแกรม	IoT	และทิศึทาง
	งานวิิจัย	IoT	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวิข้องกับั	IoT	โดยยึดหลัก	PDCA	
ประกอบัด้วิย	การสำำารวิจตลาด	การวิิเคัราะห์คัวิามต้องการของผ้่ใช้	การ
ออกแบับั	พัฒนาทดสำอบัผลิตภัณฑ์	การทำาการตลาด	รวิมทั�งร่ปแบับัของ
	การสำร้างรายได้
					 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  พื�นฐานไมโครีคอมพิวเตอร์ีก่บการีปรีะยุกต์ใช้ีงานโปรีแกรีม
สำาเร็ีจรูีปทั่างธุรีกิจ 3(2-2-6)
	 (Basic	Microcomputer	and	Business	 	
	 Software	Package	Application)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite		:		None
	 หลักการทำางานของไมโคัรคัอมพิวิเตอร์		การเลือกใช้อุปกรณ์
คัอมพิวิเตอร์ให้เหมาะสำมกบััลักษณะงาน	การประกอบัเคัรื�องคัอมพวิิเตอร์
	การเลือกใช้	การติดตั�ง	และการปรับัแต�งระบับัปฏิิบััติการ	การติดตั�งและ
ตั�งคั�าอุปกรณ์ต�อพ�วิง	หลักการใช้งานโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรม

สำำาเร็จร่ปในงานธุิรกิจต�าง	ๆ 		หลักการใช้งานโปรแกรมประเภทสำเปรดชีท
เพื�องานวิิจัยทางธุิรกิจ	การเก็บัรวิบัรวิมข้อม่ล	ประมวิลผลข้อม่ล	และจัด
ทำารายงานข้อม่ลการวิิจัยทางธุิรกิจ
	 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  เทั่คโนโลยีการีจ่ดการีภาพและสื�อดิจิท่ั่ล 3(2-2-6)
 (Digital Image and Media Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite		:		None
เทคันิคัและหลักการสำร้างภาพนิ�ง	ภาพเคัลื�อนไหวิ	ประเภทและชนิดของ
ไฟลภ์าพแบับั	Bitmap	ภาพแบับั	Vector	การจดัการไฟลภ์าพเคัลื�อนไหวิ
	การเลือกใช้โปรแกรมสำำาเร็จร่ปประเภทโปรแกรมสำร้างภาพนิ�งหรือภาพ
เคัลื�อนไหวิ	การนำาเสำนอผลงานด้วิยภาพชนิดต�าง	ๆ	การประยุกต์ใช้งาน
ภาพเคัลื�อนไหวิในงานธุิรกิจ		เทคันิคัและหลักการสำร้างสืำ�อประสำมระหวิ�าง
	ภาพ	ข้อคัวิาม	เสีำยง	ภาพเคัลื�อนไหวิ	วีิดีโอ	และจัดทำาแผนงานด้วิยสำตอ
รี�บัอร์ด	การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำำาเร็จร่ปประเภทสืำ�อประสำม	การนำาเสำนอ
และเผยแพร�ผลงานสืำ�อประสำม
	 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  เทั่คโนโลยีบนอินเทั่อร์ีเน็ตและพื�นฐานการีสร้ีางเว็บ  
  3(2-2-6)
 (Internet Technology and Basic Web   
 Developments)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี	
	 Prerequisite			:		None	
พื�นฐานและการทำางานของบัริการเว็ิบับันระบับัอินเทอร์เน็ต	(World	
Wide	Web)	การพัฒนาเว็ิบัไซีต์ด้วิยโปรแกรมสำำาเร็จร่ป	เทคัโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบััน	ประเภทและการใช้ประโยชน์ของเทคัโนโลยี
อินเทอร์เน็ต	ระบับัประมวิลผลแบับักลุ�มเมฆ่	(Cloud	Computing)	การ
บัริการบันระบับัประมวิลผลแบับักลุ�มเมฆ่	การให้บัริการซีอฟต์แวิร์	การ
ให้บัริการแพลตฟอร์ม	การให้บัริการโคัรงสำร้างพื�นฐาน	บัริการระบับัจัด
เก็บัข้อม่ล	การประยุกต์ใช้โปรแกรมบันระบับัประมวิลผลแบับักลุ�มเมฆ่
เพื�อพัฒนางานด้านธุิรกิจ	
	 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.			

หล่กสูตรีบริีหารีธุรีกิจบ่ณฑิ์ต สาขาวิชีาการีจ่ดการี
หมวดวิชีาเฉุพาะ 
กลุ่มวิชีาเอกบ่งค่บ
	 									จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

626101 จริียธรีรีมทั่างธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Business Ethics)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 ศึึกษาแนวิคัิดทฤษฏิีจริยธิรรม	จรรยาบัรรณวิิชาชีพ	เหตุผล
และแนวิปฏิิบััติด้านจรรยาบัรรณทางธิรุกิจ	สำภาพแวิดล้อมของธุิรกิจ	การ
สำร้างระบับัการจัดการและกำากับัด่แลกิจการที�ดีให้มีคัวิามโปร�งใสำและ
คัวิามรับัผิดชอบัของธิุรกิจในเชิงคัวิามสำัมพันธิ์กับัผ้่มีสำ�วินได้สำ�วินเสำียใน
สัำงคัม	ตลอดจนการใช้หลักธิรรมาภิบัาลในการบัริหารโดยมุ�งเน้นศึึกษา
ประเด็นปัญหาต�าง	ๆ 	จากกรณศึีึกษาที�เกิดขึ�นจรงิด้านจรยิธิรรมทางธิรุกิจ

และคัวิามรับัผิดชอบัต�อสัำงคัมของการประกอบัธุิรกิจ
		 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 รีะบบสารีสนเทั่ศึเพื�อการีจ่ดการี  3(3-0-6)           
 (Management Information System)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
		 ศึึกษาแนวิคัวิามคิัดเกี�ยวิกับัการจัดระบับัสำารสำนเทศึ	อันจะ
เป็นประโยชน์ในการจัดการ	เนื�อหาวิิชาคัรอบัคัลุมถึึงการวิิเคัราะห์	การ
ออกแบับั	และองคั์ประกอบัของระบับัสำารสำนเทศึเพื�อการจัดการ	และ
คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างองค์ัประกอบัเหล�านั�น	บัทบัาทและหน้าที�ของระบับั
สำารสำนเทศึเพื�อการจัดการภายในองคั์การ	สำภาพแวิดล้อมภายนอก
องค์ัการ	และผลกระทบัต�อสำารสำนเทศึเพื�อการจัดการ	รวิมถึึงการประยุกต์
ใช้ระบับัสำารสำนเทศึในการตัดสิำนใจงานต�าง	ๆ	รวิมถึึงระบับัสำำานักงาน
อัตโนมัติด้วิย
		 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 การีวางแผนและควบคุมกลยุทั่ธ์   3(3-0-6)           
 (Strategic Planning and Control)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 ทฤษฎีี	แนวิคิัด	วัิตถุึประสำงค์ั	นโยบัายขององค์ัการ	เทคันิคั	ร่ป
แบับัและกระบัวินการวิางแผนและคัวิบัคุัมทางการบัริหาร	หลักสำำาคััญใน
การวิางแผนและคัวิบัคุัมทางการบัริหาร	ประเภทของการวิางแผนและ
คัวิบัคุัมทางการบัริหาร				กลยุทธ์ิในการวิางแผนและคัวิบัคุัมทางการ
บัริหาร	การวิางแผนและคัวิบัคุัมทางการบัริหารที�มีประสิำทธิิภาพ	แนวิโน้ม
การวิางแผนและคัวิบัคุัมทางการบัริหาร	การวิิเคัราะห์ล่�ทางในการตัดสิำน
ใจ	การประเมินผลการคัวิบัคุัมการปฏิิบััติงาน	รวิมทั�งเคัรื�องมือที�ใช้ในการ
วิางแผน	การประเมินผล	และการคัวิบัคุัมทางการบัริหาร
	 Theories,	concepts,	objectives	and	policies	of	an	
organization;	techniques,	forms	and	processes	of	planning	and	
control	management;	planning	and	control	management	
strategies;	effective	planning	and	control	management;	trends	
in	planning	and	control	management;	analysis	of	decision-
making	guidelines;	performance	control	assessment;	tools	for	
planning;	assessment,	and	control.

626104 การีออกแบบองค์การีเพื�อความย่�งยืน   3(3-0-6)           
 (Organization Design for sustainability)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 คัวิามหมาย	แนวิคิัดทฤษฎีีองค์ัการและการบัริหาร	เพื�อนำามา
เป็นทางประยุกต์ใช้ในการออกแบับัโคัรงสำร้างองค์ัการ	การบัริหารที�เหมาะ
สำมตามสำถึานการณ์	สำภาพแวิดล้อมขององค์ัการ	และวัิฒนธิรรมองค์ัการ		
การศึึกษาร่ปแบับัขององคั์การและการออกแบับัองคั์การอย�างมี
ประสิำทธิิภาพเพื�อให้เกิดคัวิามสัำมพันธ์ิและคัวิามร�วิมมือระหวิ�างบุัคัคัลฝ่าย
ต�างๆ	ในองค์ัการ	รวิมถึึงศึึกษาผลกระทบัที�เกี�ยวิกับัผ้่มีสำ�วินได้สำ�วินเสีำยทุก
ฝ่าย	มุ�งเน้นคันเป็นศ่ึนย์กลางการพัฒนาในการที�จะทำาให้เกิดการพัฒนา
อย�างยั�งยืน	โดยสำร้างดุลภาพให้เกิดขึ�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 การีจ่ดการีความเปลี�ยนแปลง      3(3-0-6)           
 (Change Management)         
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 ศึึกษาหลกัและวิิธีิการเกี�ยวิกับัการบัรหิารการเปลี�ยนแปลงและ
การพัฒนาองค์ัการ	แนวิคิัด	ร่ปแบับักระบัวินการเปลี�ยนแปลง	ปัจจัยที�มี
ต�อการเปลี�ยนแปลงขององค์ัการ	กระบัวินการพัฒนาองค์ัการ	การจัดองค์ั
คัวิามร้่และการสำร้างองค์ัการแห�งการเรียนร้่	การบัรหิารคัวิามขัดแยง้	และ
การนำาเอานวิตักรรมการบัริหารมาประยกุต์ใช้ในการจดัการ	เพื�อเป็นการ
เพิ�มขีดคัวิามสำามารถึในการแข�งขัน
	 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 วิธีวิทั่ยาการีวิจ่ยทั่างธุรีกิจ      3(3-0-6)           
 (Business Research Methodology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 คัวิามเป็นมา	แนวิคัิดและวิัตถึุประสำงคั์ของการวิิจัยทางธิุรกิจ	
หลักการ	ระเบีัยบัวิิธีิ	และกระบัวินการวิิจัยทางธุิรกิจ	ประโยชน์และคัวิาม
สำำาคััญของการวิิจัย	การวิางแผนการวิิจัย	หลักการกำาหนดประเด็นปัญหา
เพื�อการวิิจัย	ขั�นตอนในการทำาวิิจัย	การเขียนโคัรงร�าง	การเขียนรายงาน
การวิิจัยและการเผยแพร�	
	 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 การีจ่ดการีโครีงการี   3(3-0-6)           
 (Project Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 คัวิามหมายของการจัดการโคัรงการ	ประเภทของโคัรงการ	
คัวิามสำำาคััญของการจัดทำาโคัรงการ	องค์ัประกอบัของโคัรงการ	การเขียน
โคัรงการ	กระบัวินการในการจัดการโคัรงการในร่ปแบับัต�าง	ๆ	การ
วิางแผนโคัรงการ	ปัจจัยที�มีสำ�วินเกี�ยวิข้องกับัการจัดทำาโคัรงการ	การ
วิิเคัราะห์สำภาพแวิดล้อมของโคัรงการ	การวิิเคัราะห์คัวิามเป็นไปได้ของ
โคัรงการ	การวิิเคัราะหร์ะบับัการดำาเนนิงานโคัรงการ	การคัวิบัคัมุและการ
ติดตามโคัรงการในร่ปแบับัต�าง	ๆ	และการยุติโคัรงการ
		 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  การีจ่ดการีนว่ตกรีรีมและเทั่คโนโลยี      3(3-0-6)           
 (Management of Innovation and Technology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 สำาระสำำาคััญของการพัฒนาเทคัโนโลยีในองค์ัการธุิรกิจ	
กระบัวินการนวัิตกรรมการวิางแผน	การจัดการนวัิตกรรมและเทคัโนโลยี
อย�างเป็นระบับั	การประยุกต์และถึ�ายทอดเทคัโนโลยีจากต�างประเทศึ	
การหาพันธิมิตรทางเทคัโนโลยี	การจัดองค์ัการและการพัฒนาทรัพยากร
บุัคัคัลทางเทคัโนโลยี	การวิิเคัราะห์คัวิามต้องการทางเทคัโนโลยี
	 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  การีเป็นผู้ปรีะกอบการี    3(3-0-6)           
 (Entrepreneurship) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
				 คัวิามหมาย	บัทบัาท	ประเภท	และคุัณลักษณะพิเศึษของธุิรกิจ
แนวิคัวิามคัดิและลกัษณะของการเปน็ผ้่ประกอบัการ	วิิธีิการเริ�มต้นธิรุกจิ
	การดำาเนินงาน	และปัญหาในการจัดการ	นับัตั�งแต�การวิิเคัราะห์และ
ประเมินสำภาพแวิดล้อมทางธิุรกิจ	การศึึกษาคัวิามเป็นไปได้	การจัดการ
แหล�งทุน	การจัดทำาแผนธุิรกิจ	ตลอดจนศึึกษาปัจจัยสำำาคััญที�จำาเป็นต�อ
การเริ�มต้นธุิรกิจที�ประสำบัคัวิามสำำาเร็จได้แก�การตลาด	การเงิน	กฎีหมาย	
สัำงคัมและการแข�งขัน	รวิมถึึงแนวิคัวิามคิัดในการเป็นผ้่ประกอบัการในยคุั
ของคัวิามเปลี�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 ส่มมนาทั่างการีจ่ดการีธุรีกิจ    3(3-0-6)           
 (Seminar in Business Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน:เคัยเรียนวิิชาเอกบัังคัับัมาแล้วิอย�างน้อย	4	วิิชา

	 ประเด็นพิเศึษและเรื�องที�อย่�ในคัวิามสำนใจทางด้านการจัดการ
ธุิรกิจ	และงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้อง	หัวิข้อเรื�องอภิปรายอาจเปลี�ยนแปลงไป
ตามประเด็นปัญหาและสำภาพแวิดล้อม	โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีีการจัดการ
และอภิปรายผล
	 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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กลุ่มวิชีาเอกเลือก
                    
	 	 						จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

626201 การีจ่ดการีความรู้ี        3(3-0-6)           
 (Knowledge Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 ศึึกษาองค์ัคัวิามร้่และวิิวัิฒนาการทางคัวิามคิัดของแนวิคิัด
องค์ัการแห�งการเรียนร้่และแนวิคิัดการจัดการคัวิามร้่	นักศึึกษาจะได้เรียน
ร้่ถึึงคัวิามสำัมพันธิ์ระหวิ�างองคั์การแห�งการเรียนร้่และการจัดการคัวิามร้่	
คัวิามสำำาคััญของการจัดการคัวิามร้่และการจัดการคัวิามร้่ในโลกยุคั
เศึรษฐกิจสัำงคัมบันฐานคัวิามร้่	และจะได้ศึึกษาแนวิทางการพัฒนาองค์ัการ
ให้เป็นองค์ัการแห�งการเรียนร้่อย�างเป็นระบับัและได้เรียนร้่ถึึงแนวิทางและ
กระบัวินการจัดการคัวิามร้่อย�างเป็นระบับั
	 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 ภาวะผู้นำา    3(3-0-6)           
 (Leadership)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 แนวิคิัดเกี�ยวิกับัผ้่นำาและภาวิะผ้่นำา	ทฤษฎีีเกี�ยวิกับัภาวิะผ้่นำา	
การวิางแผนและการตัดสิำนใจของผ้่นำา	ภาวิะผ้่นำาเชิงกลยุทธ์ิ	คุัณธิรรมและ
จริยธิรรมของผ้่นำา	ภาวิะผ้่ตาม	ผ้่นำากับัการทำางานเป็นทีม	การบัริหาร
คัวิามขัดแย้ง	การจ่งใจ	และการสืำ�อสำารในองค์ัการ	การปรับัตัวิของผ้่นำาใน
สำภาพการณ์ต�างๆ	เพื�อเพิ�มประสำิทธิิภาพในการทำางานของกลุ�ม	โดยนำา
กรณีศึึกษาประกอบัการเรียน	
	 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 การีจ่ดการีคุณภาพและการีเพิ�มผลิตภาพ      3(3-0-6)           
 (Quality Management and Productivity   
 Improvement)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 หลักการและวิิธีิปฏิิบััติในการคัวิบัคัุมคุัณภาพในกิจการผลิต
สิำนค้ัาและบัริการ	เทคันิคัและเคัรื�องมือทางสำถิึติในการคัวิบัคัุมคุัณภาพ
การผลิตสิำนค้ัา	ระบับับัริหารคุัณภาพและมาตรฐานระบับัการจัดการสิำ�ง
แวิดล้อม	แนวิคิัดและการวัิดผลิตภาพ	เทคันิคัวิิธิกีารปรับัปรุงวิิธิกีารปฏิิบััติ
งานเพื�อเพิ�มผลติภาพ	การเพิ�มผลติภาพกบััคุัณภาพงานและคัณุภาพชวิีิต
ในการทำางาน
	 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 การีจ่ดการีธุรีกิจบริีการี      3(3-0-6)           
 (Service Business Management)         
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 ศึึกษาการจัดการธุิรกิจการบัริการต�างๆ	ศึึกษาวิิธีิการปฏิิบััติ
งานของบุัคัลากรในธุิรกิจบัริการ	ได้แก�		อุตสำาหกรรมการท�องเที�ยวิ	มัคัคุั
เทศึก์	พนักงานโรงแรม	ผ่้ประกอบัการและพนักงาน	ร้านอาหาร	ร้านขา
ยของที�ระลึก	ฯลฯ	เพื�อเตรียมคัวิามพร้อมในการประกอบัอาชีพ
	 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 การีจ่ดการีธุรีกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  3(3-0-6)           
 (Small and Medium Business Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 คุัณลักษณะด้านบุัคัลิกภาพและคัวิามสำามารถึของผ้่ประกอบั
การซึี�งมีสำ�วินต�อคัวิามสำำาเร็จของธุิรกิจและการแสำวิงหาโอกาสำในการเป็น
ผ้่ประกอบัการ	คัวิามหมาย	ลักษณะ	ประเภท	บัทบัาท	ข้อได้เปรียบัและ
ข้อเสำยีเปรียบัและปญัหาของธิรุกจิขนาดกลางและขนาดย�อม	การดำาเนนิ
งานของธุิรกิจขนาดกลางและขนาดย�อมด้านต�างๆ	คืัอ	การตลาด	การ
บัริหาร	การบััญชีและการเงิน	การบัริหารบุัคัคัล	การจัดซืี�อ	และการ
คัวิบัคุัม	สิำนค้ัาคังเหลือ	รวิมทั�งสำาเหตุที�ทำาให้ธุิรกิจขนาดกลางและขนาด
ย�อมล้มเหลวิและปัจจัยที�ทำาให้ธิุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อมประสำบั
คัวิามสำำาเร็จ	
	 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 การีจ่ดการีโลจิสติกส์และโซ่อุปทั่าน      3(3-0-6)           
 (Logistics Management and Supply Chain)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 คัวิามหมาย	แนวิคัิด	คัวิามสำำาคััญของการบัริหารโซี�อุปทาน	
กลยุทธิ์ของการจัดการโซี�อุปทาน	ระบับัการบัริหารข้อม่ลและการแลก
เปลี�ยนข้อม่ลอิเล็กทรอนิกส์ำ	การจัดการวัิตถุึดิบั	การจัดการคัวิามเสีำ�ยงใน
การจัดซืี�อจัดหา	การสำร้างพันธิมิตรในการผลิต	การจัดการสิำนค้ัาคังคัลัง	
การกระจายสิำนค้ัา	ระบับัเทคัโนโลยีสำารสำนเทศึเพื�อการตัดสิำนใจสำำาหรับั
สำนับัสำนุนกิจกรรมการจัดการโซี�อุปทาน

	 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 ปรีะสบการีณ์วิชีาชีีพการีจ่ดการี(การีฝึกงาน)  
  6(0-300ช่ี�วโมง-0)           
 (Professional Experiences in Management)   
 (Internship)         
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		โดยผ�านคัวิามเหน็ชอบัจากอาจารยที์�ปรึกษา
		 จัดให้มีการเพิ�มพ่นคัวิามร้่คัวิามสำามารถึและคัวิามชำานาญ
ทางการจัดการ	โดยให้มีการฝึกงานในหน�วิยงานภาคัรัฐ	ภาคัรัฐวิิสำาหกิจ	
หรือภาคัเอกชน	รวิมทั�งหน�วิยงานประเภทอื�นๆ	ทั�งนี�เน้นการรวิบัรวิม
ข้อม่ล	การวิิเคัราะห์การบัริหารในองคั์การ	ตลอดจนการวิางโคัรงการใน
การแก้ไขปัญหาในชีวิิตจริง	โดยเฉพาะวัิฒนธิรรมองค์ัการ	เทคันิคัการ
บัริหารงานขององค์ัการ	และพฤติกรรมมนุษย์ในองค์ัการ
			 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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หล่กสูตรีบริีหารีธุรีกิจบ่ณฑิ์ต สาขาวิชีาการีจ่ดการีนว่ตกรีรีม
การีค้า
																						จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

627101  ความรู้ีพื�นฐานทั่างนว่ตกรีรีม               2(1-2-3)
            (Foundation of Innovation)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
			 ที�มาและแนวิคิัดของนวัิตกรรม	คัวิามหมายและประเภทของ
นวัิตกรรม	คัวิามสำำาคััญของนวิัตกรรมที�มีผลต�อชีวิิตมนุษย์คัวิามสำัมพันธิ์
ระหวิ�างนวัิตกรรมกับัคัวิามต้องการพื�นฐานของมนุษย์ประโยชน์และ
ตัวิอย�างนวัิตกรรมที�ก�อให้เกิดประโยชน์แก�มวิลมนุษชาติ	กระบัวินการ
สำร้างนวัิตกรรม
					 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  การีจ่ดการีคุณภาพและเพิ�มผลผลิต      2(1-2-3) 
            (Quality and Productivity Management)
			 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
			 คัวิามสำำาคััญของระบับัคุัณภาพเละการเพิ�มผลผลิต	หลักการ
และกระบัวินการจัดการงานคุัณภาพและเพิ�มผลผลิต	กิจกรรมการเพิ�ม
ประสิำทธิิภาพขององคัก์าร	กจิกรรมการจดัการคัวิามเสีำ�ยง	กลยทุธ์ิการเพิ�ม
ประสิำทธิิภาพการทำางาน	การนำากิจกรรมระบับัคุัณภาพมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนางานขององค์ัการ
				 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  การีคิดเชิีงสร้ีางสรีรีค์      2(1-2-3) 
            (Creative Thinking)
			 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
			 ทฤษฎีีและหลักการการพัฒนาคัวิามคิัดสำ ร้างสำรร ค์ั	
กระบัวินการพัฒนาคัวิามคิัดเชิงสำร้างสำรรค์ัด้วิยกระบัวินการเรียนร้่แบับั
ต�างๆ	บัทบัาทของคัวิามคิัดเชิงสำร้างสำรรค์ัที�มีต�อมวิลมนุษยชาติ	การนำา
เสำนอการประยุกต์คัวิามคิัดสำร้างสำรรค์ัส่ำ�การเป็นผลงานด้านนวัิตกรรม
							 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  กรีะบวนการีแก้ปัญหา      2(1-2-3) 
   (Problem Solving Process)
			 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
			 หลักการ	ขั�นตอน	วิิธีิการ	และเทคันิคัในการดำาเนินการเก้
ปัญหาการทำางานด้วิยกระบัวินการที�เป็นระบับั	ตั�งแต�การวิิเคัราะหปั์ญหา
	การแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหา	โดยฝึกปฏิิบััติใช้กิจกรรมกลุ�ม
คุัณภาพ
				 Principles;	methods	and	techniques	in	operating	
problems	with	systematic	processes			from	problem	analysis;	
problem	solving	and	prevention	by	practicing	quality	group	
activities.

627105  การีจ่ดการีนว่ตกรีรีม      2(1-2-3) 
   (Innovation Management)
					 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
			 แนวิคิัดการจัดการนวัิตกรรมอย�างเป็นระบับั	การเกิดองค์ั
คัวิามร้่ไปส่ำ�การสำร้างนวัิตกรรม	การถึ�ายทอดองค์ัคัวิามร้่ของบุัคัลากรใน
องค์ักร	การถึ�ายโอนนวัิตกรมจากภายนอก	กลยุทธ์ิการจัดการนวัิตกรรม
ปัจจัยที�มีผลต�อการเปลี�ยนแปลงขององคั์การและการสำร้างนวิัตกรรม	
การนำานวัิตกรรมออกสำ่�ตลาดเพื�อการพาณิชยก์ารประเมนิคัวิามสำำาเร็จของ
นวัิตกรรม
			 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  ความรู้ีพื�นฐานปัญญาปรีะดิษฐ์     2(2-0-4)
   (Foundation of Artificial Intelligence)
			 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 นวัิตกรรมและเทคัโนโลยีสำมัยใหม�	เทคันิคัการนำานวัิตกรรม
และเทคัโนโลยีมาใช้การประกอบัธุิรกิจ	ระบับัสำารสำนเทศึเพื�องานธุิรกิจ
และการจัดการ		การประยุกต์ใช้ระบับัสำารสำนเทศึ	ระบับัฐานข้อม่ล	ระบับั
ปฏิิบััติการเคัรือข�ายคัอมพิวิเตอร์		ทักษะการใช้ซีอฟแวิร์คัอมพิวิเตอร์		
อินเทอร์เน็ตของสำรรพสิำ�ง	(IOT)	เทคัโนโลยีของสืำ�อสัำงคัม		เว็ิบัไซีต์	การ
ประมวิลผลคัลาวิด์เบืั�องต้น		เทคัโนโลยีอุปกรณ์พกพาและการสืำ�อสำารไร้
สำายที�นำามาใช้ในการประกอบัธุิรกิจ
	 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  ปัญญาปรีะดิษฐ์เพื�อธุรีกิจการีค้า               2(1-2-3)
   (Artificial Intelligence for Trading Business)
			 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
			 หลักการและแนวิคิัดค้ันปัญญาประดิษฐ์	เทคันิคัการค้ันหา	การ
แทนคัวิามร้่	การประมวิลผลภาษาธิรรมชาติโคัรงข�ายประสำาทเทียม	
สำถึาปัตยกรรมของระบับัผ้่เชี�ยวิชาญ	การโยงและกลไกอุปมาน	การ
ประยกุต์ปัญญาประดษิฐ์และระบับัผ้่เชี�ยวิชาญในธิรุกิจและอุตสำาหกรรม
	และกรณีศึึกษาปัญญาประดิษฐ์และระบับัผ้่เชี�ยวิชาญ
	 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  การีจ่ดการีทั่ร่ีพย์สินทั่างปัญญา      2(2-0-4) 
    (Intellectual Property Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
ทรัพย์สิำนทางปัญญา	กฎีหมายคัรื�องหมายการคั้า	กฎีหมายลิขสำิทธิิ�	
กฎีหมายสิำทธิิบััตร	การคุ้ัมคัรองทรพัยสิ์ำนทางปญัญา	การบัังคัับัสิำทธิิเกี�ยวิ
กับัทรัพย์สิำนทางปัญญาและการระงับัข้อพิพาทเกี�ยวิกับัทรัพย์สิำนทาง
ปัญญาในทางศึาลและในชั�นอนญุาโตตุลาการ	ประกาศึกระทรวิงพาณชิย์
	กฎีกระทรวิง	กฎีระเบีัยบัที�เกี�ยวิข้องและอนุสัำญญาวิ�าด้วิยการคุ้ัมคัรอง
สิำทธิิ�
	 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  นว่ตกรีรีมทั่างธุรีกิจ 1  2(0-4-2) 
 (Business Innovation 1)
			 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
		ศึึกษาและปฏิิบััติเกี�ยวิกับัการบ่ัรณาการคัวิามร้่และทักษะในระดับั
เทคันิคัที�สำอดคัล้องกับัสำาขาวิิชาชีพที�ศึึกษาเพื�อสำร้างเละพัฒนางานด้วิย
กระบัวินการทดลอง	สำำารวิจ	ประดิษฐ์คิัดค้ันหรือการปฏิิบััติงานเชิงระบับั
	การเลือกหวัิข้อโคัรงการ	การศึึกษาคัน้คัวิา้ขอ้ม่ลและเอกสำารอา้งองิ	การ
เขียนโคัรงการ	การดำาเนินงานโคัรงการ	การเก็บัรวิบัรวิมข้อม่ล	วิิเคัราะห์
และแปลผล	การสำรุปจัดทำารายงาน	การนำาเสำนอผลงานโคัรงการ	ดำาเนิน
การเปน็รายบุัคัคัลหรอืกลุ�มตามลกัษณะของงานใหแ้ล้วิเสำร็จในระยะเวิลา
ที�กำาหนด
				 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  นว่ตกรีรีมทั่างธุรีกิจ 2      2(0-4-2) 
   (Business Innovation 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน:	นวัิตกรรมทางธุิรกิจ	1
			 	ศึึกษาและปฏิิบััติเกี�ยวิกับัการบ่ัรณาการคัวิามร้่และทกัษะใน
ระดับัเทคันคิัที�สำอดคัลอ้งกบััสำาขาวิิชาชพีที�ศึึกษาเพื�อสำร้างเละพฒันางาน
ด้วิยกระบัวินการทดลอง	สำำารวิจ	ประดิษฐ์คิัดค้ันหรือการปฏิิบััติงานเชิง
ระบับั	การเลือกหัวิข้อโคัรงการ	การศึึกษาค้ันคัวิา้ข้อม่ลและเอกสำารอ้างอิง
	การเขียนโคัรงการ	การดำาเนินงานโคัรงการ	การเก็บัรวิบัรวิมข้อม่ล	
วิิเคัราะห์และแปลผล	การสำรุปจัดทำารายงาน	การนำาเสำนอผลงานโคัรงการ
	ดำาเนินการเป็นกลุ�มตามลักษณะของงานให้แล้วิเสำร็จในระยะเวิลาที�
กำาหนด	(นักศึึกษาสำามารถึจัดทำาโคัรงการสำร้างเเละหรือพัฒนางานที�ต�อ
เนื�องจากรายวิิชานวัิตกรรมทางธุิรกิจ	1	หรือเป็นโคัรงการใหม�)	และ
ประเมินผลโคัรงการในดุลยพนิิจของทีมอาจารยผ้่์สำอน	โดยให้คัะแนนตาม
ร่ปแบับัที�กำาหนดโดยสำาขาวิิชา
						 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.

กลุ่มวิชีาเอกเลือก   
	 											จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

627201  การีจ่ดการีสินค้าและบริีการี     3(3-0-6) 
   (Product and Service Management)
			 วิิชาบัังคัับัก�อน:	ไม�มี
			 การการจัดการสำินค้ัาและบัริการ	โดยจัดร่ปแบับัการจัดการ
ผลิตภัณฑ์	ตามแนวิคิัดในการ	จัดการผลิตภัณฑ์	การบัริหารผลิตภัณฑ์	
การจัดการประเภทผลิตภัณฑ์การจัดการสำ�วินประสำมผลิตภัณฑ์	และ
ตราสิำนค้ัาการจัดการบัรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก	การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม�
	การจัดการวิงจรชวิีิตผลิตภณัฑก์ารจดัการดา้นการบัรกิาร	แนวิคัดิในการ
จัดการด้านราคัา	การกำาหนดราคัา	และกลยุทธ์ิการตั�งราคัา	ตลอดจน
ทำาการวิางแผนบัริหารจัดการสิำนค้ัาและบัริการทั�งระยะสัำ�นและระยะยาวิ
	และทำาการจัดสำร้างโมเดลร้านค้ัาสำมัยใหม�นำาเสำนอในร่ปแบับัดิจิทัล
	 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  การีวิจ่ยและวิเครีาะห์พฤติกรีรีมผู้บริีโภค    3(2-2-5)
   (Research and Consumer Behavior Analysis)
			 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
			 การวิิจัยเเละวิิเคัราะห์พฤติกรรมผ้่บัริโภคั	การเก็บัข้อม่ล
พฤติกรรมล่กค้ัา	วิิเคัราะห์	ลักษณะทางกายภาพของธิุรกิจกับัคัวิามร้่สำึก
ของล่กค้ัา	วิางแผนจัดทำาโคัรงการวิิจัย	โดยมีการกำาหนดโจทยก์ารวิิจัยการ
ออกแบับัเคัรื�องมอืทางการวิิจัยการเกบ็ัรวิบัรวิมขอ้ม่ลการวิิเคัราะหข้์อม่ล
และประมวิลผลด้วิยโปรแกรมสำำาเร็จร่ปทางสำถิึติ	และนำาเสำนอผลการวิิจัย
ตลอดจนการนำาผลการวิิจัยไปใช้ในการวิิเคัราะห์พฤติกรรมผ้่บัริโภคั	และ
วิางแผนกลยุทธ์ิทางการตลาดได้อย�างเหมาะสำม
						 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  การีขายเชิีงกลยุทั่ธ์    3(3-0-6) 
   (Sales Strategy)
							 วิิชาบัังคัับัก�อน:	ไม�มี
			 การขายเชิงกลยทุธ์ิผ�านการอภิปรายกรณีศึึกษาเกี�ยวิกับัคัวิาม
สัำมพันธ์ิของตลาด	ล่กค้ัา	และพนักงานขาย	การวิิเคัราะห์กรณีศึึกษาเกี�ยวิ
กับัข้อม่ลการขายนำาไปสำ่�การวิางแผนการขายทั�งออนไลน์และออฟไลน์
อย�างมีประสิำทธิิภาพเพื�อสำร้างคัวิามได้เปรียบัทางการแข�งขัน	การสำร้าง
แบับัจำาลองกลยทุธิก์ารขายสิำนคัา้จากสำถึานการณจ์รงิในธิรกิุจคัา้ปลกีสำมยั
ใหม�	การประยุกต์ใช้เคัรื�องมือทางการตลาดและเทคัโนโลยีสำารสำนเทศึเพื�อ
สำ�งเสำริมกลยุทธ์ิการขาย	การศึึกษาวิิเคัราะห์ทักษะและขีดคัวิามสำามารถึ
ของพนักงานขาย	การสำร้างแบับัจำาลองการฝึกและพัฒนาทักษะการขาย
และการบัริการของพนักงาน	การวิิเคัราะห์และปรับัปรุงโคัรงสำร้างการ
บัริหารทีมขายจากกรณีศึึกษาการสำร้างแผนการขายและการประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับัสำถึานการณ์จริง	ฝึกปฏิิบััติการเจรจาต�อรองผ�านการสำร้าง
สำถึานการณ์จำาลอง	(role-play)	และฝึกการสำร้างแรงจ่งใจการขายผ�าน
การสำร้างร่ปแบับัของผลตอบัแทน	เช�น	เงินรางวัิลการขาย	(commission)	
เป็นต้น
	 Discussions	on	sales	strategy	through	case	studies	
related	to	the	relationships	of	marketing,	customers,	and	
salespersons;	analysis	of	cases	studies	concerning	sales	data	
to	optimize	online	and	offline	sales	planning	for	a	competitive	
advantage;	sales	strategy	model	on	real-life	business	situations	
in	modern	retail	business;	application	of	marketing	tools	and	
information	technology	for	sales	strategy	promotion;	analysis	
of	sales	team’s	skills	and	performance;	practice	model	
formulation	and	development	of	sales	team’s	skills	and	
performance;	analysis	and	improvement	of	sales	team’s	
management	structure	based	on	case	study	analysis	of	sales	

planning	and	implementation	to	a	real-life	situation;	practice	
in	negotiations	through	role-playing;	and,	practice	in	stimulation	
enhancement	in	sales	through	basic	types	of	compensation,	
such	as	commissions,	etc.					

627204  กลยุทั่ธ์การีตลาดดิจิท่ั่ล                3(3-0-6) 
   (Digital Marketing Strategy)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
			 การวิิเคัราะหส์ำภาวิะแวิดลอ้มภายในและภายนอก	พฤตกิรรม
ผ้่บัริโภคัในยคุัดิจิทัล	การแบั�งสำ�วินตลาด	การกำาหนดกลุ�มเป้าหมาย	และ
การวิางตำาแหน�งผลิตภัณฑ์	กลยุทธ์ิสำ�วินประสำมทางการตลาดดิจิทัล	การ
ปฏิิบััติการวิางแผนกลยุทธ์ิตลาดดิจิทัลกลยุทธ์ิการตลาดด้วิยเคัรื�องมือ
ค้ันหา(search	engine	optimization)การตลาดเชิงเนื�อหา(digital	
content	marketing)	การตลาดผ�านอุปกรณ์เคัลื�อนที�(mobile	
marketing)และการตลาดผ�านสัำงคัมออนไลน์	(social	media	marketing)	
และกลยุทธ์ิการชำาระเงินออนไลน์	(e-payment)	เทคัโนโลยีที�เกี�ยวิข้อง
กับัการเงิน	(fin	tech)	สำกุลเงินดิจิทัล	(bit	coin)	บัล็อกเชน	(block	chain)	
การประเมินผลคัวิามสำำาเร็จของการตลาดดิจิทัล	การจัดทำาโคัรงงาน	การ
ออกแบับักลยุทธ์ิการตลาดดิจิทัล	การนำาเสำนอโดยใช้เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ
	รวิมถึึงจริยธิรรมในการทำาการตลาดดิจิทัล
	 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  กลยุทั่ธ์การีสื�อสารีการีตลาดแบบบูรีณาการี    3(3-0-6) 
   (Integrated Marketing Communication   
 Strategy)
        วิชีาบ่งค่บก่อน : ไม่มี
			 การวิางแผนกลยทุธ์ิการสืำ�อสำารการตลาดแบับับ่ัรณาการ	การ
จัดกิจกรรมสำ�งเสำริม	การตลาด	การโฆ่ษณา	การประชาสัำมพันธ์ิ	การสำ�ง
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เสำรมิการขาย	การขายโดยพนกังานขาย	การตลาดทางตรง	และการตลาด
ออนไลน์	การกำาหนดงบัประมาณสำำาหรับักิจกรรมสำ�งเสำริมการตลาด	การ
วัิดคัวิามมีประสิำทธิิผลของการสำ�งเสำริมการตลาดจากกรณีศึึกษาจริง
	 Planning	of	integrated	marketing	communication	
strategy;	marketing	promotion	activities;	advertising;	public	
relation;	sales	promotion;	personal	selling;	direct	sales	and	
online	marketing;	budget	allocation	for	sales	promotion;	
evaluation	of	sales	promotion	effectiveness	based	on	real	
case	studies.	

627206  การีจ่ดการีแฟรีนไชีส์และคู่ค้าทั่างธุรีกิจ      3(3-0-6) 
   (Franchising and Business Partnership   
 Management)
   วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
		การจดัทำาแผนธิรุกจิแฟรนไชสำต้์นแบับั	(prototype)	และการสำรา้งคัวิาม
สัำมพันธ์ิที�ดีกับัค่ั�ค้ัาทางธุิรกิจโดยสำำารวิจธุิรกิจแฟรนไชส์ำประเภทต�างๆ	เพื�อ
วิิเคัราะห์ปัญหาการจัดการธุิรกิจแฟรนไชส์ำในปัจจุบััน	รวิมทั�งการออกแบับั
กระบัวินการ	ขั�นตอนการดำาเนินงานเพื�อศึึกษาคัวิามเป็นไปได้ของการ
พัฒนาธุิรกิจ		แฟรนไชส์ำ	ตลอดจนการจัดทำารายงานและการนำาเสำนอผล
งานโดยใช้เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ
	 Creation	of	prototype	franchising	business	plan	and	
good	relationship	with	business	partnership	by	surveying	
different	types	of	franchising	to	analyze	problems	in	current	
franchising	business;	design	of	operation	process	and	steps	
for	feasibility	study	of	franchising	business	development,	
including	preparation	of	franchising	report	and	presentation	
by	IT	application.

627207  การีบูรีณาการีการีค้าในตลาดอาเซียน      3(3-0-6) 
 (Sales Integration in ASEAN Markets)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
		แนวิคิัด	องค์ัประกอบั	คัวิามสำำาคััญและสำภาพแวิดล้อมที�มีผลต�อการทำา
ธุิรกิจการค้ัาในตลาดอาเซีียน	การจัดการตลาดการค้ัาในตลาดอาเซีียน	กฏิ
หมายเกี�ยวิกับัการดำาเนินธุิรกิจการค้ัาในตลาดอาเซีียน	คัวิามร�วิมมือ
ทางการค้ัาระหวิ�างประเทศึอาเซีียน	ลักษณะการลงทุนและเงื�อนไขในการ

ทำาธุิรกิจการคัา้ในประเทศึอาเซีียน	รวิมทั�งแนวิโนม้ที�สำำาคััญของการคัา้ใน
ตลาดอาเซีียนสำำาหรับัธุิรกิจการค้ัาสำมัยใหม�
	 Concepts,	components,	significance	and	environment	
affecting	business	operations	in	ASEAN	markets;	ASEAN	
marketing	management;	laws	related	to	sales	and	business	in	
ASEAN	markets;	sales	cooperation	among	Asian	countries;	
investment	characteristics	and	conditions	of	business	
operations	in	Asian	countries;	major	trends	in	modern	trade	
business	in	ASEAN	markets.		

627208  การีเป็นผู้ปรีะกอบการีธุรีกิจการีค้าสม่ยใหม่    3(3-0-6)          
   (Entrepreneurship for Modern Trade Business)
					 วิิชาบัังคัับัก�อน:	ไม�มี
		คัวิามหมายและประเภทของผ้่ประกอบัการ	คุัณลักษณะและทักษะที�
จำาเป็นของผ้่ประกอบัการธุิรกิจการค้ัาสำมัยใหม�	การพัฒนาและประเมิน
โอกาสำ	อุปสำรรคัในการประกอบัธุิรกิจ	การเสำริมสำร้างคัวิามคิัดสำร้างสำรรค์ั
	แนวิคิัดเกี�ยวิกับั	ร่ปแบับัธุิรกิจ	การบัริหารจัดการ	โคัรงสำร้างองค์ัการ	การ
บัริหารเงินทุน	การบัริหารการตลาด	การจัดร่ปแบับั	องค์ัการ	การจัดการ
เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ	รวิมถึึงการกำาหนดกลยุทธ์ิให้เหมาะสำมกับั
สำถึานการณ์ของธุิรกิจในยุคัดิจิทัล	เพื�อสำร้างคัวิามได้เปรียบัในการแข�งขัน
และการสำร้างสำมรรถึนะในการดำาเนินงานที�ยั�งยื�นตลอดจนจริยธิรรมของ
การเป็นผ้่ประกอบัการคั้าสำมัยใหม�	และคัวิามรับัผิดชอบัต�อสัำงคัมและสิำ�ง
แวิดล้อม
	 	Definition	and	types	of	entrepreneur;	characteristics	
and	skills	needed	for	entrepreneurs	in	modern	trade	business;	
development	and	assessment	of	opportunities;	barriers	in	
business	operations;	creativity	enhancement;	concepts	about	
types	of	business,	management;	organizational	structure;	
capital	management;	marketing	management;	organizing;	IT	
management;	strategic	formulation	to	optimize	digital	business	
situations	for	competitive	advantages	and	sustainability	
competency,	including	ethics	of	modern	trade	entrepreneurs	
and	ECSR.
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627209  ธุรีกิจการีค้าอิเล็กทั่รีอนิกส์  3(2-2-5) 
 (e-Trading Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
		ฝึกปฏิิบััติการธุิรกิจค้ัาอิเล็กทรอนิกส์ำ	(e-trading)	โดยยึดหลักการคัวิาม
เชื�อมโยง	คัวิามสำอดคัล้อง	และคัวิามสัำมพันธ์ิขององค์ัประกอบั	ร่ปแบับั
และจริยรรรมในการดำาเนินธิุรกิจของการคั้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ำ	การ
พยากรณ์สำถึานการณ์และแนวิโน้มการเปลี�ยนแปลงของการค้ัาปลีก
อิเลก็ทรอนกิสำทั์�งในประเทศึและต�างประเทศึ	การวิางเเผนและสำรา้งธิรุกิจ
จำาลอง	(prototype)	การจัดทำารายงานและนำาเสำนอผลงานโดยใช้
เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ
	 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  การีวิเครีาะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั่างธุรีกิจ    3(2-2-5)  
   (Big Data Business Analytics)
			 วิิชาบัังคัับัก�อน:	ไม�มี
		การวิิเคัราะห์ข้อม่ลขนาดใหญ�ทางธุิรกิจ	โดยยดึหลักคัวิามเชื�อมโยง	คัวิาม
สำอดคัล้อง	และคัวิามสัำมพันธ์ิในการค้ันคัว้ิาเทคันิคัการวิิเคัราะห์ข้อม่ลจาก
ฐานข้อม่ลล่กค้ัาในกลุ�มธุิรกิจการค้ัาสำมัยใหม�	หรือ	ธุิรกิจต�างๆ	แบับัreal
-time	วิางเเผนการวิิคัราะห์และสำร้างเเบับัจำาลองข้อม่ลทางธิุรกิจด้วิย
ข้อม่ลขนาดใหญ�โดยใช้โปรแกรมสำำาเร็จร่ป	ตลอดจนการนำาเสำนอผลงาน
โดยใช้เทคัโนโลยี
	 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.

กลุ่มวิชีาฝึกปฏิิบ่ติการี
             
  จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

627301  การีเรีียนรู้ีภาคปฏิิบ่ติด้านการีจ่ดการีนว่ตกรีรีม
 การีค้า 1  4(ปฏิิบ่ติ 450ช่ี�วโมง)
   (Work-based Learning in Innovative Trading
  Management 1) 
 วิิชาบัังคัับัก�อน:	ไม�มี
	 ฝึกปฏิิบััติการด้านการจัดการธิุรกิจการคั้าอย�างเป็นระบับัใน
สำถึานประกอบัการที�ทางสำถึาบัันกำาหนด	โดยเนื�อหาของการฝึกปฏิิบััติ
ประกอบัไปด้วิยการปฏิิบััติงานเบืั�องต้นในร้านคั้าสำำาหรับัระดับัพนักงาน	
ในสำ�วินงานแคัชเชียร์และงานพื�นฐานทั�วิไป	เพื�อทำาการปรับัพื�นฐานเบืั�อง
ต้นของการทำางาน	เช�น	การเตรียม	คัวิามพร้อมในการให้บัริการ	หลักการ
จัดวิางสิำนค้ัาเพื�อการจำาหน�าย	การตรวิจสำอบัปริมาณสิำนค้ัา	การรักษาสุำข
อนามัยสำ�วินบัุคัคัล	การรักษาคัวิามสำะอาดพื�นที�ขายและอุปกรณ์ต�างๆ	
ภายในร้าน	ขั�นตอนการขายสิำนค้ัาเเละบัริการที�เคัรื�องคิัดเงิน	และคัวิาม
ปลอดภัยในการทำางาน	เป็นต้น	ภายใด้การด่แลของอาจารย์ที�ปรึกษาการ
ฝึกปฏิิบััติงานและพนักงานพี�เลี�ยงหรือคัร่ฝึกในสำถึานประกอบัการ	โดยมี
การประเมินผลในร่ปแบับัต�างๆ	ได้แก�รายงานเวิลาในการฝึกปฏิิบััติงาน	
ผลการทดสำอบัคัวิามสำามารถึในการปฏิิบััติงาน	รายงานผลประเมินการ
ปฏิิบััติงาน	โดยหัวิหน้างาน	และการจัดทำาโคัรงงานในรายวิิชาการเรียนร้่
ภาคัปฏิิบััติ
							 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  การีเรีียนรู้ีภาคปฏิิบ่ติด้านการีจ่ดการี
 นว่ตกรีรีมการีค้า 2   4(ปฏิิบ่ติ 450ช่ี�วโมง)
 (Work-based Learning in Innovative Trading 
 Management 2)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน:	ไม�มี
			 ฝึกปฏิิบััติการด้านการจัดการธุิรกิจการค้ัาอย�างเป็นระบับัใน
สำถึานประกอบัการที�ทางสำถึาบัันกำาหนด	โดยเนื�อหาของการฝึกปฏิิบััติ
ประกอบัไปด้วิยการปฏิิบััติงานในร้านค้ัาสำำาหรับัระดับัพนักงาน	ในสำ�วินที�
เพิ�มเติมจากรายวิิชาก�อน	เช�น	ขั�นตอนการสัำ�งสิำนค้ัาเพื�อการจำาหน�าย	การ
ตรวิจสำอบัวินัหมดอายแุละการเสืำ�อมของสำนิค้ัา	การแกไ้ขปญัหาการบัรกิาร
	เป็นต้น	ภายใต้การด่เลของอาจารย์ที�ปรึกษาการฝึกปฏิิบััติงานและ
พนักงานพี�เลี�ยงหรือคัร่ฝึกในสำถึานประกอบัการ	โดยมีการประเมินผลใน
ร่ปแบับัต�างๆ	ตามที�หน�วิยงานฝึกอบัรมและสำถึานประกอบัการกำาหนด	
ได้แก�	รายงานเวิลาในการฝึกปฏิิบััติงาน	ผลการทดสำอบัคัวิามสำามารถึใน
การปฏิิบััติงาน	รายงานผลประเมินการปฏิิบััติงานโดยหัวิหน้างาน	และ
การจัดทำาโคัรงงานในรายวิิชาการเรียนร้่ภาคัปฏิิบััติ
						 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  การีเรีียนรู้ีภาคปฏิิบ่ติด้านการีจ่ดการี
 นว่ตกรีรีมการีค้า 3               4(ปฏิิบ่ติ 450ช่ี�วโมง)
   (Work-based Learning in Innovative
  Trading Management 3)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน:	ไม�มี
		ฝึกปฏิิบััติการด้านการจัดการธุิรกิจการค้ัาอย�างเป็นระบับัในสำถึาน
ประกอบัการที�ทางสำถึาบัันกำาหนด	โดยเนื�อหาของการฝึกปฏิิบััติประกอบั
ไปด้วิยการปฏิิบััติงานในร้านคั้าสำำาหรับัระดับัพนักงานอาวิุโสำ	เช�น	การ
วิิเคัราะห์กลุ�มล่กค้ัาเป้าหมาย	การพยากรณ์การขาย	การสัำ�งซืี�อสิำนค้ัา	การ
ตรวิจรับัสิำนค้ัาการคัวิบัคุัมคุัณภาพสิำนค้ัาและการจัดทำาเอกสำารและ
รายงานต�างๆ	ที�จำาเปน็สำำาหรบััร้านคัา้	เป็นตน้	ภายใตก้ารด่เเลของอาจารย์
ที�ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิิบััติงานเละพนักงานพี�เลี�ยงหรือคัร่ฝึกในสำถึาน
ประกอบัการ	โดยมีการประเมินผลในร่ปแบับัต�างๆ	ตามที�หน�วิยงานฝึก
อบัรมและสำถึานประกอบัการกำาหนด	ได้แก�	รายงานเวิลาการฝึกปฏิิบััติ
งาน	ผลการทดสำอบัคัวิามสำามารถึในการปฏิิบััติงาน	รายงานผลประเมิน
การปฏิิบััติงานโดยหัวิหน้างาน	และการจัดทำาโคัรงงานในรายวิิชาการเรียน
ร้่ภาคัปฏิิบััติ
					 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  การีเรีียนรู้ีภาคปฏิิบ่ติด้านการีจ่ดการี
 นว่ตกรีรีมการีค้า 4   4 (ปฏิิบ่ติ 450ช่ี�วโมง)
  (Work-based Learning in Innovative Trading 
 Management 4)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน:	ไม�มี
			 ฝึกปฏิิบััติการด้านการจัดการธิุรกิจการคั้าอย�างเป็นระบับัใน
สำถึานประกอบัการที�สำถึาบัันกำาหนดโดยนื�อหาของการฝึกปฏิิบััติประกอบั
ไปด้วิยการปฏิิบััติงานสำำาหรับัระดับัพนักงานอาวุิโสำเช�น	การบัริหารยอด
ขาย	การรักษามาตรฐานการบัริการ	การบัริหารสำินค้ัาคังคัลัง	และการ
บัริหารทรพัยากรภายในรา้น	เป็นตน้ภายใตก้ารด่แลของอาจารยที์�ปรกึษา
ทางด้านการฝกึปฏิิบััติงานและพนกังานพี�เลี�ยงหรอืคัร่ฝกึในสำถึานประกอบั
การ	โดยมีการประเมินผลในร่ปแบับัต�าง	ๆ 	ตามที�ทางหน�วิยงานฝึกอบัรม
และสำถึานประกอบัการกำาหนดได้เก�	รายงานเวิลาในการฝึกปฏิิบััติงาน	ผล
การทดสำอบัคัวิามสำามารถึในการปฏิิบััติงาน	รายงานผลประเมนิการปฏิิบััติ
งานโดยหัวิหน้างาน	และการจัดทำาโคัรงงานในรายวิิชาฝึกปฏิิบััติงาน
						 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  การีเรีียนรู้ีภาคปฏิิบ่ติด้านการีจ่ดการีนว่ตกรีรีม
 การีค้า 5  
 (Work-based Learning in Innovative Trading   
 Management 5)   และ627311  การีเรีียนรู้ีฝึกปฏิิบ่ติ  
 ด้านการีจ่ดการีนว่ตกรีรีมการี ค้า 1  (สำาหร่ีบหล่กสูตรีต่อ 
 เนื�อง)(Work-based Learning in Innovative   
 Trading Management 1)  4(ปฏิิบ่ติ 450ช่ี�วโมง)
						 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
			 ฝึกปฏิิบััติการด้านการจัดการธิุรกิจการคั้าอย�างเป็นระบับัใน
สำถึานประกอบัการที�สำถึาบัันกำาหนด	โดยเนื�อหาของการฝึกปฏิิบััติประกอบั
ไปด้วิยการปฏิิบััติงานพื�นฐานสำำาหรับัระดับัหัวิหน้างาน	ในระดับัผ้่ช�วิยผ้่
จัดการแผนกหรือผ้่ช�วิยผ้่จัดการร้าน	เช�น	การวิิเคัราะห์ข้อม่ลการขาย	การ
บัริหารกลุ�มล่กค้ัาเป้าหมาย	การบัริหารจัดการเกี�ยวิกับักิจกรรมการสำ�ง
เสำริมการขาย	การวิิเคัราะหผ์ลการดำาเนินงานของรา้นและคัวิามร้่เบืั�องตน้
เกี�ยวิกับักฎีหมายของธุิรกิจการค้ัาสำมัยใหม�เป็นต้น	ภายใต้การด่แลของ
อาจารย์ที�ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิิบััติงาน	และพนักงานพี�เลี�ยงหรือคัร่
ฝึกในสำถึานประกอบัการ	โดยมีการประเมนิผลในร่ปแบับัต�างๆตามที�ทาง
หน�วิยงานฝกึอบัรมและสำถึานประกอบัการกำาหนด	ได้แก�	รายงานเวิลาใน
การฝึกปฏิิบััติงาน	ผลการทดสำอบัคัวิามสำามารถึในการปฏิิบััติงาน	รายงาน
ผลประเมินการปฏิิบััติงานโดยหัวิหน้างาน	และการจัดทำาโคัรงงานใน
รายวิิชาการเรียนร้่ภาคัปฏิิบััติ
						 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  การีเรีียนรู้ีภาคปฏิิบ่ติด้านการีจ่ดการีนว่ตกรีรีม
 การีค้า 6 และ   
 (Work-based Learning in Innovative Trading 
 Management 2)
627312  การีเรีียนรู้ีฝึกปฏิิบ่ติด้านการีจ่ดการีนว่ตกรีรีมการีค้า 2  
 (สำาหร่ีบหล่กสูตรีต่อเนื�อง)
 (Work-based Learning in Innovative Trading   
 Management 2) 4(ปฏิิบ่ติ 450ช่ี�วโมง)
      วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
			 ฝึกปฏิิบััติการด้านการจัดการธุิรกิจการค้ัาอย�างเป็นระบับัใน
สำถึานประกอบัการที�ทางสำถึาบัันกำาหนด	โดยเนื�อหาของการฝึกปฏิิบััติ
ประกอบัไปด้วิยการปฏิิบััตงิานสำำาหรับัพื�นฐานสำำาหรับัระดับัหวัิหน้างานใน
ระดับัผ้่ช�วิยผ้่จัดการแผนกหรือผ้่ช�วิยผ้่จัดการร้าน	เช�น	การบัริหารการเงิน
ของร้าน	การบัริหารผลการดำาเนินงานของร้าน	การตรวิจสำอบัคัวิามมีตัวิ
ตนของสิำนค้ัา	การตรวิจสำอบัมาตรฐานการทำางานของร้าน	การสืำ�อสำาร
ข้อม่ลกับัพนักงานในร้าน	การบัริหารทีมงานในร้าน	และการคัวิบัคัุม
จัดการเอกสำารต�างๆ	ของร้าน	เป็นต้น	ภายใต้การด่แลของอาจารย์ที�
ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิิบััติงานและพนักงานพี�เลี�ยงหรือคัร่ฝึกในสำถึาน
ประกอบัการ	โดยมีการประเมินผลในร่ปแบับัต�างๆ	ตามที�หน�วิยงานฝึก
อบัรมเละสำถึานประกอบัการกำาหนด	ได้แก�	รายงานเวิลาในการฝึกปฏิิบััติ
งาน	ผลการทดสำอบัคัวิามสำามารถึในการปฏิิบััติงาน	รายงานผลประเมิน
การปฏิิบััติงานโดยหัวิหน้างานและการจัดทำาโคัรงงานในรายวิิชาการเรียน
ร้่ภาคัปฏิิบััติ
							 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  การีเรีียนรู้ีภาคปฏิิบ่ติด้านการีจ่ดการีนว่ตกรีรีม
 การีค้า 7  
         (Work-based Learning in Innovative Trading   
 Management 7) และ
627313  การีเรีียนรู้ีฝึกปฏิิบ่ติด้านการีจ่ดการีนว่ตกรีรีม
 การีค้า 3 (สำาหร่ีบหล่กสูตรีต่อเนื�อง)
   (Work-based Learning in Innovative Trading   
 Management 3)  4(ปฏิิบ่ติ 450ช่ี�วโมง)
 วิิชาบัังคัับัก�อน:	ไม�มี
			 ฝึกปฏิิบััติการด้านการจัดการธิุรกิจการคั้าอย�างเป็นระบับัใน
สำถึานประกอบัการที�สำถึาบัันกำาหนด	โดยเนื�อหาของการฝึกปฏิิบััติประกอบั
ไปด้วิยการจัดการร้านค้ัาเพื�อการบัริหารจัดการร้านค้ัา	สำาขาจำานวินหลาย
สำาขาในพื�นที�คัวิามรับัผิดชอบั	ในตำาแหน�งหัวิหน้างานเทียบัเท�าระดับั
หัวิหน้าแผนกหรือรักษาการผ้่จัดการร้าน	เช�นการจัดการระบับัสำารสำนเทศึ
ที�เชื�อมต�อกับัระบับัสำ�วินกลางและร้านสำาขาต�างๆ	การบัริหารผลประกอบั
การของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุิรกิจ	การบัริหารจัดการงาน
ทรัพยากรบัุคัคัลภายในร้าน	เช�น	การจัดการข้อม่ลของพนักงาน	การสำ�ง
เสำริมและพัฒนาศัึกยภาพการทำางานของพนกังาน	เป็นต้น	ภายใต้การด่แล
ของ	อาจารยที์�ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิิบััติงานและพนักงานพี�เลี�ยงหรือ
คัร่ฝึกในสำถึานประกอบัการ	โดยมีการประเมินผลในร่ปแบับัต�างๆ	ตาม
ที�ทางหน�วิยงานฝึกอบัรมและสำถึานประกอบัการกำาหนด	ได้แก�	รายงาน
เวิลาในการฝึกปฏิิบััติงาน	ผลการทดสำอบัคัวิามสำามารถึในการปฏิิบััติงาน
	รายงานผลประเมินการปฏิิบััติงานโดยหัวิหน้างาน	และการจัดทำาโคัรง
งานในรายวิิชาการเรียนร้่ภาคัปฏิิบััติ
							 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  การีเรีียนรู้ีภาคปฏิิบ่ติด้านการีจ่ดการีนว่ตกรีรีม
 การีค้า 8         
 (Work-based Learning in Innovative Trading   
 Management 8)  และ
627314  การีเรีียนรู้ีฝีกปฏิิบ่ติด้านการีจ่ดการีนว่ตกรีรีม
 การีค้า 4  (สำาหร่ีบหล่กสูตรีต่อเนื�อง)
 (Work-based Learning in Innovative Trading   
 Management 4)  4(ปฏิิบ่ติ 450 ช่ี�วโมง)
 วิิชาบัังคัับัก�อน:	ไม�มี
	 ฝึกปฏิิบััติการด้านการจัดการธุิรกิจการค้ัาอย�างเป็นระบับัใน
สำถึานประกอบัการที�สำถึาบัันกำาหนด	โดยเนื�อหาของการฝกึปฏิิบััติประกอบั
ไปด้วิยการปฏิิบััติงานสำำาหรับัตำาแหน�งหัวิหน้างาน	เทียบัเท�าผ้่จัดการแผนก
หรือรักษาการผ้่จัดการร้าน	โดยมีการบ่ัรณาการองค์ัคัวิามร้่ต�างๆ	ที�เรียน
มาในภาคัทฤษฎีี	และจากการฝึกปฏิิบััติงานทั�งหมดเข้าด้วิยกัน	มีการทำา
โคัรงงานที�กี�ยวิข้องกับัการจัดการธุิรกิจ	การค้ัาสำมัยใหม�	ภายใต้การด่เเล
ของอาจารย์ที�ปรึกษาการฝึกปฏิิบััติงานและพนักงานพี�เลี�ยงหรือคัร่ฝึกใน
สำถึานประกอบัการ	โดยมีการประเมินผลในร่ปแบับัต�างๆ	ได้แก�	รายงาน
เวิลาในการฝกึปฏิิบััติงาน	ผลการทดสำอบั	คัวิามสำามารถึในการปฏิิบััติงาน
	รายงานผลประเมินการปฏิิบััติงานโดยหัวิหน้างาน	และการจัดทำาโคัรง
งานในรายวิิชาการเรียนร้่ภาคัปฏิิบััติ
	 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.
หล่กสูตรีบ่ญชีีบ่ณฑิ์ต (หล่กสูตรีนานาชีาติ)
หมวดวิชีาเฉุพาะด้าน
1.กลุ่มวิชีาแกนทั่างธุรีกิจ
				 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

630001T  เศึรีษฐศึาสตร์ีเบื�องต้น 3(3-0-6)
 (Principles  of  Economics)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักและคัวิามหมายของวิิชาเศึรษฐศึาสำตร์โดยศึึกษาเกี�ยวิกับั
หลักทั�วิไปของเศึรษฐศึาสำตร์จุลภาคั		อุปสำงค์ัและอุปทาน	โคัรงสำร้างและ
การกำาหนดราคัาในตลาดแข�งขันสำมบ่ัรณ์และไม�สำมบ่ัรณ์	พฤติกรรมของผ้่
บัริโภคั	และหลักทั�วิไปของเศึรษฐศึาสำตร์มหภาคั	รายได้ประชาชาติ	
วัิฏิจักรธุิรกิจ	เงินเฟ้อและเงินฝ้ด	นโยบัายการคัลังและการค้ัาระหวิ�าง
ประเทศึ		ผลกระทบัการเปลี�ยนแปลงในดัชนีชี�วัิดด้านเศึรษฐศึาสำตร์		
มหภาคัต�อกิจกรรมทางธุิรกิจ
	 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  การีวิเครีาะห์เชิีงปริีมาณทั่างธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Quantitative  Analysis  in  Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 กระบัวินการตัดสิำนใจและประโยชน์การใช้เทคันิคัทาง
คัณิตศึาสำตร์เชิงปริมาณเพื�อช�วิยใน							การตัดสิำนใจ		การโปรแกรมเชิง
เส้ำน	เทคันคิัการประเมนิผลและการตรวิจสำอบัโคัรงการ		ทฤษฎีีการตดัสิำน
ใจ		ตัวิแบับัของมาร์คัอฟ		ทฤษฎีีเกม	แถึวิคัอย	ตัวิแบับัสิำนค้ัาคังคัลัง	การ
จำาลองสำถึานการณ์	การนำาโปรแกรมสำำาเร็จร่ปมาใช้ประมวิลผลลัพธ์ิ
	 Decision-making	processes	and	util ization	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  กฎหมายธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Business Law)   
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี		
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามร้่ทั�วิไปทางกฎีหมาย		กฎีหมายเกี�ยวิกับัองค์ักรธุิรกิจ	ห้าง
หุ้นสำ�วิน	บัริษัทจำากัด	บัริษัทมหาชน		หลักกฎีหมายนิติกรรมและสัำญญา
ทางธุิรกิจ	สัำญญาซืี�อขาย	สัำญญาขายฝาก	สัำญญาเช�าทรัพย์–เช�าซืี�อ	สัำญญา
ก้่ยืมเงนิและหลกัการประกนัดว้ิยบุัคัคัลและทรพัย	์	สัำญญาตวัิแทน	สำญัญา
ตั�วิเงิน	สัำญญาจ้างแรงงาน		สำญัญาเพื�อระงับัข้อพิพาททางธุิรกิจ		กฎีหมาย
เกี�ยวิกับัตราสำารทางการเงิน		ตราสำารทุนและตราสำารหนี�	กฎีหมาย
ทรัพยสิ์ำนทางปญัญา	กฏิหมายที�เกี�ยวิข้องกบััการประกอบัวิิชาชพีทางดา้น
ธุิรกิจและจรรยาบัรรณทางธุิกิจ
	 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  ภาษาอ่งกฤษธุรีกิจ 1 3(2-2-5)
 (Business  English 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึึกษาศัึพท์	สำำานวิน	ประโยคัที�ใช้ในการสืำ�อสำารในสำถึานการณ์
ต�างๆ	ทางธุิรกิจที�หลากหลาย	ได้แก�	การกล�าวิถึึงประวัิติขององค์ักร	การ
ให้ข้อม่ลเกี�ยวิกับับัริษัท	การดำาเนินกิจกรรมทางธุิรกิจ	การวิางแผนปฎิีบััติ
งาน	การฝึกปฎิีบััติการต้อนรับัและเยี�ยมล่กค้ัา	การเลื�อนและการยกเลิก
นัดหมาย	การแสำดง							คัวิามคิัดเห็น	การสัำ�งงาน	การเชื�อเชิญ	ฯลฯ	โดย
เน้นให้ผ้่เรียนมีคัวิามร้่คัวิามสำามารถึในด้านทักษะการพ่ด	การฟัง	การอ�าน
	การเขียน	รวิมทั�งสำามารถึออกสำำาเนียงคัำา	วิลี	ประโยคัและบัทสำนทนาพื�น
ฐานได้อย�างถ่ึกต้อง
	 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  ภาษาอ่งกฤษธุรีกิจ 2 3(2-2-5)     
 (Business English 2)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึึกษาศัึพท์	สำำานวิน	ประโยคัที�ใช้ในการสืำ�อสำารทางธุิรกิจที�ซัีบั
ซ้ีอนขึ�น	ฝึกปฏิิบััติการใช้ภาษาในสำถึานการณ์ต�างๆ	ได้อย�างถ่ึกต้องเหมาะ
สำมกับักาละเทศึะ	เช�น	การติดต�อทางโทรศัึพท์	การให้ข้อม่ล	เกี�ยวิกับัสิำนค้ัา
และบัริการ	การทำาตารางเวิลาและการนัดหมาย	การตรวิจสำอบัคัวิามคืับั
หน้าของงาน	กฎีข้อบัังคัับัต�างๆ	และการแนะนำาขององคั์กร	การประชุม
และการอภิปราย	การพ่ดในที�สำารธิารณะ	ผลสัำมฤทธิิ�ขององค์ักรรวิมไปถึึง
การคัาดการณ์อนาคัตขององค์ักร	ฯลฯ	โดยเน้นให้ผ้่เรียน	มีคัวิามร้่	คัวิาม
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สำามารถึในด้านทักษะ	การพ่ด	การฟัง	การอ�าน	การเขียน	รวิมทั�งสำามารถึ
	ออกสำำาเนียงคัำา	วิลี	ประโยคั	และบัทสำนทนาที�ส่ำงขึ�นได้อย�างถ่ึกต้อง
	 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  สถิิติธุรีกิจ 3(3-0-6) 
 (Business  Statistics) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 การวิิเคัราะห์ปัญหาทางธุิรกิจในเชิงสำถิึติ	โดยศึึกษาการวัิดแนวิ
โน้มเข้าส่ำ�สำ�วินกลาง	การวัิดการกระจาย	การประมาณคั�า	การทดสำอบั
สำมมติฐานของคั�าพารามิเตอร์	การวิิเคัราะห์คัวิามแปรปรวิน				การ
วิิเคัราะห์อนุกรมเวิลา		การวิิเคัราะห์การถึดถึอยและสำหสัำมพันธ์ิ
	 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  การีภาษีอากรี  3(3-0-6)
 (Taxation)  
			 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักเกณฑ์วิิธีิการจัดเก็บัภาษีอากรตามประมวิลรัษฎีากรที�
บัังคัับัใช้ในปัจจุบััน	ภาษีเงินได้บุัคัคัลธิรรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุัคัคัล	ภาษี
เงินได้หัก	ณ	ที�จ�าย	ภาษีม่ลคั�าเพิ�ม	ภาษีธุิรกิจเฉพาะ	ภาษีสำรรพสำามิต	ภาษี
ศุึลกากร	อากรแสำตมป์	ภาษีมรดก	ภาษีอื�นๆ	ที�เกี�ยวิข้องกับัการประกอบั
ธุิรกิจ
	 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.

630009T  ธุรีกิจรีะหว่างปรีะเทั่ศึ 3(3-0-6)
   (International Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ลักษณะสำำาคััญของโลกาภวัิิฒน	์บัทบัาทของธิรุกจิขา้มชาต	ิการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ำ	ปัจจัยและสำภาพแวิดล้อมที�มีผลกระทบัต�อธุิรกิจ
ระหวิ�างประเทศึ	องค์ัการการค้ัาโลกและเขตการค้ัาเสำรี	ทฤษฎีีการค้ัา
ระหวิ�างประเทศึ	บัทบัาทของวัิฒนธิรรมในการจัดการธุิรกิจระหวิ�าง
ประเทศึ	วิิธีิดำาเนินธุิรกิจระหวิ�างประเทศึ		กลยุทธ์ิการจัดการธุิรกิจระหวิ�าง
ประเทศึ	กระบัวินการบัรหิารการจดัการธิรุกิจระหวิ�างประเทศึในดา้นการ
ตลาด	ทรัพยากรมนุษย์	การเงิน	เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ	การจัดการข้าม
วัิฒนธิรรม	วิิเคัราะห์สำภาพแวิดล้อมโลกที�ผลต�อการค้ัาและการเงินระหวิ�าง
ปรเทศึ	จริยธิรรมในการดำาเนินธุิรกิจระหวิ�างประเทศึ
	 Major	characteristics	of	globalization;	roles	of	
multinational	business;	e-commerce;	factors	and	environments	
affecting	international	business;	World	Trade	Organization	and	
Free	Trade	Zone;	theories	of	international	business;	cultural	
roles	in	international	business	management;	modes	of	entry	
into	international	business;	international	business	strategies;	
processes	of	international	business	management	in	marketing,	
human	resources,	finance,	information	technology,	cross-
cultural	management,	analysis	of	global	environment	affecting	
trade	and	international	finance;	ethics	in	international	business	
operation.

630010T  การีจ่ดการีกลยุทั่ธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 กระบัวินการวิางแผนกลยุทธ์ิ	การวิิเคัราะห์สำภาพแวิดล้อม
ภายในและภายนอกที�มีผลต�อการกำาหนดกลยุทธ์ิขององค์ักร	เคัรื�องมือใน
การวิิเคัราะห์กลยทุธ์ิ			แนวิคิัดเกี�ยวิกับัการจัดการเชิงกลยทุธ์ิ		การกำาหนด
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กลยทุธ์ิ			การนำากลยทุธ์ิไปปฏิิบััติและการติดตามประเมินผลกลยุทธ์ิ	ตลอด
จนการวิิเคัราะห์โคัรงสำร้างองค์ักรและการปรับัปรุงกลยุทธ์ิให้สำอดคัล้อง
กับัสำถึานการณ์ปัจจุบัันรวิมทั�งจรรยาบัรรณของผ้่บัริหารในการจัดการ
กลยุทธ์ิ
	 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  การีบ่ญชีีข่�นต้น 1 3(2-2-5)
 (Principles  of  Accounting 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน			:		ไม�มี
	 Prerequisite	:		None
	 พัฒนาการทางวิิชาชีพบััญชี		แนวิคัวิามคิัดทางการบััญชี	คัวิาม
หมายและวิัตถึุประสำงคั์ของการบััญชี	ประโยชน์ของข้อม่ลทางการบััญชี			
กรอบัแนวิคิัดสำำาหรับัการรายงานทางการเงิน	กฎีหมายและพระราช
บััญญัติเกี�ยวิกับัการบััญชี	จรรยาบัรรณของผ้่ประกอบัวิิชาชีพบััญชี	หลัก
การและวิิธีิการบัันทึกบััญชีตามหลักการบััญชีคั่�	การบัันทึกรายการในสำมุด
รายวัินทั�วิไปและสำมุดรายวัินเฉพาะ	และการผ�านรายการไปยังบััญชีแยก
ประเภท	การปรับัปรุงและปิดบััญชี	การจัดทำางบัทดลอง	การจัดทำา
กระดาษทำาการและงบัการเงิน		
	 Development	of	accounting	professions;	accounting	
concepts;	definitions	and	objectives	of	accounting;	benefits	
of	accounting	information;	conceptual	framework	for	financial	
reporting;	law	and	accounting	act;	professional	ethics;	
principles	and	methods	of	accounting	entry	based	on	double-
entry	accounting;	accounting	entry	in	general	journal	and	
special	journal;	posting	through	ledger	account;	adjusting	
entries	and	closing	entries;	preparation	of	trial	balance,	working	
paper,	and	financial	statement.				

631002T  การีบ่ญชีีข่�นต้น 2 3(2-2-5)
 (Principles  of  Accounting 2)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำอบัได้วิิชา		631001T	การบััญชีขั�นต้น	1
	 Prerequisite	:		631001	Principles		of		Accounting	1
	 การบััญชีสำำาหรับักิจการซืี�อขายสิำนค้ัาและกิจการให้บัริการ	การ
บััญชีภาษีม่ลคั�าเพิ�ม	การบััญชีสำำาหรับักิจการอุตสำาหกรรม	การบััญชีเกี�ยวิ
กับัเงินสำด	 ล่กหนี�	 	 สิำนค้ัา	 ตั�วิเงินรับั	 ที� ดิน	 อาคัารและอุปกรณ์
ทรัพยากรธิรรมชาติ	สิำนทรัพยไ์ม�มีตัวิตน	หนี�สิำน	และสำ�วินของเจ้าของ	และ
หลักการระบับัใบัสำำาคััญ
	 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  หล่กการีตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles  of  Marketing)   
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามหมาย		คัวิามสำำาคััญ	กระบัวินการทางการตลาด		แนวิคิัด
การตลาดสำมัยใหม�	บัทบัาท	และผลกระทบัที�สำำาคััญของการตลาดที�มีต�อ
เศึรษฐกิจ	สัำงคัม	และสำภาพแวิดล้อม		พฤติกรรมผ้่บัริโภคั	สำ�วินประสำม
ทางการตลาด	การแบั�งสำ�วินตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมายและ
กระบัวินการบัริหารตลาดเบืั�องต้น	ตลอดจนจริยธิรรมของนักการตลาด
	 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  การีเงินธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Business  Finance)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามร้่ทั�วิไปด้านธุิรกิจ	ด้านการเงินและการจัดการเงิน	เคัรื�อง
มือทางการเงินและตลาดทุนทั�งภายในประเทศึและระหวิ�างประเทศึ	เป้า
หมาย	คัวิามสำำาคััญ	ขอบัเขต	บัทบัาทหน้าที�ของฝ่ายการเงิน	การจัดการ
ทรัพยากรทางการเงิน		การจัดหาเงินทุน	การวิางแผน	และการพยากรณ์
ทางการเงิน	เทคันิคัการวิิเคัราะห์รายงานทางการเงิน		การตัดสิำนใจ
ทางการเงิน	การตัดสิำนใจโคัรงการลงทุน	โคัรงสำร้างของเงินทุนและ
นโยบัายการจ�ายเงินปันผล			
	 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  หล่กการีบริีหารี 3(3-0-6) 
 (Principles of  Management) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน			:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 แนวิคิัดและหลักการทางการบัริหาร	กระบัวินการทางการ
บัริหาร	วิัฒนธิรรมองคั์การและสำภาวิะแวิดล้อมภายนอก	ทฤษฎีีและ
วิิวัิฒนาการทางการบัริหาร	หน้าที�การบัริหาร	คัือ	การวิางแผน	การจัด
องค์ัการ		การนำา	และการคัวิบัคุัม	ศึึกษาพฤติกรรมระดับับุัคัคัล	พฤติกรรม
กลุ�ม	ภาวิะผ้่นำา	การสืำ�อสำาร	และการบัริหารภายใต้ภาวิะการเปลี�ยนแปลง

	 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  เทั่คโนโลยีสารีสนเทั่ศึเพื�อธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Information Technology for Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน			:		ไม�มี
									 Prerequisite	:	None
	 คัวิามร้่เบืั�องตน้เกี�ยวิกับัระบับัสำารสำนเทศึ	บัทบัาท	และร่ปแบับั
ของระบับัสำารสำนเทศึในองค์ัการธุิรกิจ	องค์ัประกอบัของเทคัโนโลยี
สำารสำนเทศึ		ประเภทและวิิธีิการประมวิลผลข้อม่ล	แนวิคัวิามคิัดใน			
การนำาระบับัคัอมพิวิเตอร์มาใช้ในการบัริหารงานธุิรกิจปรเภทต�างๆ	การ
ประยุกต์ใช้เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึในการจัดเก็บั		การเข้าถึึง		การประมวิล
ผลและการคัวิบัคัมุเทคัโนโลยสีำารสำนเทศึที�ใช้ในการบัรหิารจดัการ	ระบับั
งานทางธุิรกิจ	และทักษะในการใช้เทคัโนโลยสีำารสำนเทศึโดยสำามารถึบ่ัรณ
าการในบัทบัาทของผ้่ประเมิน	ผ้่ออกแบับัระบับัสำารสำนเทศึ
	 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

กลุ่มวิชีาเอกบ่งค่บ 
	 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

631101T  การีบ่ญชีีข่�นกลาง 1 3(2-2-5)
 (Intermediate Accounting 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน:	สำอบัได้วิิชา	631002T	การบััญชีขั�นต้น	2	
	 Prerequisite:	631002T	Principles	of	Accounting	2	
	 แนวิคิัดและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวิกบััสิำนทรัพย์
	ประกอบัด้วิย	คัวิามหมาย	การจำาแนกประเภท	การรับัร้่รายการ	การวัิด
ม่ลคั�า		การตัดรายการ		การแสำดงรายการและเปิดเผยข้อม่ลสิำนทรัพย์ใน
งบัแสำดงฐานะการเงินการบัันทึกบััญชีเกี�ยวิกับัสิำนทรัพย์	การตีราคัา
สิำนทรัพย์	วิิธีิการคัำานวิณคั�าเสืำ�อมราคัา	คั�าตัดจำาหน�ายและคั�าส่ำญสิำ�น	การ
เปลี�ยนแปลงในม่ลคั�าของสิำนทรัพย์และการด้อยคั�าของสิำนทรัพย์		
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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  การีบ่ญชีีข่�นกลาง 2 3(2-2-5)
 (Intermediate Accounting 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	631002T	การบััญชีขั�นต้น	2	
	 Prerequisite:	631002T	Principles	of	Accounting	2	
	 หลักการและวิิธีิการบััญชีเกี�ยวิกับัหนี�สิำนและสำ�วินของเจ้าของ	
ประกอบัด้วิย	คัวิามหมาย	การจำาแนกประเภท	การรับัร้่รายการ	การวัิด
ม่ลคั�า	การตัดรายการ		การแสำดงรายการและเปิดเผยข้อม่ลในงบัแสำดง
ฐานะการเงิน		การบััญชีเกี�ยวิกับัผลประโยชน์พนักงาน		การบััญชีเกี�ยวิ
กับัการจัดตั�งกิจการ	การดำาเนินงาน	การแบั�งผลกำาไรขาดทุน	การ
เปลี�ยนแปลงสำ�วินของเจ้าของ	การเลกิกจิการ	และการชำาระบััญชขีองหา้ง
หุ้นสำ�วิน	บัริษัทจำากัดและบัริษัทมหาชนจำากัด		การคัำานวิณกำาไรต�อหุ้น	
และการจัดทำางบักระแสำเงินสำด
	 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  การีบ่ญชีีต้นทุั่น 3(2-2-5)
 (Cost Accounting)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	631002T	การบััญชีขั�นต้น	2	
	 Prerequisite:	631002T	Principles	of	Accounting	2	
	 บัทบัาทของการบััญชีต้นทุนในองคั์กรธิุรกิจ	ศัึพท์และคัวิาม
หมายของต้นทุนต�าง	ๆ 	ระบับับััญชีที�ใช้บัันทึกต้นทุน	วิิธีิการบััญชีและการ

คัวิบัคุัมวัิตถุึดิบั	คั�าแรงงาน	และคั�าใช้จ�ายการผลิต	ระบับับััญชีต้นทุนงาน
สัำ�งทำา	ระบับัต้นทุนช�วิงการผลิต	ระบับัต้นทุนมาตรฐาน	การปันสำ�วินคั�าใช้
จ�ายการผลิต	วิิธีิการบััญชีเกี�ยวิกับัของเสีำย	การสิำ�นเปลือง	งานที�บักพร�อง	
เศึษซีาก	การบััญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร�วิมและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้	การ
บััญชีต้นทุนกิจกรรม
	 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  การีบ่ญชีีเพื�อการีจ่ดการี 3(2-2-5)
 (Management Accounting)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	631103T	การบััญชีต้นทุน
	 Prerequisite:	631103T	Cost	Accounting	
	 แนวิคิัดเกี�ยวิกับัต้นทุน	การบััญชีเพื�อการจัดการ	การคัำานวิณ
ต้นทุนเต็มและระบับัต้นทุนผันแปร	การวิิเคัราะห์คัวิามสำัมพันธ์ิระหวิ�าง
ต้นทุน	ปริมาณและกำาไร	การวิิเคัราะห์ต้นทุน	การใช้ข้อม่ลเพื�อประโยชน์
ในการตัดสิำนใจในการวิางแผนและคัวิบัคุัม	การดำาเนินงานกิจการภายใต้
สำภาวิการณ์ที�แน�นอนและไม�แน�นอน	การกำาหนดราคัาสิำนค้ัา	ราคัาโอน	
และ	การบััญชีตามคัวิามรับัผิดชอบัและการวิัดผลการปฏิิบััติงาน	การ
วิิเคัราะห์การจ�ายลงทุน	การจัดทำางบัประมาณ	การนำาเสำนอข้อม่ลต้นทุน
ที�เกี�ยวิข้องในการปฏิิบััติงานให้ตรงกับัคัวิามต้องการของผ้่บัริหาร
	 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  การีตรีวจสอบภายในและการีควบคุมภายใน *
  3(3-0-6)
 (Internal Auditing and Internal Control)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:สำอบัได้วิิชา	631101T	การบััญชีขั�นกลาง	1	และ
		 วิิชา	631102T	การบััญชีขั�นกลาง	2
	 Prerequisite:	631101T		Intermediate		Accounting	1		 	
	 and		631102T		Intermediate		Accounting	2
	 วิิวัิฒนาการ	แนวิคิัดของการคัวิบัคุัมภายในและการตรวิจสำอบั
ภายใน	มาตรฐานของวิิชาชีพตรวิจสำอบัภายใน	หน้าที�	คัวิามรับัผิดชอบั	
และจริยธิรรมของผ้่ตรวิจสำอบัภายใน	การกำากับัด่แลกิจการที�ดี	การ
คัวิบัคุัมภายในและการจัดการคัวิามเสีำ�ยงขององคั์กร	ตามแนวิคัิดของ	
COSO		การประเมินประสิำทธิิภาพการคัวิบัคุัมภายใน	เทคันิคั	ขั�นตอนการ
การตรวิจสำอบัภายใน	วิางแผนงานตรวิจสำอบัภายใน	การรายงานและ
ติดตามผลการตรวิจสำอบัภายใน	การคัวิบัคุัมคุัณภาพงานตรวิจสำอบัภายใน
	รวิมทั�งการบัริหารหน�วิยงานตรวิจสำอบัภายใน	การตรวิจสำอบัการปฏิิบััติ
งานด้านต�างๆ	บัทบัาทของผ้่ตรวิจสำอบัภายในต�อการทุจริต	การนำา
คัอมพิวิเตอร์มาช�วิยในงานตรวิจสำอบั	เทคันิคัและการตรวิจสำอบัระบับั
บััญชีที�ใช้คัอมพิวิเตอร์	และการใช้โปรแกรมสำำาเร็จร่ปในการตรวิจสำอบั
	 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  การีสอบบ่ญชีี 3(3-0-6)
 (Auditing) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	
	 สำอบัได้วิิชา	631101T	การบััญชีขั�นกลาง	1	และ
	 วิิชา	631102T	การบััญชีขั�นกลาง	2
	 Prerequisite	:
	 631101T		Intermediate		Accounting	1	and	
	 631102T		Intermediate			Accounting	2
	 กรอบัแนวิคัิดการสำอบับััญชี	มาตรฐานการสำอบับััญชี	บัทบัาท
และคัวิามรับัผิดชอบัของผ้่สำอบับััญชี	กฎีหมายและพระราชบััญญัติเกี�ยวิ
กับัการสำอบับััญชี	จรรยาบัรรณ	และคัวิามรับัผิดชอบัของผ้่สำอบับััญชี	ข้อ
ตกลงในการรับังานสำอบับััญชีและบัริการอื�นในการให้คัวิามเชื�อมั�นทาง
วิิชาชีพ	การทุจริตและข้อผิดพลาด	การวิางแผนงานสำอบับััญชี	คัวิามเสีำ�ยง
ในการสำอบับััญชีและคัวิามมีสำาระสำำาคััญ	การประเมินคัวิามเสีำ�ยง	หลักฐาน
การสำอบับััญชี	วิิธีิการรวิบัรวิมหลักฐานและวิิธีิการตรวิจสำอบั	การเลือก
ตัวิอย�างในงานสำอบับััญชี	กระดาษทำาการ	และรายงานการสำอบับััญชี	การ
ตรวิจสำอบัสิำนทรัพย์	หนี�สิำน	สำ�วินของเจ้าของ		รายได้	คั�าใช้จ�าย	แนวิทาง
การตรวิจสำอบับััญชีด้วิยคัอมพิวิเตอร์	การคัวิบัคัุมคัุณภาพงานสำอบับััญชี	
และบัริการอื�นของผ้่สำอบับััญชี
	 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  รีะบบสารีสนเทั่ศึทั่างการีบ่ญชีี * 3(2-2-5)
 (Accounting Information System) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	
	 635001T	เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึเพื�อธุิรกิจ	และ
	 วิิชา	631002T	การบััญชีขั�นต้น	2		
	 Prerequisite	:
	 635001T	Information	Technology	for	Business	and	
	 631002T	Principles	of	Accounting	2
	 องค์ัประกอบัของระบับับััญชี	ลักษณะ	สำ�วินประกอบั	และวิิธีิ
การของระบับัสำารสำนเทศึ	หลักการจัดทำาเอกสำารธุิรกิจ	การคัวิบัคุัมภายใน
เกี�ยวิกับัสำารสำนเทศึทางการบััญชี	หลักการวิิเคัราะห์และออกแบับัระบับั
สำารสำนเทศึทางการบััญชี	วิงจรทางธุิรกิจขั�นพื�นฐาน	ประเภทของเอกสำาร
	ทางเดินเอกสำารและสำารสำนเทศึทางการบััญชี	ระบับัย�อยต�างๆ	ในวิงจร
รายได้	วิงจรคั�าใช้จ�าย	วิงจรการผลิตสิำนค้ัา	วิงจรการลงทุนและวิงจรการ
จัดหาเงินและการรายงานทางการเงิน	การนำาเทคัโนโลยีคัอมพิวิเตอร์มา
ใช้กับังานต�างๆ	ในระบับัสำารสำนเทศึทางการบััญชีรวิมทั�งศึึกษาถึึง
เทคัโนโลยใีหม�ๆ 	ที�เกี�ยวิข้องกับัระบับัสำารสำนเทศึทางการบััญชโีดยเนน้การ
ฝึกปฏิิบััติ
	 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  รีายงานการีเงินและการีวิเครีาะห์งบการีเงิน *
  3(3-0-6)
 (Financial Report and Statement Analysis)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้วิิชา	633001T	การเงินธุิรกิจ
	 วิิชา	63110T1	การบััญชีขั�นกลาง	1	และ
	 วิิชา	631102T	การบััญชีขั�นกลาง	2
	 Prerequisite	:	633001T	Business	Finance
	 631101T	Intermediate		Accounting	1	and
	 631102T	Intermediate	Accounting	2
	 การรับัร้่	การวิัดม่ลคั�า	การตัดรายการ	การแสำดงรายการและ
เปิดเผยข้อม่ลสิำนทรัพย์และหนี�สิำนในรายงานทางการเงินตามกรอบั
แนวิคิัดสำำาหรับัรายงานทางการเงิน	และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	วิิธีิการและเคัรื�องมือในการวิิเคัราะห์งบัการเงินและข้อม่ลทางการบััญชี
อื�นที�สำำาคััญเพื�อการตัดสิำนใจ	การวิิเคัราะห์อุตสำาหกรรม	ผลกระทบัต�องบั
การเงินจากการใช้นโยบัายการบััญชีที�ต�างกัน	ปัญหาและข้อจำากัดของงบั
การเงิน	การวิิเคัราะห์งบัการเงินโดยเน้นกรณีศึึกษาหรือเหตุการณ์จริง	
ประเมินม่ลคั�าธุิรกิจ	รวิมทั�งวิิธีิการประเมินม่ลคั�าธุิรกิจเพื�อการตัดสิำนใจ
ลงทุนโดยประยุกต์คัอมพิวิเตอร์หรือเทคัโนโลยีสำารสำนเทศึมาเป็นเคัรื�อง
มือในการวิิเคัราะห์
	 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  การีบ่ญชีีภาษีอากรี 3(3-0-6)
 (Tax Accounting)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้
	 วิิชา	631002T	การบััญชีขั�นต้น	2	และ
	 วิิชา	630007T	การภาษีอากร	
	 Prerequisite:	
	 631002T	Principles	of	Accounting	2	and	
	 630007T	Taxation	
	 แนวิคิัดและคัวิามแตกต�างระหวิ�างเกณฑก์ารรับัร้่รายได้และคั�า
ใช้จ�ายตามหลักบััญชีและการภาษีอากร	การจัดทำากระดาษทำาการเพื�อ
คัำานวิณภาษีเงินได้ตามประมวิลรัษฎีากร	การปรับัปรุงกำาไรสุำทธิิทางการ
บััญชีเป็นกำาไรสุำทธิิทางภาษีอากร	การจัดทำารายงานต�างๆ	ที�เกี�ยวิข้องกับั
ภาษีและแบับัแสำดงรายการภาษี		ประเด็นปัญหาทางภาษีอากรที�มีผลก
ระทบัต�อการตัดสิำนใจทางการเงินและการบัริหาร	การบััญชีภาษีเงินได้รอ
การตัดบััญชี	และคัวิามแตกต�างระหวิ�างการวิางแผนภาษี	การหลีกเลี�ยง
ภาษี	และการหนีภาษี	คัวิามรับัผิดชอบัและจริยธิรรมในการเสีำยภาษีให้
คัรบัถ้ึวินถ่ึกต้อง	
	 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  การีบ่ญชีีข่�นสูง  1 3(2-2-5)
 (Advanced Accounting 1)   
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้
	 วิิชา	631101T		การบััญชีขั�นกลาง	1	และ
	 วิิชา	631102T	การบััญชีขั�นกลาง	2
	 Prerequisite		:		
	 631101T		Intermediate		Accounting	1	and	
	 631102T		Intermediate		Accounting	2
	 รายได้จากสัำญญาที�ทำากับัล่กค้ัา	การบััญชีธุิรกิจฝากขาย	ธุิรกิจ
ขายผ�อนชำาระ	การบััญชีสำำาหรับัสัำญญาเช�า	สำัญญาก�อสำร้าง	นโยบัายการ
บััญชี	การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีและข้อผิดพลาด	การบััญชี
สำำาหรับัรายการที�เป็นเงินตราต�างประเทศึและการแปลงคั�างบัการเงิน	การ
บััญชีสำำานักงานใหญ�และสำาขาทั�งในและต�างประเทศึ	การบััญชสีำำาหรับัการ
ปรับัโคัรงสำร้างหนี�	และงบัการเงินระหวิ�างกาล
	 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  การีบ่ญชีีข่�นสูง  2 3(2-2-5)
 (Advanced Accounting 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้
	 วิิชา	631101T	การบััญชีขั�นกลาง	1	และ
	 วิิชา	631102T	การบััญชีขั�นกลาง	2		
	 Prerequisite		:	
	 631101T		Intermediate		Accounting	1	and	
	 631102T		Intermediate		Accounting	2
	 การบััญชีสำำาหรับัการรวิมธุิรกิจ	การบััญชีสำำาหรับัเงินลงทุนใน
บัริษัทร�วิม	การบััญชีสำำาหรับัเงินลงทุนในบัริษัทย�อย	การจัดทำางบัการเงิน
รวิม	งบักระแสำเงินสำดรวิม	การบััญชีสำำาหรับักิจการร�วิมคั้าการบััญชี		
กองทุนและกิจการไม�หวัิงผลกำาไร		
	 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  ส่มมนาการีบ่ญชีีการีเงิน  3(3-0-6)
 (Seminar  in  Financial  Accounting)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำอบัได้
	 วิิชา	631101T	การบััญชีขั�นกลาง	1	และ
	 วิิชา	631102T	การบััญชีขั�นกลาง	2
	 Prerequisite			:	
	 631101T		Intermediate		Accounting	1	and	
	 631102T		Intermediate		Accounting	2
	 อภิปรายและการวิิเคัราะห์แนวิทางการนำากรอบัแนวิคิัดสำำาหรับั
รายงานทางการเงินและและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
ปฏิิบััติงาน	โดยใช้กรณีศึึกษา	บัทคัวิาม	เอกสำารต�างๆ	ที�เกี�ยวิข้องทั�งใน
ประเทศึและต�างประเทศึ	ประเด็นที�น�าสำนใจซึี�งเปลี�ยนไปตามสำภาพ
แวิดล้อม	ตลอดจนปัญหาด้านการบััญชีการเงินและจรรยาบัรรณวิิชาชีพ	
	 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  การีปรีะยุกต์ใช้ีโปรีแกรีมสำาเร็ีจรูีปทั่างการีบ่ญชีี *
  3(2-2-5)
  (Accounting Software Applications)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำอบัได้
	 วิิชา		635001T	เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึเพื�อธุิรกิจ		
	 Prerequisite			:	
	 635001	Information	Technology	for	Business
	 หลักการและแนวิคิัดในการนำาโปรแกรมสำำาเร็จร่ปมาใช้กับังาน
บััญชี	การเลือกและนำาโปรแกรมสำำาเร็จร่ปทางการบััญชีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต�อการดำาเนินงานของกจิการในกจิกรรมต�างๆ	เช�น	การซืี�อ	การ
ขาย	การรับัจ�ายเงิน	บััญชีเจ้าหนี�	บััญชีล่กหนี�	การคัวิบัคัุมบััญชีสิำนคั้า

คังคัลัง	รวิมถึึงการจัดทำาและวิิเคัราะห์รายงานทางการเงิน	การประยุกต์
ใช้กับังานธุิรกิจประเภทต�าง	ๆ 	การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำำาเร็จร่ปทางการ
บััญชีผ�านเคัรือข�ายคัอมพิวิเตอร์	รวิมถึึงเคัรือข�ายอินเทอร์เน็ต
	 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	

กลุ่มวิชีาเอกเลือก  
	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
631201T  การีบ่ญชีีเฉุพาะกิจการี 3(3-0-6)
 (Specialized  Accounting)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัได้
	 วิิชา	631101T	การบััญชีขั�นกลาง	1	และ
	 วิิชา	631102T	การบััญชีขั�นกลาง	2
	 Prerequisite		:		
	 631101T		Intermediate		Accounting	1	and	
	 631102T		Intermediate		Accounting	2
	 หลักการและร่ปแบับัของการบััญชีสำำาหรับักิจการที�มีลักษณะ
เฉพาะ	ซึี�งประกอบัด้วิยการจัดทำาบััญชี	งบัการเงิน	และการเปิดเผยข้อม่ล
	สำำาหรับักิจการต�างๆ	เช�น	สำถึาบัันการเงิน	ธุิรกิจการสำ�งออกและนำาเข้า	
โรงแรม	โรงพยาบัาล	ธิุรกิจประกันภัย	ธุิรกิจอสำังหาริมทรัพย์	การบััญชี
มรดก	และทรัสำตี	การบััญชีของธุิรกิจระหวิ�างประเทศึ		
	 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  การีบ่ญชีีรีะหว่างปรีะเทั่ศึ 3(3-0-6)
 (International  Accounting)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำอบัได้
	 วิิชา	631101T	การบััญชีขั�นกลาง	1	และ
	 วิิชา	631102T	การบััญชีขั�นกลาง	2
	 Prerequisite			:			
	 631101T		Intermediate		Accounting	1	and	
	 631102T		Intermediate		Accounting	2
							 ระบับับััญชใีนธุิรกิจระหวิ�างประเทศึ	การเปรยีบัเทียบัระบับับััญชี
และวิิธีิการทางการบััญชขีองประเทศึต�าง	ๆ 	การลดคัวิามแตกต�างทางการ
บััญชี	งบัการเงินระหวิ�างประเทศึ	การจัดทำารายงานและวิิเคัราะห์งบัการ
เงิน	ราคัาโอนและภาษีระหวิ�างประเทศึ	บัทบัาทของคัณะกรรมการ
มาตรฐานการบััญชีระหวิ�างประเทศึ	คัณะกรรมการมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวิ�างประเทศึ	ผลกระทบัของสำภาพแวิดล้อมทางเศึรษฐกิจ
	สัำงคัม	และนโยบัายของรัฐบัาลมีผลต�อการกำาหนดนโยบัายการบััญชีและ
การจัดทำางบัการเงิน					
	 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  การีวางแผนและควบคุมกำาไรี   3(3-0-6)
 (Profit Planning and Control)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	สำอบัได้วิิชา	631103T		การบััญชีต้นทุน
	 Prerequisite:	631103T	Cost	Accounting			
	 บัทบัาทและหน้าที�ของฝ่ายบัริหารในการวิางแผนและคัวิบัคัุม
กำาไร	การประเมินผลองคั์กรประเภทต�างๆ		การวิางแผนกลยุทธิ์		การใช้
งบัประมาณเป็นเคัรื�องมือในการวิางแผนและคัวิบัคัุมการดำาเนินงานให้
บัรรลุวิัตถุึประสำงค์ัที�วิางไว้ิ		การกำาหนดดัชนีวิัดผลการดำาเนินงาน		และ
การรายงานเพื�อการคัวิบัคุัมและการบัริหาร
	 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  การีวางแผนภาษี 3(3-0-6)
 (Taxes  Planning)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำอบัได้วิิชา	630007T	การภาษีอากร
	 Prerequisite			:			630007	Taxation
	 การวิางแผนภาษีเงินได้บุัคัคัลธิรรมดา		นิติบุัคัคัล		ภาษีม่ลคั�า
เพิ�ม		และภาษีธุิรกิจเฉพาะ		เพื�อให้การเสีำยภาษีเป็นไปอย�างเหมาะสำม
และเปน็ไปตามประมวิลรษัฎีากร	คัวิามแตกต�างระหวิ�างการวิางแผนภาษี
เชิงกลยุทธิ์	การเลี�ยงภาษี	และการหนีภาษี	นโยบัายบััญชีที�มีผลต�อการ
วิางแผนและประหยดัภาษใีนสำถึานการณต์�างๆ	ขององคัก์รธิรุกจิ	กฎีหมาย
วิ�าด้วิยการสำ�งเสำริมการลงทุนที�เกี�ยวิข้องกับัการภาษีอากร	ภาษีอากรต�าง
ประเทศึ	และอนุสัำญญาภาษีซ้ีอน
	 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  การีบ่ญชีีเพื�อการีจ่ดการีสิ�งแวดล้อม 3(3-0-6)
 (Environmental Management Accounting)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำอบัได้วิิชา	631103T		การบััญชีต้นทุน
	 Prerequisite		:		631103T	Cost	Accounting			
	 แนวิคิัดการพัฒนาอย�างยั�งยืน	คัวิามรับัผิดชอบัขององค์ักรที�มี
ต�อสัำงคัมดา้นต�างๆ	กระบัวินการและเคัรื�องมอืการจดัการสิำ�งแวิดลอ้ม	การ
รวิบัรวิม	จัดทำา	วิิเคัราะห์และการรายงานข้อม่ลต้นทุนสิำ�งแวิดล้อม	และ
ประโยชน์ทางธิรุกิจที�ได้รับัจากการจดัการสิำ�งแวิดล้อม		การจัดทำารายงาน
ข้อม่ลการจัดสิำ�งแวิดล้อมเสำนอต�อผ้่บัริหาร	การจัดทำารายงานการพัฒนา
เพื�อคัวิามยั�งยืนเสำนอต�อบุัคัคัลที�เกี�ยวิข้อง	
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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  การีบ่ญชีีภาษีอากรีรีะหว่างปรีะเทั่ศึ 3(3-0-6) 
 (International Tax Accounting) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		สำอบัได้วิิชา	630007T		การภาษีอากร
	 Prerequisite		:		630007T	Taxation
	 การบััญชีภาษีอากรของธุิรกิจระหวิ�างประเทศึ	การทำาธุิรกรรม
ซืี�อขายระหวิ�างประเทศึ	การตั�งราคัาโอนระหวิ�างประเทศึ	การแปลงคั�า
เงินตราต�างประเทศึตามประมวิลรัษฎีากร	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที�จ�ายระหวิ�าง
ประเทศึ	ภาษีที�เกี�ยวิกับัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ภาษีศุึลกากร	
อนุสัำญญาภาษีซ้ีอน	สิำทธิิประโยชน์เกี�ยวิกับัภาษีสิำ�งแวิดล้อมและปัญหา
ภาษีอากรสำำาหรับัการก�อตั�งประชาคัมเศึรษฐกิจอาเซีียน	การภาษีอากร
สำำาหรับัการรวิมธุิรกิจระหวิ�างประเทศึ	การภาษีอากรสำำาหรับัการจัดตั�ง
ธุิรกิจระหวิ�างประเทศึ	
	 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  ส่มมนาการีบ่ญชีีเพื�อการีจ่ดการี 3(3-0-6)
 (Seminar  in  Managerial  Accounting)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำอบัได้
	 วิิชา	631104T		การบััญชีเพื�อการจัดการ			
	 Prerequisite			:		631104T	Management	Accounting			
	 อภิปราย	วิิเคัราะห์	บัทบัาททางการบััญชีเพื�อการจัดการกับั
สำภาพแวิดล้อมที�เปลี�ยนแปลง	และนำาเสำนอประเด็นสำำาคััญทางบััญชีเพื�อ
การจัดการตามสำภาพปจัจบัุัน	การใช้ข้อม่ลทางการบััญชใีนเชิงกลยทุธิ	์การ
ประยุกต์การบััญชีต้นทุนและการวิิเคัราะห์ข้อม่ลทางการบััญชีเพื�อการ
บัริหารและจรรยาบัรรณวิิชาชีพ
	 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  ส่มมนาการีสอบบ่ญชีี 3(3-0-6)
 (Seminar in Auditing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำอบัได้วิิชา		631106T		การสำอบับััญชี
	 Prerequisite		:		631106T	Auditing		
	 หลักการและปัญหาต�างๆ	ที�เกี�ยวิกับัการสำอบับััญชี	วิิธีิการตรวิจ
สำอบัที�จะนำามาปรับัใช้	การเขียนรายงานของผ้่สำอบับััญชี	โดยใช้กรณีศึึกษา
	มาตรฐานการสำอบับััญชีและจรรยาบัรรณวิิชาชีพสำอบับััญชี
	 Principles	and	problems	in	auditing;	audit	techniques	
for	potential	adjustment;	the	auditor’s	report	in	practice	case	
studies;	auditing	standards	and	professional	ethics.	

631209T  ส่มมนาการีตรีวจสอบภายในและควบคุมภายใน
  3(3-0-6)
 (Seminar  in  Internal Audit  and 
 Internal Control)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำอบัได้
	 วิิชา		631105T		การตรวิจสำอบัภายในและการคัวิบัคุัมภายใน		
	 Prerequisite	:	631105T	Internal	Auditing	and	Internal		
	 Control
	 อภิปราย	วิิเคัราะห์	และนำาเสำนอประเด็นสำำาคััญในการตรวิจสำอบั
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ภายใน	การกำากับัด่แลกิจการที�ดี	มาตรฐานการการปฏิิบััติงานวิิชาชีพ
ตรวิจสำอบัภายใน	กระบัวินการเข้าส่ำ�วิิชาชีพ	จรรยาบัรรณผ้่ประกอบั
วิิชาชีพการตรวิจสำอบัภายใน	โดยเน้นการใช้บัทคัวิามและกรณีศึึกษา
	 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  ส่มมนาการีภาษีอากรี 3(3-0-6)
 (Seminar  in  Taxation)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำอบัได้วิิชา	630007T		การภาษีอากร
	 Prerequisite			:		630007T	Taxation
	 อภิปรายวิิเคัราะห์และนำาเสำนอประเด็นที�น�าสำนใจเกี�ยวิกับัภาษี
เงินไดบุ้ัคัคัลธิรรมดา	ภาษเีงินไดนิ้ติบุัคัคัล	ภาษม่ีลคั�าเพิ�ม	ภาษธุีิรกิจเฉพาะ
	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที�จ�าย	โดยเน้นประเด็นสำำาคััญที�เกิดขึ�นในปัจจุบััน	
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  การีจ่ดการีฐานข้อมูล 3(3-0-6)
  (Database Management) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำอบัได้
	 วิิชา		631107T		ระบับัสำารสำนเทศึทางการบััญชี
	 Prerequisite			:		631107	Accounting	Information	System
	 คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัฐานข้อม่ล	โคัรงสำร้าง	สำ�วินประกอบั	ชนิด
ของข้อม่ล	การเชื�อมโยงคัวิามสำัมพันธิ์ของข้อม่ลในฐานข้อม่ลให้เป็นไป
ตามระบับัและวิิธีิการทางบััญชี		ตลอดจนการประยุกต์ใช้ระบับัการจัดการ
ฐานข้อม่ล	และการรักษาคัวิามปลอดภัยของฐานข้อม่ล	
	 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  การีวิจ่ยทั่างการีบ่ญชีี 3(3-0-6)
 (Accounting Research)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำอบัได้วิิชา	630006T		สำถิึติธุิรกิจ
	 Prerequisite			:		630006T	Business	Statistics
	 ศึึกษาถึึงระเบีัยบัวิิธีิวิิจัย	การทำาวิิจัยในร่ปแบับัต�างๆ	คัวิามหมาย
	คัวิามสำำาคััญ	ประเภทของงานวิิจัย	เพื�อให้เข้าใจแนวิคิัดของการทำางาน
วิิจัย	เข้าใจถึึงประโยชน์ที�ได้รับัจากงานวิิจัย	การเสำนอโคัรงร�างการวิิจัย	
การนำาเสำนอผลงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องทางด้านการบััญชี	
	 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  การีฝึกห่ดงานทั่างการีบ่ญชีี 3(0-270 ชีม.-0)
  (Accounting  Internship)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	นักศึึกษาฐานะชั�นปีที�	4	ขึ�นไป	หรืออย่�ใน
ดุลยพินิจของคัณะกรรมการบัริหาร		
	 หลักส่ำตรฯ
	 ฝึกทักษะในการทำางานด้านการบััญชี	การตรวิจสำอบับััญชี	หรือ
ด้านอื�นที�เกี�ยวิข้องกับัวิิชาชีพบััญชี	เพื�อให้สำามารถึนำาหลักการ	ทฤษฎีี
ประยุกต์กับัการปฏิิบััติงานจริงในองค์ักรต�างๆ	โดยมีบุัคัคัลที�องค์ักรมอบั
หมายทำาหน้าที�ด่แลรับัผิดชอบัการปฎิีบััติงาน	การกำาหนดงานเพื�อประเมิน
ผล
	 Practicum	in	the	field	of	accounting,	auditing	or	
relevant	professions	for	the	best	integration	of	theoretical	and	
practical	skills;	assignments	and	evaluation	under	the	student	
trainee’s	supervisor	in	charge.
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สาขาวิชีาการีตลาด (หล่กสูตรีนานาชีาติ)
หมวดวิชีาเฉุพาะด้าน

กลุ่มวิชีาแกนทั่างธุรีกิจ
630001T  เศึรีษฐศึาสตร์ีเบื�องต้น 3(3-0-6)
 (Principles  of  Economics) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักและคัวิามหมายของวิิชาเศึรษฐศึาสำตร์โดยศึึกษาเกี�ยวิ
กับัหลักทั�วิไปของเศึรษฐศึาสำตร์จุลภาคั		อุปสำงค์ัและอุปทาน	โคัรงสำร้าง
และการกำาหนดราคัาในตลาดแข�งขันสำมบ่ัรณ์และไม�สำมบ่ัรณ์	พฤติกรรม
ของผ้่บัริโภคั	และหลกัทั�วิไปของเศึรษฐศึาสำตรม์หภาคั	รายไดป้ระชาชาติ
	วัิฏิจักรธุิรกิจ	เงินเฟ้อและเงินฝ้ด	นโยบัายการคัลังและการคั้าระหวิ�าง
ประเทศึ		ผลกระทบัการเปลี�ยนแปลงในดัชนีชี�วัิดด้านเศึรษฐศึาสำตร์		
มหภาคัต�อกิจกรรมทางธุิรกิจ
	 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  การีวิเครีาะห์เชิีงปริีมาณทั่างธุรีกิจ       3(3-0-6)
 (Quantitative  Analysis  in  Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 กระบัวินการตัดสิำนใจและประโยชน์การใช้เทคันิคัทาง
คัณิตศึาสำตร์เชิงปริมาณเพื�อช�วิยใน							การตัดสิำนใจ		การโปรแกรมเชิง
เส้ำน	เทคันคิัการประเมนิผลและการตรวิจสำอบัโคัรงการ		ทฤษฎีีการตดัสิำน
ใจ		ตัวิแบับัของมาร์คัอฟ		ทฤษฎีีเกม	แถึวิคัอย	ตัวิแบับัสิำนค้ัาคังคัลัง	การ
จำาลองสำถึานการณ์	การนำาโปรแกรมสำำาเร็จร่ปมาใช้ประมวิลผลลัพธ์ิ
	 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  กฎหมายธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Business Law)   
								 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี		
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามร้่ทั�วิไปทางกฎีหมาย		กฎีหมายเกี�ยวิกับัองค์ักรธุิรกิจ	
ห้างหุ้นสำ�วิน	บัริษัทจำากัด	บัริษัทมหาชน		หลักกฎีหมายนิติกรรมและสัำญญา
ทางธุิรกิจ	สัำญญาซืี�อขาย	สัำญญาขายฝาก	สัำญญาเช�าทรัพย์–เช�าซืี�อ	สัำญญา
ก้่ยมืเงินและหลักการประกันด้วิยบุัคัคัลและทรัพย์		สัำญญาตัวิแทน	สัำญญา
ตั�วิเงิน	สัำญญาจ้างแรงงาน		สัำญญาเพื�อระงับัขอ้พิพาททางธุิรกิจ		กฎีหมาย
เกี�ยวิกับัตราสำารทางการเงิน		ตราสำารทุนและตราสำารหนี�	กฎีหมาย
ทรัพย์สิำนทางปัญญา	กฏิหมายที�เกี�ยวิข้องกับัการประกอบัวิิชาชีพทางด้าน
ธุิรกิจและจรรยาบัรรณทางธุิกิจ
	 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  ภาษาอ่งกฤษธุรีกิจ   3(2-2-5)
 (Business  English 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึึกษาศัึพท์	สำำานวิน	ประโยคัที�ใช้ในการสืำ�อสำารในสำถึานการณ์
ต�างๆ	ทางธุิรกิจที�หลากหลาย	ได้แก�	การกล�าวิถึึงประวัิติขององค์ักร	การ
ให้ข้อม่ลเกี�ยวิกับับัริษัท	การดำาเนินกิจกรรมทางธิรุกิจ	การวิางแผนปฎีบัิัติ
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งาน	การฝึกปฎิีบััติการต้อนรับัและเยี�ยมล่กค้ัา	การเลื�อนและการยกเลิก
นัดหมาย	การแสำดง							คัวิามคิัดเห็น	การสัำ�งงาน	การเชื�อเชิญ	ฯลฯ	โดย
เน้นให้ผ้่เรียนมีคัวิามร้่คัวิามสำามารถึในด้านทักษะการพ่ด	การฟัง	การอ�าน
	การเขียน	รวิมทั�งสำามารถึออกสำำาเนียงคัำา	วิลี	ประโยคัและบัทสำนทนาพื�น
ฐานได้อย�างถ่ึกต้อง
	 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  ภาษาอ่งกฤษธุรีกิจ 2 3(2-2-5) 
 (Business English 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึึกษาศัึพท์	สำำานวิน	ประโยคัที�ใช้ในการสืำ�อสำารทางธุิรกิจที�
ซัีบัซ้ีอนขึ�น	ฝึกปฏิิบััติการใช้ภาษาในสำถึานการณ์ต�างๆ	ได้อย�างถ่ึกต้อง
เหมาะสำมกับักาละเทศึะ	เช�น	การติดต�อทางโทรศัึพท์	การให้ข้อม่ล	เกี�ยวิ
กับัสิำนค้ัาและบัริการ	การทำาตารางเวิลาและการนัดหมาย	การตรวิจสำอบั
คัวิามคืับัหน้าของงาน	กฎีข้อบัังคัับัต�างๆ	และการแนะนำาขององค์ักร	การ
ประชุมและการอภิปราย	การพ่ดในที�สำารธิารณะ	ผลสัำมฤทธิิ�ขององค์ักร
รวิมไปถึึงการคัาดการณ์อนาคัตขององค์ักร	ฯลฯ	โดยเน้นให้ผ้่เรียน	มีคัวิาม
ร้่	คัวิามสำามารถึในด้านทักษะ	การพ่ด	การฟัง	การอ�าน	การเขียน	รวิมทั�ง
สำามารถึ	ออกสำำาเนียงคัำา	วิลี	ประโยคั	และบัทสำนทนาที�ส่ำงขึ�นได้อย�างถ่ึก
ต้อง
	 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  สถิิติธุรีกิจ 3(3-0-6) 
 (Business  Statistics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 การวิิเคัราะห์ปัญหาทางธิุรกิจในเชิงสำถิึติ	โดยศึึกษาการวิัด
แนวิโน้มเข้าส่ำ�สำ�วินกลาง	การวัิดการกระจาย	การประมาณคั�า	การทดสำอบั
สำมมติฐานของคั�าพารามิเตอร์	การวิิเคัราะห์คัวิามแปรปรวิน				การ
วิิเคัราะห์อนุกรมเวิลา		การวิิเคัราะห์การถึดถึอยและสำหสัำมพันธ์ิ
	 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  การีภาษีอากรี  3(3-0-6)
 (Taxation)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักเกณฑ์วิิธีิการจัดเก็บัภาษีอากรตามประมวิลรัษฎีากรที�
บัังคัับัใช้ในปัจจุบััน	ภาษีเงินได้บุัคัคัลธิรรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุัคัคัล	ภาษี
เงินได้หัก	ณ	ที�จ�าย	ภาษีม่ลคั�าเพิ�ม	ภาษีธุิรกิจเฉพาะ	ภาษีสำรรพสำามิต	
ภาษีศุึลกากร	อากรแสำตมป์	ภาษีมรดก	ภาษีอื�นๆ	ที�เกี�ยวิข้องกับัการ
ประกอบัธุิรกิจ
	 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  การีจ่ดการีการีปฏิิบ่ติการี 3(3-0-6)
 (Operation Management)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 Prerequisite	:	None
	 การจัดการการผลิตในลักษณะที�เป็นเชิงระบับั	หน้าที�และ
ระบับัการผลติ	การออกแบับัผลติภัณฑ์และกระบัวินการผลติ	การวิางแผน
กำาลังการผลิต	และคัวิามต้องการทรัพยากรการผลิต	การวิางแผนทำาเลที�

595



ตั�ง	การวิางแผนผังสำถึานประกอบัการ		การจัดการการจัดซืี�อและสิำนค้ัา
คังคัลงั	ตัวิแบับัการขนสำ�ง	การจดัการโลจสิำติกส์ำ		การคัวิบัคัมุคุัณภาพ	และ
การจัดการโคัรงการเพื�อประสิำทธิิภาพการดำาเนินงาน
	 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  ธุรีกิจรีะหว่างปรีะเทั่ศึ 3(3-0-6)
   (International Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ลักษณะสำำาคััญของโลกาภิวัิฒน์	บัทบัาทของธิุรกิจข้ามชาติ	
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ำ	ปัจจัยและสำภาพแวิดล้อมที�มีผลกระทบัต�อ
ธุิรกิจระหวิ�างประเทศึ	องคั์การการคั้าโลกและเขตการคั้าเสำรี	ทฤษฎีีการ
ค้ัาระหวิ�างประเทศึ	บัทบัาทของวัิฒนธิรรมในการจัดการธุิรกิจระหวิ�าง
ประเทศึ	วิิธีิดำาเนนิธิรุกจิระหวิ�างประเทศึ		กลยทุธิก์ารจดัการธิรุกิจระหวิ�าง
ประเทศึ	กระบัวินการบัริหารการจัดการธุิรกิจระหวิ�างประเทศึในด้านการ
ตลาด	ทรัพยากรมนุษย์	การเงิน	เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ	การจัดการข้าม
วัิฒนธิรรม	วิิเคัราะห์สำภาพแวิดล้อมโลกที�ผลต�อการค้ัาและการเงินระหวิ�าง
ปรเทศึ	จริยธิรรมในการดำาเนินธุิรกิจระหวิ�างประเทศึ
	 Major	characteristics	of	globalization;	roles	of	
multinational	business;	e-commerce;	factors	and	environments	
affecting	international	business;	World	Trade	Organization	and	
Free	Trade	Zone;	theories	of	international	business;	cultural	
roles	in	international	business	management;	modes	of	entry	
into	international	business;	international	business	strategies;	
processes	of	international	business	management	in	marketing,	
human	resources,	finance,	information	technology,	cross-
cultural	management,	analysis	of	global	environment	affecting	
trade	and	international	finance;	ethics	in	international	business	
operation.

630010T  การีจ่ดการีกลยุทั่ธ์ 3(3-0-6)
  (Strategic Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 กระบัวินการวิางแผนกลยุทธ์ิ	การวิิเคัราะห์สำภาพแวิดล้อม
ภายในและภายนอกที�มีผลต�อการกำาหนดกลยุทธ์ิขององค์ักร	เคัรื�องมือใน
การวิิเคัราะห์กลยทุธ์ิ			แนวิคิัดเกี�ยวิกับัการจัดการเชิงกลยทุธ์ิ		การกำาหนด
กลยุทธิ์			การนำากลยุทธิ์ไปปฏิิบััติและการติดตามประเมินผลกลยุทธิ์	
ตลอดจนการวิิเคัราะห์โคัรงสำร้างองคั์กรและการปรับัปรุงกลยุทธิ์ให้
สำอดคัล้องกับัสำถึานการณ์ปัจจุบัันรวิมทั�งจรรยาบัรรณของผ้่บัริหารในการ
จัดการกลยุทธ์ิ
	 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  หล่กการีบ่ญชีี 3(2-2-5)
 (Principles of  Accounting) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน			:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามหมายและวัิตถุึประสำงค์ัของการบััญชี	แนวิคัวิามคิัดและ
หลักการของการจัดทำาบััญชีตามหลักการบััญชีค่ั�	และนำาเสำนองบัการเงิน
ที�สำมบ่ัรณ์ตามหลักการบััญชีที�รับัรองทั�วิไป	ของธุิรกิจจำาหน�ายสำินค้ัาและ
ให้บัริการโดยคัรอบัคัลุมด้วิยวิิธีิการบััญชีเกี�ยวิกับัภาษีม่ลคั�าเพิ�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  หล่กการีตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles  of  Marketing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามหมาย		คัวิามสำำาคััญ	กระบัวินการทางการตลาด		
แนวิคิัดการตลาดสำมัยใหม�	บัทบัาท	และผลกระทบัที�สำำาคััญของการตลาด
ที�มีต�อเศึรษฐกิจ	สัำงคัม	และสำภาพแวิดล้อม		พฤติกรรมผ้่บัริโภคั	สำ�วิน
ประสำมทางการตลาด	การแบั�งสำ�วินตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมายและ
กระบัวินการบัริหารตลาดเบืั�องต้น	ตลอดจนจริยธิรรมของนักการตลาด
	 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  การีเงินธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Business  Finance)
										 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามร้่ทั�วิไปด้านธุิรกิจ	ด้านการเงินและการจัดการเงิน	
เคัรื�องมือทางการเงินและตลาดทุนทั�งภายในประเทศึและระหวิ�างประเทศึ
	เป้าหมาย	คัวิามสำำาคััญ	ขอบัเขต	บัทบัาทหน้าที�ของฝ่ายการเงิน	การ
จัดการทรัพยากรทางการเงิน		การจัดหาเงินทุน	การวิางแผน	และการ
พยากรณท์างการเงนิ	เทคันคิัการวิิเคัราะหร์ายงานทางการเงนิ		การตัดสำนิ
ใจทางการเงิน	การตัดสิำนใจโคัรงการลงทุน	โคัรงสำร้างของเงินทุนและ
นโยบัายการจ�ายเงินปันผล			
	 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  หล่กการีบริีหารี 3(3-0-6)
 (Principles of  Management) 
									 วิิชาบัังคัับัก�อน			:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 แนวิคิัดและหลักการทางการบัริหาร	กระบัวินการทางการ
บัริหาร	วัิฒนธิรรมองค์ัการและสำภาวิะแวิดล้อมภายนอก	ทฤษฎีีและ
วิิวัิฒนาการทางการบัริหาร	หน้าที�การบัริหาร	คืัอ	การวิางแผน	การจัด
องคัก์าร		การนำา	และการคัวิบัคัมุ	ศึึกษาพฤตกิรรมระดบัับุัคัคัล	พฤติกรรม
กลุ�ม	ภาวิะผ้่นำา	การสืำ�อสำาร	และการบัรหิารภายใตภ้าวิะการเปลี�ยนแปลง

	 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  เทั่คโนโลยีสารีสนเทั่ศึเพื�อธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Information Technology for Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน			:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัระบับัสำารสำนเทศึ	บัทบัาท	และร่ป
แบับัของระบับัสำารสำนเทศึในองคั์การธุิรกิจ	องคั์ประกอบัของเทคัโนโลยี
สำารสำนเทศึ		ประเภทและวิิธีิการประมวิลผลข้อม่ล	แนวิคัวิามคิัดใน			
การนำาระบับัคัอมพิวิเตอร์มาใช้ในการบัริหารงานธุิรกิจปรเภทต�างๆ	การ
ประยุกต์ใช้เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึในการจัดเก็บั		การเข้าถึึง		การประมวิล
ผลและการคัวิบัคัมุเทคัโนโลยสีำารสำนเทศึที�ใช้ในการบัรหิารจดัการ	ระบับั
งานทางธุิรกิจ	และทักษะในการใช้เทคัโนโลยสีำารสำนเทศึโดยสำามารถึบ่ัรณ
าการในบัทบัาทของผ้่ประเมิน	ผ้่ออกแบับัระบับัสำารสำนเทศึ
	 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

กลุ่มวิชีาเอกบ่งค่บ

632101T  พฤติกรีรีมผู้บริีโภ 3(3-0-6)
 (Consumer  Behavior)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี	
	 Prerequisite	:	None
	 แนวิคิัดเกี�ยวิกับัพฤติกรรมผ้่บัริโภคั	คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�าง
พฤติกรรมผ้่บัริโภคักับัการจัดการการตลาด	แบับัจำาลองวิิเคัราะห์
พฤติกรรมผ้่บัริโภคั	ปัจจัยภายในและภายนอกตัวิบุัคัคัลที�มีอิทธิิพลต�อ
กระบัวินการตัดสิำนใจซืี�อ	การวิิเคัราะห์พฤติกรรมผ้่บัริโภคัในการตัดสิำนใจ
ซืี�อและการใช้สิำนคัา้ในแง�ของจติวิิทยา	สำงัคัม	วิฒันธิรรม	และเศึรษฐศึาสำตร์

	 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  การีจ่ดการีผลิตภ่ณฑ์์  3(3-0-6)
 (Product  Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี	
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามหมายและคัวิามสำำาคััญของผลิตภัณฑ์	ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์	สำ�วินประสำมผลิตภัณฑ์	การตัดสิำนใจเกี�ยวิกบััสำายผลิตภัณฑ์	การ
บัรรจุภัณฑ์และฉลาก	คัวิามสำำาคััญของตราผลิตภัณฑ์	และการสำร้างตรา
ผลิตภัณฑ์	วิงจรชีวิิตผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ิในแต�ละขั�นของวิงจรชีวิิต
ผลิตภัณฑ์	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม�	กระบัวินการยอมรับัผลิตภัณฑ์ใหม�		
	 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  การีจ่ดการีรีาคา 3(3-0-6)
 (Price Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามหมายและคัวิามสำำาคััญของราคัา	ปจัจัยที�ต้องพจิารณา
ในการตั�งราคัา	การกำาหนดวัิตถุึประสำงค์ัและขั�นตอนการกำาหนดราคัา	วิิธีิ
การกำาหนดราคัาโดยใช้เกณฑต้์นทุน	อุปสำงคั	์และการแข�งขัน	นโยบัายการ
ตั�งราคัา	กลยุทธ์ิการตั�งราคัา
	 Price	definition	and	importance;	factors	to	consider	
when	pricing;	objective	setting	and	pricing	procedure;	cost-
based,	demand-based,	and	competition-based	pricing	method;	
pricing	policy;	pricing	strategy

632104T  การีจ่ดการีช่ีองทั่างการีตลาดและการีกรีะจายสินค้ 
  3(3-0-6)  
 (Marketing Channel and Physical 
 Distribution Management)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ลักษณะโคัรงสำร้างร่ปแบับัของช�องทางการตลาด	บัทบัาท
หน้าที�และการพัฒนาช�องทางการตลาด	สำถึาบัันการตลาด	การจัดการ
คัวิามขัดแย้งในช�องทางการตลาด	การเลือกช�องทางและคันกลาง	การก
ระตุ้นและสำ�งเสำริมคันกลาง	การประเมินผล	การคัวิบัคุัมช�องทางการตลาด
ตลอดจนปัจจัยและสำภาพแวิดล้อมต�างๆที�มีผลต�อการจัดการช�องทางการ
ตลาด	กระบัวินการกระจายสิำนค้ัา	โลจิสำติกส์ำ		ร่ปแบับัการขนสำ�ง			การ
จัดการคัลังสิำนค้ัา	การวิิเคัราะห์ต้นทุนในการกระจายสิำนค้ัา
	 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  การีจ่ดการีส่งเสริีมการีตลาด 3(3-0-6)
 (Promotion Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี		
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามหมายและคัวิามสำำาคััญของการสำ�งเสำริมการตลาด	
กระบัวินการสืำ�อสำารการตลาด	แนวิคัวิามคิัดด้านการสืำ�อสำารการตลาดแบับั
บ่ัรณาการ	การตัดสิำนใจด้านสำ�วินประสำมการสำ�งเสำริมการตลาด	การโฆ่ษณา
	การสำ�งเสำรมิการขาย	การประชาสำมัพันธ์ิ	การขายโดยบุัคัคัลและการตลาด
ทางตรง	การกำาหนดงบัประมาณ	และการวัิดผลการสำ�งเสำริมการตลาด
	 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  การีจ่ดการีงานขาย 3(3-0-6)
 (Sales Management) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักการจดัการงานขาย	และจรรยาบัรรณในการจดัการงาน
ขาย	การวิางแผนการใช้คัวิามพยายามของทมีงานขาย	การจัดร่ปแบับัทมี
งานขาย	การบัริหารเวิลา	เขตการขาย	โคัวิตาการขาย	การสำรรหาและฝึก
อบัรมทีมงานขาย	การอำานวิยการทีมงานขาย	การจ่งใจพนักงานขาย	การ
จ�ายคั�าตอบัแทน					การประเมินผลการปฏิิบััติงาน	การให้คัำาปรึกษาแก�
พนักงานขาย	การแก้ปัญหาและการตัดสิำนใจ
	 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  การีวิจ่ยการีตลาด 3(3-0-6)
 (Marketing Research)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 Prerequisite	:	None
	 บัทบัาทคัวิามสำำาคััญ	คัวิามหมาย	การเขียนข้อเสำนอโคัรงการ
การวิิจัยกระบัวินการวิิจัยการตลาด	การกำาหนดปัญหาในการทำาวิิจัยการ
ตลาด	การกำาหนดแหล�งที�มาของข้อม่ล	การออกแบับังานวิิจัย	การกำาหนด
วิิธีิการเก็บัรวิบัรวิมข้อม่ล	การวิางแผนเลือกตัวิอย�าง	การวิิเคัราะห์และ
แปลคัวิามหมายของข้อม่ล	การรายงานผลการวิิจัยการตลาดเพื�อเป็น
แนวิทางในการตัดสิำนใจทางการตลาด
	 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  กลยุทั่ธ์การีตลาด 3(3-0-6)
 (Marketing Strategy)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 การวิิเคัราะห์การเปลี�ยนแปลงการบัริหารการตลาดเพื�อให้
สำอดคัล้องต�อสำภาพการณ์ทางการตลาด	หรือวิงจรชีวิิตผลิตภัณฑ์	การ
กำาหนดตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมายและการวิางตำาแหน�งผลิตภัณฑ์	
ตลอดจนการกำาหนดกลยุทธ์ิสำ�วินประสำมการตลาด	ได้แก�	ผลิตภัณฑ์	ราคัา
	ช�องทางการจัดจำาหน�ายและการสืำ�อสำารการตลาด	ในการศึึกษาจะใช้กรณี
ศึึกษาหรือการอภิปรายเป็นหลัก
	 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  การีวางแผนการีตลาด 3(3-0-6)
 (Marketing Planning)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี	
	 Prerequisite	:	None
	 การวิิเคัราะห์สำถึานการณ์ทางการตลาด	การกำาหนด
วัิตถึปุระสำงคัแ์ละเปา้หมายทางการตลาด	ศึึกษาลกัษณะ	คัวิามสำำาคััญ	และ
รายละเอียดของกระบัวินการจัดการด้านต�าง	ๆ	ในการวิางแผนเพื�อให้
ธุิรกิจสำามารถึประสำบัคัวิามสำำาเร็จทางการตลาด	ในสำถึานการณ์ทางการ
ตลาดที�เปลี�ยนแปลง	ในการศึึกษาจะใช้กรณีศึึกษาและการอภิปรายเป็น
หลัก
	 Marketing	situation	analysis,	setting	market	
objective	and	target,	study	characteristic,	importance,	and	
details	of	other	management	process	in	planning	business	to	
be	success	in	marketing	in	the	change	of	market	situation.	
Case	study	and	discussion	are	mainly	used	in	the	study.				

632110T  การีตลาดรีะด่บโลก 3(3-0-6) 
 (Global  Marketing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 แนวิคิัดของการเข้าส่ำ�การตลาดโลก	สำภาพแวิดล้อมทางการ
ตลาดโลก	ทั�งภายในธุิรกิจและภายนอกธุิรกิจ	กลยุทธ์ิการเข้าส่ำ�ตลาดโลก	
การแบั�งสำ�วินตลาด	การตัดสิำนใจด้านผลิตภัณฑ์	ราคัา	การจัดจำาหน�าย	และ
การสำ�งเสำริมการตลาดในตลาดโลก
	 	 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  ส่มมนาการีตลาด 3(3-0-6) 
 (Seminar in Marketing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ปัญหาทางการตลาดของกิจการในหลากหลายธุิรกิจทั�งใน
ประเทศึและต�างประเทศึ	โดยชี�แนะให้ผ้่เรียนสำามารถึนำาคัวิามร้่ด้านการ
ตลาดที�เคัยศึึกษามาแล้วิ	ประยุกต์เพื�อแก้ปัญหาและสำรุปบัทเรียน	ศึึกษา
กลยุทธ์ิการตลาดที�นักการตลาดเคัยนำามาใช้กับัองค์ักรจนประสำบัคัวิาม
สำำาเร็จ	การเตรียมคัวิามพร้อมส่ำ�การเป็นนักการตลาดที�มีคุัณภาพ	ผ�านกรณี
ศึึกษา	บัทคัวิามทางการตลาด	การอภิปรายทั�งรายบุัคัคัลและรายกลุ�ม	
หนังสืำออ�านนอกเวิลาและการนำาเสำนอรายงาน
	 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.

กลุ่มวิชีาเอกเลือก

632201T  การีจ่ดการีแบรีนด์ 3(3-0-6)
 (Brand  Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	ไม�มี		
	 Prerequisite	:	None
	 วิิวัิฒนาการของแบัรนด์	การเลือกตลาดเป้าหมาย		การวิาง
ตำาแหน�งแบัรนด	์		กลยทุธิก์ารสำรา้งแบัรนด	์การบ่ัรณาการแบัรนดกั์บัสำ�วิน
ประสำมการตลาด	การประเมินคั�าแบัรนด์		ประเด็นปัญหาในการจัดการ
แบัรนด์	และการแก้ไข	จรรยาบัรรณในการสำร้างแบัรนด์
	 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  การีจ่ดการีการีค้าปลีก 3(3-0-6)
 (Retailing   Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ลักษณะและหน้าที�ของการคั้าปลีก	การจัดการการคั้าปลีก
และการสำร้างข้อได้เปรียบัทางการแข�งขัน	ประเภทของการค้ัาปลีก	การ
เลือกทำาเลที�ตั�ง	การออกแบับัร้านค้ัาปลีก	การจัดองค์ัการและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์	การวิางแผนการเลือกสำรรสำินคั้า	การจัดการสิำนคั้าคัง
เหลือ	การตั�งราคัา	การสำ�งเสำริมการสืำ�อสำารการตลาดและการให้บัริการ
ล่กค้ัา	
	 Characteristics	and	functions	of	retailing;	retailing	
management	and	competitive	advantage	creation;	types	of	
retailing;	site	selection;	retail	store	design;	organizing	and	
human	resource	management;	Product	Assortment	Planning;	
inventory	management;	pricing;	marketing	communication	
promotion	and	customer	service	

632203T  การีจ่ดการีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทั่าน 3(3-0-6)
  (Logistics and Supply Chain Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน			:		ไม�มี	
	 Prerequisite	:	None
	 บัทบัาท		คัวิามสำำาคััญ	แนวิคิัด	และการจัดการโลจิสำติกส์ำและ
ห�วิงโซี�อุปทาน	กระบัวินการห�วิงโซี�อุปทาน		อุปทานและการจัดการวัิสำดุ	
การประมวิลคัำาสัำ�งซืี�อกับัโลจิสำติกส์ำ	บัรรจุภัณฑ์	ร่ปแบับัและการออกแบับั
		การขนสำ�ง		การขนสำ�งทางทะเล	การจัดการคัลังสิำนค้ัา	การบัริการโลจิสำติ
กส์ำ	โลจิสำติกส์ำระหวิ�างประเทศึ	การพัฒนาองค์ักรโลจิสำติกส์ำ	
	 Roles,	importance,	and	concepts	of	logistics	and	
supply	chain;	supply	chain	process;	supply	and	material	
management;	logistics	order	processing;	package;	transportation	
modes	and	design;	sea	transport;	warehouse	management;	
logistics	service;	international	logistics;	logistics	organization	
development

632204T  การีขายโดยบุคคล 3(3-0-6)
 (Personal  Selling)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:			ไม�มี	
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามสำำาคััญ	และบัทบัาทหน้าที�ของการขายโดยบุัคัคัล	ต�อ
คัวิามสำำาเร็จทางการตลาดประเภทของงานขาย	คัวิามร้่พื�นฐานที�จำาเป็น
สำำาหรับัการขาย	พฤติกรรมและเหตุจ่งใจซืี�อของผ้่มุ�งหวัิง	คุัณสำมบััติของ
พนักงานขาย	กระบัวินการขายโดยบุัคัคัล	การขายสิำนคัา้อตุสำาหกรรม	การ
ขายสิำนค้ัาอุปโภคับัริโภคั	การขายบัริการ		การบัริหารเวิลา	จรรยาบัรรณ
ของพนักงานขาย
	 Importance,	roles,	and	functions	of	personal	selling	
for	successful	market	turn-over;	fundamentals	of	selling;	
prospects’	behavior	and	buying	motives;	sales	representative	
characteristics;	personal	selling	process;	selling	industrial	goods;	
selling	consumer	goods;	service	selling;	time	management;	
ethics	in	selling

632205T  รีะบบสารีสนเทั่ศึทั่างการีตลา 3(3-0-6)
  (Marketing Information System) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 แนวิคิัดของระบับัสำารสำนเทศึที�มีต�อการจัดการทางการตลาด
	การจัดทำาโคัรงสำร้างของคัลังข้อม่ล	ระบับัสำารสำนเทศึและการจัดการฐาน
ข้อม่ลทางการตลาด	การนำาระบับัสำารสำนเทศึมาใช้ในการจัดการข้อม่ล
ทางการตลาดเพื�อเป็นข้อม่ลในการตัดสิำนใจทางการตลาด
	 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  การีตลาดบริีการี 3(3-0-6) 
 (Service Marketing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามหมาย	ลักษณะเฉพาะและคัวิามสำำาคััญของการบัริการ
	การกำาหนดตลาดกลุ�มเป้าหมาย	พฤติกรรมและคัวิามต้องการของล่กค้ัา
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	การกำาหนดกลยุทธ์ิสำ�วินประสำมทางการตลาดสำำาหรับัธุิรกิจบัริการ	การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์ัการ	การวิางตำาแหน�งการบัริการ	การ
พัฒนาการบัรกิารใหม�	การสำรา้งคัวิามแตกต�าง	และการสำรา้งตราผลติภณัฑ์
บัริการ	คุัณภาพการบัริการ	การจัดการคัวิามสัำมพันธ์ิกับัล่กค้ัา	
	 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  การีจ่ดการีการีตลาดธุรีกิ 3(3-0-6)
 (Business Marketing Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 การจดัองคัก์ารการตลาดธิรุกจิ		การแบั�งสำ�วินตลาดผลติภณัฑ์
ธุิรกิจ	การวิางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์	การกำาหนดราคัา		การจัดจำาหน�าย
สิำนคั้า	การสำ�งเสำริมการตลาด	การบัริการล่กค้ัา	การคัวิบัคัุมและแนวิโน้ม
การตลาดผลิตภัณฑ์ธุิรกิจ
	 Organizing	business	marketing;	business	product	
segmentation;	products	plans	and	development;	pricing,	
distribution,	promotion,	customer	service;	business	product	
marketing	control	and	trend.

632208T  การีตลาดสินค้าเกษตรี 3(3-0-6 )
 (Marketing of Agricultural Product)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:			ไม�มี		
							 Prerequisite	:	None
	 คัวิามหมาย	และคัวิามสำำาคััญของการตลาดสำนิคัา้เกษตร	การ
จำาแนกประเภทสิำนค้ัาเกษตร	ตลาดเป้าหมายและพฤติกรรมการซืี�อ	องค์ักร
ที�เกี�ยวิข้องกับัตลาดสิำนค้ัาเกษตร	สำภาพแวิดล้อมของการตลาดสิำนค้ัา
เกษตร	บัทบัาทของภาคัรัฐในการตลาดสิำนค้ัาเกษตร	สำ�วินประสำมการตลาด
สำำาหรับัสิำนค้ัาเกษตร	ตลาดสิำนค้ัาเกษตรล�วิงหน้า
	 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  การีตลาดสำาหร่ีบผู้ปรีะกอบการี 3(3-0-6)
 (Marketing for Entrepreneur)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	ไม�มี		
	 Prerequisite	:	None
	 คุัณลักษณะและทักษะที�จำาเป็นสำำาหรับัการเป็นผ้่ประกอบั
การ	การคิัดริเริ�มสำร้างสำรรค์ัสิำ�งใหม�เพื�อการประกอบัธุิรกิจของตนเอง	
ปัญหา	และอุปสำรรคัของการทำาธุิรกิจใหม�โดยเน้นธุิรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม	การแสำวิงหาโอกาสำทางธิุรกิจ	การจัดทำาแผนธิุรกิจ	ตลอดจน
การประยุกต์แนวิคิัดของการประกอบัธุิรกิจมาปรับัปรุงและเพิ�ม	
ประสิำทธิิภาพในการบัริหารการตลาด	ในการศึึกษาจะใช้กรณีศึึกษาหรือ
การอภิปรายเป็นหลัก
	 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  การีตลาดการีท่ั่องเทีั่�ยว 3(3-0-6)
 (Tourism  Marketing)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	ไม�มี		
	 Prerequisite	:	None
	 แนวิคัวิามคิัด	คัวิามสำำาคััญ	และบัทบัาทของการตลาดการ
ท�องเที�ยวิต�อการพัฒนาศึักยภาพของอุตสำาหกรรมการท�องเที�ยวิ	การ
จำาแนกประเภทอุตสำาหกรรมการท�องเที�ยวิ	การวิิเคัราะห์พฤติกรรมของ
ตลาด		การจัดการการตลาดการท�องเที�ยวิ		กลยุทธ์ิสำ�วินประสำมการตลาด
การท�องเที�ยวิ
	 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  การีตลาดดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Digital Marketing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึึกษาและปฏิิบััติเกี�ยวิกับัหลักการตลาดดิจิทัล	วิิเคัราะห์
สำภาพแวิดล้อมทางการตลาดพฤติกรรมผ้่บัริโภคั	กระบัวินการธิุรกรรม
ตลาดดิจิทัล	การกำาหนดตลาดเป้าหมาย	กลยทุธ์ิการตลาดดิจิทัล	จริยธิรรม
ธุิรกรรม	พระราชบััญญัติวิ�าด้วิยคัวิามผิดเกี�ยวิกับัธุิรกรรมดิจิทัล	ในการ
ศึึกษาจะใช้กรณีศึึกษาหรือการอภิปรายเป็นหลัก
	 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.				

สาขาวิชีาการีเงิน (นานาชีาติ)
หมวดวิชีาเฉุพาะด้าน

กลุ่มวิชีาแกนทั่างธุรีกิจ

630002T  การีวิเครีาะห์เชิีงปริีมาณทั่างธุรีกิจ    3(3-0-6)
 (Quantitative  Analysis  in  Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 กระบัวินการตัดสิำนใจและประโยชน์การใช้เทคันิคัทาง
คัณิตศึาสำตร์เชิงปริมาณเพื�อช�วิยในการตัดสิำนใจ		การโปรแกรมเชิงเสำ้น	
เทคันิคัการประเมินผลและการตรวิจสำอบัโคัรงการ		ทฤษฎีีการตัดสิำนใจ		
ตัวิแบับัของมาร์คัอฟ		ทฤษฎีีเกม	แถึวิคัอย	ตัวิแบับัสิำนค้ัาคังคัลัง	การ
จำาลองสำถึานการณ์	การนำาโปรแกรมสำำาเร็จร่ปมาใช้ประมวิลผลลัพธ์ิ
	 Decision-making	processes	and	utilization	of	
quantitative	mathematics	techniques	for	decision	making;	

l inear	programming;	
techniques	of	assessing	and	monitoring	projects;	decision	
theory;	Markov	model;	game	theory;	queuing	model;	
inventory	model;	simulation;	software	package	for	data	
processing.	

630003T  กฎหมายธุรีกิจ 
3(3-0-6)
 (Business Law)  
  
วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี	
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามร้่ทั�วิไปทางกฎีหมาย		กฎีหมายเกี�ยวิกับัองคัก์รธิรุกจิ
	ห้างหุ้นสำ�วิน	บัริษัทจำากัด	บัริษัทมหาชน	หลักกฎีหมายนิติกรรมและ
สัำญญาทางธุิรกิจ	สัำญญาซืี�อขาย	สัำญญาขายฝาก	สัำญญาเช�าทรัพย์–เช�า
ซืี�อ	สัำญญาก้่ยืมเงินและหลักการประกันด้วิยบุัคัคัลและทรัพย์		สัำญญา
ตัวิแทน	สัำญญาตั�วิเงิน	สัำญญาจ้างแรงงาน		สัำญญาเพื�อระงับัข้อพิพาท
ทางธุิรกิจ		กฎีหมายเกี�ยวิกับัตราสำารทางการเงิน		ตราสำารทุนและ
ตราสำารหนี�	กฎีหมายทรัพยสิ์ำนทางปัญญา	กฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับัการ
ประกอบัวิิชาชีพทางด้านธุิรกิจและจรรยาบัรรณทางธุิกิจ
	 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  ภาษาอ่งกฤษธุรีกิจ 1   3(2-2-5)
 (Business  English 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึึกษาศัึพท์	สำำานวิน	ประโยคัที�ใช้ในการสืำ�อสำารในสำถึานการณ์
ต�างๆ	ทางธุิรกิจที�หลากหลาย	ได้แก�	การกล�าวิถึึงประวัิติขององค์ักร	การ
ให้ข้อม่ลเกี�ยวิกับับัริษัท	การดำาเนินกิจกรรมทางธุิรกิจ	การวิางแผนปฏิิบััติ
งาน	การฝึกปฏิิบััติการต้อนรับัและเยี�ยมล่กค้ัา	การเลื�อนและการยกเลิก
นัดหมาย	การแสำดงคัวิามคิัดเห็น	การสัำ�งงาน	การเชื�อเชิญ	ฯลฯ	โดยเน้น
ให้ผ้่เรียนมีคัวิามร้่คัวิามสำามารถึในดา้นทักษะการพ่ด	การฟงั	การอ�าน	การ
เขียน	รวิมทั�งสำามารถึออกสำำาเนียงคัำา	วิลี	ประโยคัและบัทสำนทนาพื�นฐาน
ได้อย�างถ่ึกต้อง
	 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  ภาษาอ่งกฤษธุรีกิจ 2 3(2-2-5)     
 (Business English 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ศึึกษาศัึพท์	สำำานวิน	ประโยคัที�ใช้ในการสืำ�อสำารทางธุิรกิจที�
ซัีบัซ้ีอนขึ�น	ฝึกปฏิิบััติการใช้ภาษาในสำถึานการณ์ต�างๆ	ได้อย�างถ่ึกต้อง
เหมาะสำมกับักาละเทศึะ	เช�น	การติดต�อทางโทรศัึพท์	การให้ข้อม่ล	เกี�ยวิ
กับัสิำนค้ัาและบัริการ	การทำาตารางเวิลาและการนัดหมาย	การตรวิจสำอบั
คัวิามคืับัหน้าของงาน	กฎีข้อบัังคัับัต�างๆ	และการแนะนำาขององค์ักร	การ
ประชุมและการอภิปราย	การพ่ดในที�สำารธิารณะ	ผลสัำมฤทธิิ�ขององค์ักร
รวิมไปถึึงการคัาดการณ์อนาคัตขององค์ักร	ฯลฯ	โดยเน้นให้ผ้่เรียน	มีคัวิาม
ร้่	คัวิามสำามารถึในด้านทักษะ	การพ่ด	การฟัง	การอ�าน	การเขียน	รวิมทั�ง
สำามารถึ	ออกสำำาเนียงคัำา	วิลี	ประโยคั	และบัทสำนทนาที�ส่ำงขึ�นได้อย�างถ่ึก
ต้อง

	 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  สถิิติธุรีกิจ    3(3-0-6) 
 (Business  Statistics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 การวิิเคัราะห์ปัญหาทางธุิรกิจในเชิงสำถิึติ		โดยศึึกษาการ
วัิดแนวิโน้มเข้าส่ำ�สำ�วินกลาง		การวัิดการกระจาย	การประมาณคั�า		การ
ทดสำอบัสำมมติฐานของคั�าพารามิเตอร์			การวิิเคัราะห์คัวิามแปรปรวิน		
การวิิเคัราะห์อนุกรมเวิลา		การวิิเคัราะห์การถึดถึอยและสำหสัำมพันธ์ิ
	 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  การีภาษีอากรี     3(3-0-6)
 (Taxation)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักเกณฑวิ์ิธีิการจดัเก็บัภาษีอากรตามประมวิลรษัฎีากร
ที�บัังคัับัใช้ในปัจจุบััน	ภาษีเงินได้บุัคัคัลธิรรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุัคัคัล	
ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที�จ�าย	ภาษีม่ลคั�าเพิ�ม	ภาษีธุิรกิจเฉพาะ	ภาษีสำรรพ
สำามิต	ภาษีศุึลกากร	อากรแสำตมป์	ภาษีมรดก	ภาษีอื�นๆ	ที�เกี�ยวิข้องกับั
การประกอบัธุิรกิจ
	 Criteria	and	methods	of	tax	collectible	under	the	
Revenue	Code	in	current	enforcement;	personal	income	
tax;	corporate	income	tax;	withholding	income	tax;	value-
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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  หล่กการีบ่ญชีี 3(2-2-5)                   
 (Principles of  Accounting)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน			:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None	
	 คัวิามหมายและวัิตถุึประสำงค์ัของการบััญชี	แนวิคัวิามคิัด
และหลักการของการจัดทำาบััญชีตามหลักการบััญชีค่ั�	และนำาเสำนองบัการ
เงินที�สำมบ่ัรณ์ตามหลักการบััญชีที�รับัรองทั�วิไป	ของธุิรกิจจำาหน�ายสิำนค้ัา	
และให้บัริการโดยคัรอบัคัลุมด้วิยวิิธีิการบััญชีเกี�ยวิกับัภาษีม่ลคั�าเพิ�ม
	 Definitions	and	objectives	of	accounting;	concepts	
and	principles	of	accounting	entry	based	on	double-entry	
accounting;	completeness	of	financial	statement	under	the	
acceptable	accounting	of	commodity	business	and	service	by	
using	the	accounting	for	value-added	tax.	

631004T  การีบริีหารีต้นทุั่นเพื�อการีต่ดสินใจ 3(2-2-5)
 (Cost Management for Decision Making)   
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	สำอบัได้วิิชา	631003T		หลักการบััญชี	
	 Prerequisite	:		Taken	course	631003T	Principles		of		
Accounting			
	 แนวิคิัดเกี�ยวิกับัต้นทุน	การคิัดต้นทุน	และการจัดทำางบักำาไร
ขาดทุนตามระบับัต้นทุนรวิม	ระบับัต้นทุนผันแปร	การวิิเคัราะห์	คัวิาม
สัำมพันธ์ิของต้นทุน	ปริมาณกำาไร	ผลของการเปลี�ยนแปลงในปัจจัยต�างๆ	
ต�อการวิิเคัราะห์ต้นทุน	แนวิคิัดเบืั�องต้นที�ใช้ในการตัดสิำนใจ	การจัดทำางบั
ประมาณเพื�อการวิางแผนและคัวิบัคุัม
	 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	

added	tax;	specific	business	tax;	excise	tax;	custom	duty;	stamp	
duty;	inheritance	tax;	other	taxes	concerning	business	
operations.

630008T  การีจ่ดการีการีปฏิิบ่ติการี 3(3-0-6)
 (Operation Management)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 Prerequisite	:	None
	 การจัดการการผลิตในลักษณะที�เป็นเชิงระบับั	หน้าที�และ
ระบับัการผลติ	การออกแบับัผลติภัณฑ์และกระบัวินการผลติ	การวิางแผน
กำาลังการผลิต	และคัวิามต้องการทรัพยากรการผลิต	การวิางแผนทำาเลที�
ตั�ง	การวิางแผนผังสำถึานประกอบัการ		การจัดการการจัดซืี�อและสิำนค้ัา
คังคัลงั	ตัวิแบับัการขนสำ�ง	การจัดการโลจสิำติกส์ำ		การคัวิบัคัมุคุัณภาพ	และ
การจัดการโคัรงการเพื�อประสิำทธิิภาพการดำาเนินงาน
	 Systematic	 approach	 for	 manufacturing	
management;	functions	and	production	systems;	production	
design	and	process;	production	capacity	planning	and	resource	
requirement	planning;	location	planning;	layout;	purchasing	
and	inventory	management;	transportation	model;	logistics	
management;	quality	control;	project	management	for	
performance	enhancement.

630010T  การีจ่ดการีกลยุทั่ธ์ 3(3-0-6)             
 (Strategic Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 กระบัวินการวิางแผนกลยุทธ์ิ	การวิิเคัราะห์สำภาพแวิดล้อม
ภายในและภายนอกที�มีผลต�อการกำาหนดกลยทุธิข์ององคัก์ร	เคัรื�องมอืใน
การวิิเคัราะห์กลยุทธ์ิ			แนวิคิัดเกี�ยวิกับัการจัดการเชิงกลยุทธ์ิ		การกำาหนด
กลยทุธ์ิ	การนำากลยุทธ์ิไปปฏิิบััติและการตดิตามประเมนิผลกลยทุธ์ิ	ตลอด
จนการวิิเคัราะห์โคัรงสำร้างองค์ักรและการปรับัปรุงกลยุทธ์ิให้สำอดคัล้อง
กับัสำถึานการณ์ปัจจุบัันรวิมทั�งจรรยาบัรรณของผ้่บัริหารในการจัดการ
กลยุทธ์ิ
	 Strategic	planning	processes;	analysis	of	external	
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financial	statement	analysis;	financing	decisions;	capital	
budgeting	decision;	capital	structure	and	dividend	policy.

633002T  เศึรีษฐศึาสตร์ีจุลภาค 3(3-0-6)
 (Microeconomics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 ทฤษฎีีเบืั�องต้นเกี�ยวิกับัพฤติกรรมของผ้่บัริโภคั	คัวิามพึง
พอใจของผ้่บัริโภคัการเลือกบัริโภคัภายใต้ข้อจำากัดของงบัประมาณ	ที�มา
ของเสำ้นอุปสำงคั์	ตัวิแปรที�กำาหนดอุปสำงคั์และ	การเปลี�ยน	แปลงของ
อุปสำงคั์	คั�าคัวิามยืดหยุ�นของอุปสำงคั์	ทฤษฎีีการผลิตและต้นทุนการผลิต	
ที�มาของเส้ำนอุปทาน	และคั�าคัวิามยดืหยุ�นของอุปทาน	ดุลยภาพของตลาด
โคัรงสำร้างตลาดและการกำาหนดราคัาสิำนค้ัาในตลาดประเภทต�างๆ
	 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  เศึรีษฐศึาสตร์ีมหภาค 3(3-0-6)
 (Macroeconomics) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 หลักเศึรษฐศึาสำตร์ทั�วิไปที�วิ�าด้วิยรายได้ประชาชาติ	การ
บัริโภคั	การออม	การลงทุน	รายจ�ายของรัฐบัาล	การคั้าระหวิ�างประเทศึ	
การเปลี�ยนแปลงระดับัรายได้ประชาชาติ	การเงินการธินาคัาร		อุปสำงคั์
และอุปทานของเงิน	นโยบัายการเงิน	เงินเฟ้อและเงินฝ้ด	บัทบัาทของ
รัฐบัาล	นโยบัายการคัลงั	การคัา้ระหวิ�างประเทศึและการพฒันาเศึรษฐกจิ

	 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	

towards	cost	analysis;	basic	concepts	for	decision	making;	
budgeting	for	planning	and	control.	

632001T  หล่กการีตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles  of  Marketing)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามหมายคัวิามสำำาคััญ	กระบัวินการทางการตลาด		แนวิคิัด
การตลาดสำมัยใหม�	บัทบัาท	และผลกระทบัที�สำำาคััญของการตลาดที�มีต�อ
เศึรษฐกิจ	สัำงคัม	และสำภาพแวิดล้อม		พฤติกรรมผ้่บัริโภคั	สำ�วินประสำม
ทางการตลาด	การแบั�งสำ�วินตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมายและ
กระบัวินการบัริหารตลาดเบืั�องต้น	ตลอดจนจริยธิรรมของนักการตลาด
	 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  การีเงินธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Business  Finance)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามร้่ทั�วิไปด้านธุิรกิจ	ด้านการเงินและการจัดการเงิน	
เคัรื�องมือทางการเงินและตลาดทุนทั�งภายในประเทศึและระหวิ�างประเทศึ
	เป้าหมาย	คัวิามสำำาคััญ	ขอบัเขต	บัทบัาทหน้าที�ของฝ่ายการเงิน	การ
จัดการทรัพยากรทางการเงิน		การจัดหาเงินทุน	การวิางแผน	และการ
พยากรณท์างการเงนิ	เทคันคิัการวิิเคัราะหร์ายงานทางการเงนิ		การตัดสิำน
ใจทางการเงิน	การตัดสิำนใจโคัรงการลงทุน	โคัรงสำร้างของเงินทุนและ
นโยบัายการจ�ายเงินปันผล			
	 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	
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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.

กลุ่มวิชีาเอกบ่งค่บ

633101T  การีบริีหารีความม่�งค่�ง 3(3-0-6)
   (Wealth Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน			:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 แนวิคัดิพื�นฐานเกี�ยวิกับัการบัรหิารคัวิามมั�งคัั�ง	เคัรื�องมอืพื�น
ฐานทางการเงินสำำาหรับัการวิางแผนการเงิน	การรวิบัรวิมข้อม่ลและเป้า
หมายการเงินของบัุคัคัล	การวิิเคัราะห์ข้อม่ลบุัคัคัล	คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิ
กับัภาษีเงินได้บุัคัคัลธิรรมดา	การวิางแผนการบัริโภคั	เคัรื�องมือทางการ
เงินเพื�อบัริหารสำภาพคัล�อง		การจัดทำาแผนการเงินเบืั�องต้น	แนวิคิัดพื�น
ฐานเกี�ยวิกับัการวิางแผนวัิยเกษียณ	กองทุนประกันสัำงคัม		กองทุนบัำาเหน็จ
บัำานาญข้าราชการ	กองทุนสำำารองเลี�ยงชีพ	กองทุนรวิมเพื�อการเลี�ยงชีพ	
กองทุนรวิมหุ้นระยะยาวิ		การจัดทำาแผนการเงินเพื�อการเกษียณของ
บุัคัคัล
	 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.

trade	and	economic	development.

634001T  หล่กการีบริีหารี 3(3-0-6)                                     
 (Principles of  Management) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน			:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 	แนวิคิัดและหลักการทางการบัริหาร	กระบัวินการทางการ
บัริหาร	วิัฒนธิรรมองคั์การและสำภาวิะแวิดล้อมภายนอก	ทฤษฎีีและ
วิิวัิฒนาการทางการบัริหาร	หน้าที�การบัริหาร	คัือ	การวิางแผน	การจัด
องค์ัการ		การนำา	และการคัวิบัคุัม	ศึึกษาพฤติกรรมระดับับุัคัคัล	พฤติกรรม
กลุ�ม	ภาวิะผ้่นำา	การสืำ�อสำาร	และการบัริหารภายใต้ภาวิะการเปลี�ยนแปลง

	 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  เทั่คโนโลยีสารีสนเทั่ศึเพื�อธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Information Technology for Business) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน			:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัระบับัสำารสำนเทศึ	บัทบัาท	และร่ป
แบับัของระบับัสำารสำนเทศึในองค์ัการธุิรกิจ	องค์ัประกอบัของเทคัโนโลยี
สำารสำนเทศึ		ประเภทและวิิธีิการประมวิลผลข้อม่ล	แนวิคัวิามคิัดในการนำา
ระบับัคัอมพิวิเตอร์มาใช้ในการบัริหารงานธุิรกิจประเภทต�างๆ	การ
ประยุกต์ใช้เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึในการจัดเก็บั	การเข้าถึึง	การประมวิล
ผลและการคัวิบัคุัมเทคัโนโลยสีำารสำนเทศึที�ใช้ในการบัริหารจัดการ	ระบับั
งานทางธุิรกิจ	และทักษะในการใช้เทคัโนโลยสีำารสำนเทศึโดยสำามารถึบ่ัรณ
าการในบัทบัาทของผ้่ประเมิน	ผ้่ออกแบับัระบับัสำารสำนเทศึ
	 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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633104T  การีลงทุั่นยุคใหม่ ** 3(3-0-6)
 (Modern Investment)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	633001T	การเงินธุิรกิจ	
	 Prerequisite	:	Taken	course	633001T		Business		
Finance	
			 การลงทุนยุคัใหม�	กระบัวินการลงทุน	คัวิามเสีำ�ยงและผล
ตอบัแทนจากการลงทุน	คัวิามร้่เบืั�องต้นในการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทต�าง	ๆ 	ซึี�งรวิมถึึงตราสำารหนี�ระยะสัำ�นและระยะยาวิ	หุ้นทุน	กองทุน
รวิม	ตราสำารอนุพันธ์ิ	นโยบัายการลงทุนของนักลงทุนประเภทต�างๆ	
ทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องกับัการลงทุน
	 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  การีศึึกษาความเป็นไปได้ทั่างการีเงิน 3(3-0-6)
 (Financial Feasibility Study)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน			:			ไม�มี	
	 Prerequisite	:	None
	 เคัรื�องมอืและเทคันคิัต�าง	ๆ 	ที�จะใช้เปน็กลยทุธิใ์นการศึึกษา
คัวิามเป็นไปได้ทางการเงิน	หลักและวิิธีิปฏิิบััติในการจัดทำาแผนธุิรกิจ	การ
ประเมินคัวิามเป็นไปได้ของโคัรงการในลักษณะต�างๆ		ทั�งที�เป็นโคัรงการ
ใหม�	การขยายกิจการ	คัวิามล�าช้าของโคัรงการ	และการสิำ�นสุำดโคัรงการ	
ตลอดจนศึึกษาถึึงกรอบัแนวิคิัดของเงื�อนไขที�อาจจะเป็นไปได้จริงในการ
ประเมินคัวิามเป็นไปได้ของโคัรงการลงทุนระยะยาวิต�าง	ๆ	และการฝึก
ปฏิิบััติทำาโคัรงการจำาลอง
	 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.

633102T  ตลาดการีเงินและสถิาบ่นการีเงิน ** 3(3-0-6)
  (Financial  Markets and Financial   
 Institutions) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		 	
	 สำอบัผ�านวิิชา	633003T	เศึรษฐศึาสำตร์มหภาคั	 	
	 Prerequisite	:	Taken	course	633003T		Macroeconomics	
									 การเงิน	การธินาคัาร	และตลาดการเงิน	คัวิามสัำมพันธ์ิของ
ตัวิแปรต�างๆ	ที�มีผลต�อตลาดการเงนิ	นโยบัายการเงนิ	อัตราดอกเบีั�ย	การ
กำากับัและคัวิบัคัมุสำถึาบัันการเงนิ	การทำางานของตลาดเงนิ	ตลาดทนุ	และ
ตลาดการเงินระหวิ�างประเทศึ			ประเภทและบัทบัาทของสำถึาบัันการเงิน
ประเภทต�าง	ๆ	การบัริหารคัวิามเสีำ�ยงของสำถึาบัันการเงินและการกำากับั
ด่แลสำถึาบัันการเงิน
	 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  การีบริีหารีสินเชืี�อ ** 3(3-0-6)
 (Credit Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน			:			ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 คัวิามสำำาคััญและประเภทของสำนิเชื�อ	การกำาหนดหลกัเกณฑ์
และนโยบัายในการให้สิำนเชื�อของธุิรกิจการค้ัา	สำถึาบัันการเงิน	เทคันิคัใน
การวิิเคัราะห์และพิจารณาสิำนเชื�อ	การกำาหนดวิงเงินและอัตราดอกเบีั�ยที�
คัวิรจะเป็น	การพิจารณาโคัรงการเงินก้่	การคัวิบัคุัมและการติดตามหนี�	
การจัดเก็บัหนี�และการแก้ไขหนี�ที�มีปัญหา	การใช้ระบับัประมวิลข้อม่ลโดย
คัอมพิวิเตอร์เข้ามาช�วิยในการจัดการสิำนเชื�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
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structure	theory;	dividend	policy	theory;	capital	budgeting	
decision	under	uncertainty;	merger	and	acquisition;	corporate	
valuation.		
633108T  การีบริีหารีความเสี�ยงทั่างการีเงิน 3(3-0-6)
 (Financial Risk  Management)   
	 วิิชาบัังคัับัก�อน:สำอบัผ�านวิิชา		633001		การเงินธุิรกิจ	 	
	 Prerequisite:Taken	course	633001		Business		Finance	
			 ประเภทของคัวิามเสีำ�ยงทางการเงินทุกประเภท	ธิรรมชาติ
ของคัวิามเสีำ�ยง	การวิิเคัราะห์คัวิามเสีำ�ยงทางการเงินขององคั์กร	การวิัด
คัวิามเสีำ�ยงเพื�อเปรียบัเทียบักับันโยบัายคัวิามเสีำ�ยงของกิจการ	และเคัรื�อง
มือทางการเงินเพื�อบัริหารคัวิามเสีำ�ยงให้มีระดับัที�สำอดคัล้องกับันโยบัาย
คัวิามเสีำ�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  ส่มมนาทั่างการีเงิน ** 3(3-0-6)
 (Seminar in Finance)    
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		 	
	 สำอบัผ�านวิิชา	633107		การจัดการทางการเงิน	
	 Prerequisite	:	 	
	 Taken	course	633107	Financial	Management
	 การวิิเคัราะหป์ระเดน็ปญัหาทางการเงนิที�เปน็ปจัจบัุัน		โดย
การเรียนร้่จะหยิบัยกนำาเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นจริงหรือการวิิเคัราะห์กรณี
ศึึกษา	และแลกเปลี�ยนคัวิามคัดิเหน็ร�วิมกัน	โดยมีอาจารยผ้่์สำอนเปน็ผ้่ชี�นำา
ให้ได้ข้อสำรุปที�สำมเหตุสำมผลและมีคัวิามถ่ึกต้องในเชิงวิิชาการ	และจรรยา
บัรรณในวิิชาชีพการเงิน
	 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.	

633106T  การีจ่ดการีการีเงินรีะหว่างปรีะเทั่ศึ 3(3-0-6)
 (International Financial Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำอบัผ�านวิิชา		633001		การเงินธุิรกิจ
	 Prerequisite	:	Taken	course	633001		Business		
Finance	
	 ปัจจัยทางเศึรษฐศึาสำตร์มหภาคัต�างๆ	ดุลการชำาระเงิน
ระหวิ�างประเทศึ		ระบับัการเงินระหวิ�างประเทศึ				ตลาดปริวิรรตเงินตรา
ต�างประเทศึ			ทฤษฎีีเสำมอภาคัระหวิ�างประเทศึ			ประเภทของคัวิามเสีำ�ยง
และการจัดการคัวิามเสีำ�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน			ลักษณะและบัทบัาท
ของตลาดการเงินและองคั์กรทางการเงินระหวิ�างประเทศึ				การจัดหา
เงินทุนและการลงทุนระหวิ�างประเทศึ					การจัดการเงินทุนหมุนเวีิยน
ระหวิ�างประเทศึ		การเงินเพื�อการค้ัาระหวิ�างประเทศึ
	 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  การีจ่ดการีทั่างการีเงิ 3(3-0-6)
 (Financial Management) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน			:			สำอบัผ�านวิิชา	633001		การเงินธุิรกิจ	
	 Prerequisite	:	Taken	course	633001		Business		
Finance	
			 การจัดสำรรเงินทุนในสิำนทรัพย	์หนี�สิำนและทุนประเภทต�างๆ
	การพยากรณ์ทางการเงิน	การจัดการเงินทุนหมุนเวีิยน	งบัประมาณเงินสำด
	และงบัลงทุน	การจัดหาเงินทุนจากแหล�งต�าง	ๆ	การออกจำาหน�าย	หลัก
ทรัพย์ใหม�	ทฤษฎีีโคัรงสำร้างเงินทุน	ทฤษฎีีนโยบัายเงินปันผล	การตัดสำิน
ใจลงทุนภายใต้คัวิามไม�แน�นอน	การคัวิบัรวิมและซืี�อกิจการ	และการ
ประเมินม่ลคั�ากิจการ
	 Assets	allocation;	liabilities	and	capitals;	financial	
forecast;	working	capital	allocation;	cash	budget	and	capital	
budgeting;	sources	of	financing;	initial	public	offering;	capital	
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 633202T  การีวิเครีาะห์ตรีาสารีทุั่นและตรีาสารีหนี� 3(3-0-6)
 (Equity and Fixed Income Analysis)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน:	สำอบัผ�านวิิชา	633104T		การลงทุนยุคัใหม�
		 Prerequisite:Taken	course	
	 633104T	Modern	Investment		
			 ลักษณะและประเภทตราสำารทุนและตราสำารหนี�	การ
วิิเคัราะห์ปัจจัยพื�นฐาน	และการวิิเคัราะห์ทางด้านเทคันิคั		รวิมทั�งการ
ประเมินผลการดำาเนินงานของกลุ�มหลักทรัพย์
	 Characteristics	and	types	of	equity	and	fixed	
income;	analysis	of	fundamental	factors	and	technical	analysis;	
assessment	of	operating	results	on	securities.

633203T  การีวิเครีาะห์อนุพ่นธ์ทั่างการีเงิน 3(3-0-6)
  (Financial Derivatives Analysis)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน:สำอบัผ�านวิิชา	633104T	การลงทุนยุคัใหม�		
	 Prerequisite	:	Taken	course	633104T	Investments	
	 คัวิามร้่พื�นฐานเกี�ยวิกับัสัำญญาซืี�อขายล�วิงหน้า		สิำทธิิอนุพันธ์ิ
	Options	Warrants	และ	Swaps		ทฤษฎีีการกำาหนดราคัาตราสำาร	และ
การออกแบับักลยุทธ์ิที�เหมาะสำมเพื�อการเก็งกำาไรหรือการป้องกันคัวิาม
เสีำ�ยง
	 Fundamentals	of	futures/forward;	derivative	
warrants,	options	warrants	and	swaps;	pricing	theory	of	
instruments;	optimal	speculation	theory	or	risk	prevention.

633204T  หล่กการีบริีหารีสถิาบ่นการีเงิน 3(3-0-6)
 (Financial Institutions Management)   
	 วิิชาบัังคัับัก�อน:สำอบัผ�านวิิชา	
	 633003T	เศึรษฐศึาสำตร์มหภาคั				
	 Prerequisite	:	Taken	course	633003T	Macroeconomics	
	 การบัริหารและการจัดการด้านต�างๆ	ของสำถึาบัันการเงิน
โดยเฉพาะธินาคัารพาณิชย์	การบัริหารคัวิามเสีำ�ยงต�างๆ	ที�เกิดขึ�น	การ
จัดการด้านเงินทุนและการบัริหารสำภาพคัล�อง	การบัริหารสำินทรัพย์และ
หนี�สิำน	การบัริหารกำาไรและต้นทุน	การวิิเคัราะห์ฐานะและคัวิามมั�นคัง	
กลยุทธ์ิในการวิางแผนทางด้านการเงินของสำถึาบัันการเงิน	แนวิทางการ

633110T  การีปรีะยุกต์ใช้ีคอมพิวเตอร์ีทั่างการีเงิน 3(2-2-5)
 (Computer Application for Finance)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน:สำอบัผ�านวิิชา		633001T	การเงินธุิรกิจ	 	
	 Prerequisite:Taken	course	
	 633001T	Business		Finance	
		 คัวิามร้่เบืั�องต้น	การประมวิลผล	เกี�ยวิกับัการประยุกต์การ
ใช้งานคัอมพิวิเตอร์	ศึึกษาข้อม่ลทางด้านการเงินเเละการใช้โปรแกรม
คัอมพิวิเตอรส์ำำาเร็จร่ปเพื�อการจดัการทางการเงนิโดยประยกุตใ์ช้โปรแกรม
สำำาเร็จร่ปในงานทางการเงินด้านการวิิเคัราะห์โคัรงการ	การพยากรณ์
ทางการเงิน	การวิางแผนระบับังานและการคัวิบัคุัมทางการเงิน	
	 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.

กลุ่มวิชีาเอกเลือก

633201T  การีบริีหารีความเสี�ยงภ่ยและการีปรีะก่นภ่ 3(3-0-6)
 (Risk Management and Insurance) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	สำอบัผ�านวิิชา	633001T		การเงินธุิรกิจ
	 Prerequisite	:	Taken	course	633001T		Business		
Finance	
			 ลักษณะคัวิามเสีำ�ยงภัยและคัวิามเสำียหายทางการเงินที�อาจ
เกิดแก�บุัคัคัลทั�วิไป	ธุิรกิจและองค์ัการต�างๆ	ประเภทของคัวิามเสีำยหายที�
เกิดขึ�น	วิิธีิบัริหารคัวิามเสีำ�ยงภัย	ปัจจัยต�างๆ	ที�มีผลต�อการบัริหารคัวิาม
เสีำ�ยงภัย	หลักการประกันภัย	การบัริหารองค์ัการประกันภัย	การพิจารณา
เลือกผ้่รับัประกัน	การประกันต�อ	การคัวิบัคุัมธุิรกิจประกันภัย	คัวิามร้่เบืั�อง
ต้นของการประกันภัยแขนงต�างๆ
	 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.
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กิจการข้ามชาติ	การวิิเคัราะห์การลงทุนโดยตรงการลงทุนในกลุ�มหลัก
ทรัพย์ระหวิ�างประเทศึ	การวิิเคัราะห์คัวิามเสีำ�ยงทางการเมือง	การจัดทำา
งบัจ�ายลงทุนระหวิ�างประเทศึ	การบัริหารเงินทุนหมุนเวีิยน
	 International	financial	market	and	financial	
innovation	occurred	in	financial	market,	sources	of	investment	
funds	to	have	business	can	raise	money	from	both	stock	
exchange	and	international	debt	market,	international	financial	
management,	examine	direct	investment,	international	
portfolio	investment,	analyze	political	risk,	prepare	capital	
budgeting	for	international,	working	capital	management.											

633207T  การีบริีหารีกองทุั่นรีวม 3(3-0-6)
   (Fund Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 Prerequisite	:	None
	 การกำาหนดวิตัถึปุระสำงคัแ์ละขอ้จำากัดในการลงทนุของกอง
ทุน	ทำาคัวิามเข้าใจถึึงคัวิามเสีำ�ยงและผลตอบัแทนของหลักทรัพย์ประเภท
ต�าง	ๆ	ทฤษฎีีกลุ�มหลักทรัพย์	การจัดสำรรสิำนทรัพย์เพื�อการลงทุน	การ
ประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุนและผ้่จัดการกองทุน	ระเบีัยบัและ
ข้อบัังคัับัที�เกี�ยวิข้องกับัการลงทุนของกองทุนประเภทต�างๆ
	 Determination	of	goals	and	restraints	in	fund	
investment;	awareness	of	risks	and	different	types	of	security	
returns;	portfolio	theory;	asset	allocation	for	investment;	
assessment	of	fund	operations	and	fund	committee;	rules	and	
regulations	relating	to	different	types	of	fund	investment.

 633208T  การีวาณิชีธนกิจ 3(3-0-6)
 (Investment Banking)   
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:			สำอบัผ�านวิิชา	633001T		การเงินธุิรกิจ			
	 Prerequisite	:	Taken	course	
	 633001T		Business		Finance	
	 หลักการและเทคันิคัการวิาณิชธินกิจของธุิรกิจหลักทรัพย์	
หลักการสำร้างม่ลคั�าให้กับักิจการและผ้่ลงทุนจากการคัวิบักิจการ	การ
คัรอบังำากิจการ	การปรับัโคัรงสำร้างเงินทุนของกิจการ	การทำารายงาน	การ

แก้ไขฟ้�นฟ่สำถึาบัันการเงิน
	 Administration	and	management	of	financial	
institutions,	commercial	banks;	risk	management;	financing	
management	and	liquidity	management;	asset-liability	
management;	earnings	and	cost	management;	analysis	of	
status	and	security;	planning	strategy	of	finance	in	financial	
institutes;	guideline	for	restructuring	financial	institutions.	

633205T  เทั่คโนโลยีทั่างการีเงิน * 3(3-0-6)
 (Financial Technology) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน:สำอบัผ�านวิิชา	633001T		การเงินธุิรกิจ
	 Prerequisite:Taken	course	
	 633001T	Business		Finance	
	 นวัิตกรรมที�เกิดมาจากการร�วิมมือกันระหวิ�างการเงินและ
เทคัโนโลยี	เช�น	การบัริการก่้ยืม	โดยตรง	การหักบััญชี	และการซืี�อขาย
หลักทรัพย์	ผลกระทบัและตัวิอย�างจากการพัฒนาเทคัโลยีทางการเงิน	เช
�น	การจ�ายเงินออนไลน์	บัล็อกเชน	การซืี�อขายโดยระบับัเคัรือข�าย	การซืี�อ
ขายโดยการใช้อัลกอริทึม	และการปฏิิวัิติการเงินโดยการขับัเคัลื�อนจากข
้อม่ลขนาดใหญ
	 The	innovations	of	cooperation	between	finance	
and	technology	such	as	direct	lending-banking	services,	
clearing,	and	asset	trading,	impacts	and	examples	of	
recentdevelopment	of	FinTech	such	as	online	payment,	
blockchain,	networks	trading,	algorithmictrading,	and	how	big	
data	drives	the	financial	revolution.

632206T  การีเงินรีะหว่างปรีะเทั่ศึข่�นสูง * 3(3-0-6)
 (Advanced International Finance)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:	สำอบัผ�านวิิชา	633001T		การเงินธุิรกิจ
	 Prerequisite	:	Taken	course
	 	633001T		Business		Finance	
	 ตลาดการเงินระหวิ�างประเทศึและนวัิตกรรมทางการเงินที�
เกิดขึ�นในตลาดการเงิน	แหล�งเงินทุนที�ธุิรกิจสำามารถึระดมเงินได้ทั�งจาก
ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหนี�สิำนระหวิ�างประเทศึ	การบัรหิารการเงนิของ
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	 Techniques	and	tools	of	financial	statement	
analysis	for	managerial	and	financial	decision;	impact	of	
accounting	methods	selection	in	financial	report	and	
statement;	the	difference	among	industrial	statement	analyses.
633211T  การีฝึกปรีะสบการีณ์วิชีาชีีพทั่างการีเงิน
  3(0-200 ชีม.)
 (Financial Professional Training)           
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		สำำาหรับันักศึึกษาชั�นปีที�	4
	 Prerequisite	:	For	The	Fourth	Year	Students
	 การฝึกปฏิิบััติงานจริงด้านการเงิน	การลงทุน	หรือการ
ธินาคัารในสำถึาบัันการเงินองค์ักรธุิรกิจหรือหน�วิยงานภาคัรัฐให้มีจำานวิน
เวิลาในการฝึกงานไม�น้อยกวิ�า	200	ชั�วิโมง
	 Professional	training	on	finance,	investment,	or	
banking	in	any	financial	institutes,	business	corporations,	or	
government	sectors	with	a	minimum	of	200-hour	training.

1. หมวดวิชีาเฉุพาะ สาขาวิชีาภาษาอ่งกฤษธุรีกิจ
 1.1 วิชีาแกน
631101 ท่ั่กษะการีฟัง การีพูดภาษาอ่งกฤษ 3(3-0-6)
 (English Listening and Speaking)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ทักษะการฟงัเพื�อจบััใจคัวิามสำำาคััญในระดบััคัำา	วิลี	และประโยคั
ขนาดสัำ�น	และการพ่ดเพื�อการสืำ�อคัวิามหมายให้ถ่ึกต้อง	การให้ข้อม่ลเกี�ยวิ
กับัตนเองและผ้่อื�น	การสำนทนาในสำถึานการณ์ต�างๆ	และการพ่ดหน้าชั�น
เรียน
	 Listening	skill	for	the	main	idea	in	levels	of	word,	
phrase,	and	short	sentences;	in	speaking	skill	to	convey	the	
right	idea;	giving	information	on	oneself	and	others;	speaking	
in	various	situations;	speaking	in	front	of	the	class.

วิิเคัราะห์ธุิรกิจ	และการเสำนอขายหลักทรัพย์	โดยมีทั�งภาคัทฤษฎีีซึี�งต้อง
อาศัึยคัวิามร้่ทางการจัดการการเงินและภาคัปฏิิบััติจากประสำบัการณ์ที�
เกิดขึ�นในต�างประเทศึและในประเทศึไทย
	 Principles	and	techniques	of	investment	banking	
in	security	business;	principles	of	enterprise	valuation	and	
merger’s	investors;	takeover;	corporate	financial	restructuring;	
financial	reporting;	business	analysis	and	public	offering;	
theoretical	study	in	financial	management	and	practices	from	
domestic	and	international	experiences.

633209T  การีศึึกษาค้นคว้าอิสรีะทั่างการีเงิน 3(2-2-5)
   (Independent Studies in Finance)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านวิิชา	630006T	สำถิึติธุิรกิจ		
	 Prerequisite	:		 	
	 Taken	course	630006T		Business		Statistics			
			 ค้ันคัว้ิาหัวิข้อทางการเงินที�น�าสำนใจ	หรือหัวิข้อที�สำามารถึ
ตรวิจสำอบัได้ด้วิยตนเอง	เรียนร้่การคัิด	และวิิเคัราะห์ปัญหา	เพื�อตอบั
คัำาถึามอย�างเป็นระบับั	โดยอาศัึยข้อม่ลจากแหล�งต�างๆ	การฝึกทักษะการ
เขียนรายงานวิิจัย
Interesting	issues	with	testable	hypothesis	in	finance;	learning	
with	process	of	thinking	and	analysis	of	problems	for	systematic	
results	based	on	various	reference	sources;	practice	in	writing	
a	research	report.	

633210T  การีวิเครีาะห์รีายงานทั่างการีเงิน * 3(3-0-6)
 (Financial Statement and Reporting Analysis)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:			สำอบัผ�านวิิชา	633001T		การเงินธุิรกิจ			
	 Prerequisite	:	Taken	course	
	 633001T		Business		Finance	
	 เทคันิคัและเคัรื�องมือในการวิิเคัราะห์รายงานทางการเงินต
างๆเพื�อประโยชน์	ทางด้านการเงินและการตัดสิำนใจของผ่้บัริหาร	โดย
พิจารณาถึึงผลกระทบัของหลักการบััญชีที�กิจการ	เลือกใช้ต�อตัวิเลขที�
แสำดงในรายงานและงบัการเงิน	คัวิามแตกต�างในการวิิเคัราะห์รายงาน
ทางการเงินของอุตสำาหกรรมต�างๆ		

612



631105 วรีรีณคดีอ่งกฤษเบื�องต้น 3(3-0-6)
 (Introduction to English Literature)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แนวิคัิด	ยุคัสำมัย	องคั์ประกอบัและกลวิิธีิการประพันธิ์ของกวิี
นิพนธ์ิ	เรื�องสัำ�น	บัทละคัรและนวินิยาย	วิิธีิการวิิเคัราะห์และวิิจารณ์
วิรรณกรรมประเภทต�างๆ	จากผลงานวิรรณกรรมที�ได้รับัการคััดสำรรใน
ระดับัพื�นฐาน	โดยศึึกษาจากวิรรณคัดีอังกฤษ	และอเมริกัน
	 Concepts,	ages,	components	and	devices	of	poetry,	
short	stories,	plays,	and	fictions;	basic	criticism	of	selected	
excerpts	from	main	types	of	literary	genres	in	English	and	
American	literature.

 1.2 วิชีาเฉุพาะด้าน
  1.2.1 กลุ่มวิชีาท่ั่กษะภาษา
631201 การีพ่ฒนางานเขียนภาษาอ่งกฤษเชิีงวิชีาการี   3(3-0-6)
 (Academic English Writing Development)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631102	ทักษะการอ�าน-การเขียนภาษา

อังกฤษ
	 การเขียนย�อหน้าและคัวิามเรียงในร่ปแบับัและหัวิข้อต�างๆ	เชิง
วิิชาการ	โดยเน้นการระดมและการจัดกระบัวินคัวิามคิัด	การเขียนเค้ัาโคัรง
	การเขียนประโยคั	ใจคัวิามหลักที�กระชับั	และการใช้ตัวิเชื�อมระหวิ�าง
ประโยคัและย�อหน้า
	 Paragraph	writing	to	essay	in	various	types	and	topics	
in	academic	writing	with	an	emphasis	on	brainstroming	and	
organization	of	ideas;	writing	drafts	and	outlines;	writing	concise	
sentences	and	main	ideas;	use	of	discourse	markers	between	
sentences	and	between	paragraphs.

631202 การีสื�อสารีภาษาอ่งกฤษข้ามว่ฒนธรีรีม 3(3-0-6)
 (English Communication across Cultures)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การสืำ�อสำารภาษาอังกฤษระหวิ�างวัิฒนธิรรมและลักษณะเฉพาะ
ของชนชาติที�ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม�	ภาษาที�สำองและภาษาต�าง
ประเทศึ	คัวิามเชื�อ	คั�านิยม	สัำงคัมเพื�อเข้าใจคัวิามแตกต�างทางวัิฒนธิรรม
และเสำริมสำร้างการติดต�อสืำ�อสำารในบัริบัทที�ใช้ภาษาอังกฤษกับัชาวิต�าง

631102 ท่ั่กษะการีอ่าน การีเขียนภาษาอ่งกฤษ 3(3-0-6)
 (English Reading and Writing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักการอ�าน	การอ�านข้อคัวิามภาษาอังกฤษเพื�อการจับัใจคัวิาม
สำำาคััญ	การวิิเคัราะห์คัำาศัึพท์	คัวิามหมาย	ร่ปประโยคัจากตำารา	วิารสำาร
และบัทคัวิามทางวิิชาการ	และหลักการเขียน	องค์ัประกอบัและลักษณะ
เฉพาะของงานเขียนประเภทต�างๆ	ในระดบััย�อหน้า	การเขียนแสำดงคัวิาม
คิัดเห็นและให้เหตุผล
	 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 โครีงสร้ีางไวยากรีณ์ภาษาอ่งกฤษ 3(3-0-6)
 (English Grammatical Structure)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ไวิยากรณ์และโคัรงสำร้างประโยคัภาษาอังกฤษในระดับัวิลี	อนุ
ประโยคั	การใช้และหน้าที�ของวิลีและอนุประโยคั	การลดร่ปประโยคั	การ
ใช้ร่ปประโยคัแบับัต�างๆ	ให้ถ่ึกต้องตามหลักไวิยากรณ์เพื�อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ	เพื�อการสืำ�อสำารทางธุิรกิจ
	 English	grammar	and	sentence	structures;	clauses,	
phrases,	and	sentence	parts;	usage	and	functions	of	phrases	
and	clauses;	reduced	sentences;	grammatically	correct	use	of	
sentence	patterns	to	develop	business	English	communication	
skills.

631104 ภาษาศึาสตร์ีภาษาอ่งกฤษเบื�องต้น 3(3-0-6)
 (Introduction to English Linguistics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักการเบืั�องต้นทางภาษาศึาสำตร์ภาษาอังกฤษ	สัำทศึาสำตร์	สำ
รวิิทยา	ระบับัคัำา	และวิากยสัำมพันธ์ิ	
	 Introduction	to	English	linguistics;	phonetics;	
phonology;	morphology;	syntax.	
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631205 ภาษาอ่งกฤษเพื�อการีศึึกษาต่อและอาชีีพ 3(3-0-6)
 (English for Further Study and Career)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631103	โคัรงสำร้างไวิยากรณ์ภาษาอังกฤษ
	 องค์ัประกอบัของแบับัทดสำอบัมาตรฐานวิิชาภาษาอังกฤษเพื�อ
ศึึกษาต�อ	การทำาแบับัทดสำอบั	TOEFL,	IELTS,	TU-GET,	CU-TEP	และ
การทดสำอบัเพื�อการทำางาน	ได้แก�	TOEIC	เพื�อให้คุ้ันเคัยและเรียนร้่วิิธีิทำา
ข้อสำอบัตลอดจนการวิิเคัราะห์ข้อสำอบัในทักษะ	คัือ	การฟัง	การพ่ด	การ
อ�าน	และการเขียน	และไวิยากรณ์	การเข้าสำอบัในสำถึานการณ์จริง	การเต
รียมตัวิสำมัคัรงาน	และการสัำมภาษณ์
	 English	stange	test	components	for	further	study,	
TOEFL,	IELTS,	TU-GET,	CU-TEP;	TOEIC	for	career	preparation;	
strategies	in	test	taking;	testing	guidelines	and	analysis	of	
listening,	speaking,	reading,	writing	and	grammar	components;	
real	test-taking	experience;	preparation	for	employment	and	
interview.
 
.2.2 กลุ่มวิชีาภาษาอ่งกฤษเพื�อธุรีกิจ
631301 ภาษาอ่งกฤษธุรีกิจ 1 3(2-2-5)
 (Business English 1) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัำาศัึพท์เฉพาะ	สำำานวินต�างๆ	ในเนื�อหาทางธุิรกิจที�หลากหลาย	
ได้แก�	โคัรงสำร้างภายในองค์ักร	ตำาแหน�ง	และหน้าที�การทำางานในองค์ักร
	การติดต�อทางโทรศัึพท์	การจัดเตรียมกำาหนดการและการนัดหมาย	การ
ติดต�อธุิรกิจด้านสัำงคัม	จดหมายธุิรกิจ	ในสำำานักงาน	(บัันทึกสัำ�น	จดหมาย
สัำ�น	คัำาเตือน	ป้ายประกาศึ)	จดหมายสำอบัถึาม	ตอบักลับั	และสัำ�งสิำนค้ัา	
รวิมทั�งการสำมัคัรงาน
	 Business	terms	and	expressions	in	business	contexts,	
concerning	internal	organization	structure,	corporate	positions	
and	job	descriptions;	telephone	contacts,	business	schedule	
and	appointment,	social	contacts,	business	correspondence,	
office	writing	for	memorandum,	short	message,	warning	sign	
and	notice;	enquiry	letter	and	reply;	order	placement;	job	
application.	

ชาติ
	 English	communication	across	cultures;	identity	of	
people	using	English	as	a	native,	second	and	foreign	language;	
beliefs,	values,	society	to	understand	cultural	differences;	
strengthen	communication	in	English	contexts	with	foreigners.

631203 ส่ทั่ศึาสตร์ีภาษาอ่งกฤษ 3(2-2-5)
 (English Phonetics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักการและทฤษฎีีทางสัำทศึาสำตร์	กลไกการผลิตเสีำยงพ่ดใน
ภาษาอังกฤษ	สัำทอักษรและการถึ�ายทอดเสีำยง	องค์ัประกอบัของเสีำยงพ่ด
ในภาษาอังกฤษ	การออกเสีำยงหนักเบัา	การเชื�อมเสีำยง	จังหวิะและทำานอง
เสีำยง	และการออกเสีำยงภาษาอังกฤษ
	 Principles	and	theories	of	phonetics;	mechanism	of	
English	speech	production;	phonetic	alphabets	and	phonetic	
transcription;	components	of	English	speech	sounds	including	
stress,	linking,	rhythm	and	intonation;	and	English	pronunciation	
practice.

631204 การีพูดภาษาอ่งกฤษต่อทีั่�ชุีมชีน 3(2-2-5)
 (English Public Speaking)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631101	ทักษะการฟัง-การพ่ดภาษา

อังกฤษ
	 หลักการในการพ่ด	และเทคันิคัในการนำาเสำนอที�ถ่ึกต้องเหมาะ
สำมกับับุัคัคัล	โอกาสำและสำถึานที�	เน้นการพ่ดภาษาอังกฤษในที�ชุมชนใน
สำถึานการณ์และหัวิข้อต�างๆ	ด้านสำังคัม	การเมือง	เศึรษฐกิจ	บัันเทิง	
วิิชาการ	โดยร้่จักภาษา	นำ�าเสีำยง	ท�าทางที�เหมาะสำมกับัโอกาสำและ
สำถึานการณ์
	 Principles	of	speech;	presentation	techniques	to	
specific	audience,	time	and	place;	focus	on	public	speaking	
and	speeches	in	various	occasions	and	on	topics	of	social	
issues,	politics,	economics,	entertainment,	education	;	proper	
use	of	tone	and	gesture.
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631304 การีแปลเบื�องต้น 3(3-0-6)
 (Basic Translation) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ทฤษฎีีและกระบัวินการแปล	โคัรงสำร้างและวิิธีิการใช้ภาษา	ศัึพท์
และสำำานวิน	ตลอดจนพื�นฐานที�เกี�ยวิข้องในการแปลต้นฉบัับั	การแปล
ประโยคัและขอ้คัวิามสัำ�นๆ	ที�มีคัำาศัึพททั์�วิไป	และคัำาศัึพทท์างธิรุกจิพื�นฐาน
อย่�ในบัรบิัท	จากภาษาองักฤษเปน็ภาษาไทย	และจากภาษาไทยเปน็ภาษา
อังกฤษ	โดยเน้นการสืำ�อคัวิามหมายและการใช้โคัรงสำร้างทางไวิยากรณ์
อย�างถ่ึกต้อง
	 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 การีแปลทั่างธุรีกิจ  3(3-0-6) 
 (Business Translation) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631304	การแปลเบืั�องต้น
	 การแปลข�าวิและเอกสำารในเชิงธุิรกิจจากภาษาองักฤษเปน็ภาษา
ไทย	และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	โดยเน้นคัวิามถ่ึกต้องทั�งทางด้าน
ไวิยากรณ์	และการสืำ�อคัวิามหมาย	ฝึกวิิเคัราะห์สำาเหตุข้อผิดพลาดในการ
แปลและแก้ไขข้อบักพร�องเหล�านั�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 ปรีะสบการีณ์วิชีาชีีพ   6(0-540-0) 
 (Professional Internship) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านรายวิิชาในหมวิดวิิชาเฉพาะไม�น้อย

กวิ�า	90	หน�วิยกิต
	 ฝึกปฏิิบััติงานในสำถึานประกอบัการของรัฐหรือเอกชน	ที�มี
ลักษณะงานเกี�ยวิข้องกับัลักษณะวิิชาเอก	ฝึกการใช้ภาษาต�างประเทศึ	โดย

631302 ภาษาอ่งกฤษธุรีกิจ 2 3(2-2-5)
 (Business English 2) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631301	ภาษาอังกฤษธุิรกิจ	1
	 คัำาศัึพท์เฉพาะ	สำำานวินต�างๆ	ในเนื�อหาทางธิุรกิจในระดับัที�ส่ำง
ขึ�นโดยเน้น	การค้ัาภายในและระหวิ�างประเทศึ	การดำาเนินธุิรกิจในสำาขา
อาชีพต�างๆ	และในสำถึานการณต์�างๆ	เช�น	การนำาเข้า	และการสำ�งออก	การ
ขนสำ�งสิำนค้ัา	ธุิรกิจธินาคัารและธิุรกิจโรงแรม	ระเบีัยบัวิาระการประชุม	
การเขียนบัันทึกการประชุมของบัริษัท	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที�
เกี�ยวิข้องกับัการโฆ่ษณา	บัทคัวิามทางธิรุกิจจากอินเตอร์เน็ต	และจดหมาย
เรียกร้องและประนีประนอม
	 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 ภาษาอ่งกฤษธุรีกิจในม่ลติมีเดีย 3(3-0-6)
 (Business English in Multimedia) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การพัฒนาทักษะทางภาษาที�เกี�ยวิข้องกับัเนื�อหาทางธุิรกิจโดย
ใช้มัลติมีเดีย	ร่ปแบับั	เนื�อหาและลักษณะทางภาษาที�ใช้ทักษะการสืำ�อสำาร
ที�ปรากฏิในสืำ�อมัลติมีเดียของธุิรกิจสำมัยใหม�	การพ่ดและการใช้คัำาศัึพท์	
และสำำานวินภาษาเฉพาะทางธุิรกิจในสืำ�อมัลติมีเดีย	
	 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.
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	 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 การีสื�อสารีทั่างธุรีกิจและการีปรีะชีาส่มพ่นธ์ 3(3-0-6) 
 (Business Communication and Public Relations) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 โคัรงสำร้าง	หน้าที�ต�าง	ๆ	ของการสืำ�อสำารทางธิุรกิจและการ
ประชาสัำมพันธ์ิ	อุปสำรรคัของการสืำ�อสำารและแนวิทางแก้ไข	ร่ปแบับัการ
สืำ�อสำารในองค์ัการ	การสืำ�อสำารในภาวิะวิิกฤต	และเทคันิคัในการติดต�อใน
สัำงคัมและวิงการธุิรกิจ	กระบัวินการประชาสัำมพันธ์ิ	ภาพลักษณ์องค์ัการ	
และเคัรื�องมือที�ใช้ในการประชาสัำมพันธ์ิ
	 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 กลุ่มวิชีาเอกเลือก
631501 ภาษาอ่งกฤษเพื�อธุรีกิจการีบริีการี 3(3-0-6)
 (English for Hospitality and Management) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631101	ทักษะการฟัง-การพ่ดภาษาอังกฤษ

	 การใช้ทักษะการฟัง	พ่ด	อ�าน	และเขียนภาษาอังกฤษที�ใช้ใน
ธุิรกิจการบัรกิาร	ศัึพท์และสำำานวินที�ใช้ในงานบัรกิารที�เกี�ยวิข้อง	อาทิ	การ
จองห้องพัก	การลงทะเบีัยนเข้าพัก	การบัริการอาหารและเคัรื�องดื�ม	การ
บัริการอื�นๆ	ของโรงแรม	และการด่งานโรงแรม
	 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.

ได้รับัคัวิามเห็นชอบัจากคัณะกรรมการสำาขาวิิชาล�วิงหน้า	มีการนำาเสำนอ
ผลการฝึกงานรวิมทั�งอภิปรายกรณีศึึกษาที�พบั	และต้องผ�านการประเมิน
จากหัวิหน้าหน�วิยงาน
	 Work	in	public	or	private	orgaizations	in	positions	
approved	by	the	committee;	use	of	English	or	any	other	foreign	
language	in	workplace;	presentation	and	discussion	of	work	
accomplishment	and	problems	encountered;	evaluation	by	
the	supervisor	in	charge	of	the	internship	program.

 1.2.3 กลุ่มวิชีาการีบริีหารีธุรีกิจ
631401 ความรู้ีเกี�ยวก่บธุรีกิจเบื�องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Business) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักเบืั�องตน้เกี�ยวิกับัธุิรกจิ	ประเภทของธิรุกจิ	ร่ปแบับัของการ
ดำาเนินธุิรกิจ	โดยเน้นถึึงการดำาเนินธุิรกิจออนไลน์	สิำ�งแวิดล้อมที�มีผลต�อ
การดำาเนินธุิรกิจ	จริยธิรรมและคัวิามรับัผิดชอบัต�อสัำงคัมของธุิรกิจ	งาน
หลักในธิรุกิจ	ได้แก�	การบััญช	ีการเงนิ	การตลาด	การบัริหารงานทรพัยากร
มนุษย์	การจัดองค์ักร	และธุิรกิจระหวิ�างประเทศึ
	 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 อุตสาหกรีรีมการีท่ั่องเทีั่�ยวและการีโรีงแรีม 3(3-0-6) 
 (Hotel and Travel Industry) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 พัฒนาการของการท�องเที�ยวิและโรงแรม	ประเภทและระดับั
ต�างๆ	ของโรงแรม	โคัรงสำร้าง	และการดำาเนินการของฝ่ายบัริการต�างๆ	
คัวิามสำำาคััญและผลกระทบัของการท�องเที�ยวิและโรงแรมต�อเศึรษฐกิจ	
สัำงคัม	การเมืองและสิำ�งแวิดล้อม	ลักษณะของอุตสำาหกรรมการท�องเที�ยวิ
และการโรงแรม	องค์ัประกอบัและปัจจัยสำนับัสำนุน	นโยบัายการสำ�งเสำริม
การท�องเที�ยวิของรัฐ	ทิศึทางและแนวิโน้มของการท�องเที�ยวิและการ
โรงแรมในอนาคัต	มีการด่งานนอกสำถึานที�
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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 ภาษาอ่งกฤษเพื�อการีเจรีจาต่อรีองทั่างธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (English for Business Negotiation) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การพ่ดภาษาอังกฤษที�ถ่ึกต้องเหมาะสำมในสำถึานการณ์ทางธุิรกิจ
	การสืำ�อสำารทางสัำงคัมกับัเพื�อนร�วิมงาน	และผ้่มาติดต�อ	การเข้าร�วิมการ
ประชุมและการเจรจาทางธิุรกิจ	การนำาเสำนองานที�สำามารถึจ่งใจและให้
ข้อม่ลทางธุิรกิจ
	 Correct	English	speaking	in	business	contexts;	
socializing	with	colleagues	and	visitors;	attending	and	
participating	in	business	meetings;	conducting	business	
negotiations	and	making	informative	and	persuasive	business	
presentations.

631506 ภาษาอ่งกฤษสำาหร่ีบเลขานุการีในองค์กรีข้ามชีาติ 3(3-0-6)
 (English for Secretary in Multinational 
Corporations) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศัึพท์และสำำานวินที�ใช้ในงานเลขานุการในวิงการธุิรกิจข้ามชาติ	
การพ่ดคุัยทางโทรศัึพท์	การนัดหมาย	การโต้ตอบัทางจดหมายและอีเมล
ล์	การตอ้นรบััแขกที�ไดนั้ดหมายและไม�ได้นัดหมาย	การจดัเตรยีมการเดิน
ทางธุิรกิจ	การจัดเตรียมและจดรายงานการประชุม
	 Vocabulary	and	expressions	in	secretarial	tasks	in	a	
circle	of	multinational	business;	a	practical	study	of	telephone	
conversation,	appointment,	business	correspondence	and	
email	writing;	guest	relations	by	appointment	and	without	
appointment;	business	travel	preparation;	meeting	arrangement	
and	minute	taking.

631502 ภาษาอ่งกฤษเพื�อธุรีกิจการีท่ั่องเทีั่�ยว 3(3-0-6)
 (English for Tourism Business) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631101	ทักษะการฟัง-การพ่ดภาษา

อังกฤษ
	 คัำาศัึพท์	 สำำานวิน	 และข้อม่ลเกี�ยวิกับัแหล�งท�องเที�ยวิ	
ประวัิติศึาสำตร์	วัิฒนธิรรม	และประเพณีของไทยและต�างประเทศึ	การใช้
ภาษาอังกฤษเพื�อการสืำ�อสำารและการนำาเสำนอขอ้ม่ลในบัริบัทของการท�อง
เที�ยวิ	รวิมถึึงการฝึกภาคัสำนาม
	 Vocabulary,	expressions	and	information	on	Thai	and	
foreign	tourist	attractions;	history,	culture,	and	customs;	use	
of	English	for	communication	and	presentation	in	the	tourism	
context;	a	field	trip.

631503 ภาษาอ่งกฤษสำาหร่ีบการีติดต่องาน 3(3-0-6)
 (English for Professional Contacts) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การใช้ภาษาอังกฤษอย�างมีประสิำทธิิภาพในการนำาเสำนอข้อม่ล	
การติดต�อกับัหน�วิยงานและบุัคัคัลทั�วิไป	การแจ้งข�าวิสำารและข้อม่ลที�ถ่ึก
ต้อง	การจัดการกับัปัญหาการร้องเรียน	การศึึกษาการดำาเนินงานด้าน
พิธีิการต้อนรับั
	 Effective	English	usage	for	presentation;	personal	and	
professional	contacts;	transmission	of	correct	information	and	
messages;	claim	handling	processes;	protocol	for	welcome	to	
an	organization.

631504 ภาษาอ่งกฤษเพื�อวิชีาชีีพม่คคุเทั่ศึก์ 3(3-0-6)
 (English for Tourist Guides) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศัึพท์	 สำำานวิน	 และร่ปแบับัภาษาอังกฤษที�ใช้สำนทนาใน
สำถึานการณ์เฉพาะและการให้ข้อม่ลที�เกี�ยวิกับัแหล�งท�องเที�ยวิที�สำำาคััญใน
ประเทศึไทย	การใหข้้อม่ลเฉพาะดา้น	เช�น	ด้านโบัราณคัด	ีศิึลปวิฒันธิรรม
	การอ�านเอกสำารนำาเที�ยวิ	การโฆ่ษณาประชาสัำมพันธ์ิ	การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื�อการเจรจาต�อรอง	งานโรงแรม	การขนสำ�ง	สิำนค้ัาปลอดภาษี	และการ
จองห้องพัก	
	 Vocabulary,	phrases,	and	styles	of	English	used	in	
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631510 การีศึึกษาอิสรีะ 3(3-0-6)
 (Independent Study) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	สำอบัผ�านรายวิิชาในหมวิดวิิชาเฉพาะไม�น้อย

กวิ�า	60	หน�วิยกิต
	 การค้ันคัว้ิาด้านการใช้ภาษา	การอ�าน	การเขียน	การแปล	การ
ฟัง-พ่ด	ตามคัวิามสำนใจและคัวิามถึนดัของผ้่เรียนในบัริบัททางธิรุกิจ	และ
ได้รับัอนุมัติจากอาจารย์ที�ปรึกษาและนำาผลการศึึกษาคั้นคัวิ้ามาเสำนอใน
ร่ปแบับัของสำารนิพนธ์ิ
	 Research	on	language	in	reading,	writing,	speaking	and	
listening,	or	translation	depending	on	students’	interest	in	a	
business	context;	the	topic	approved	by	the	advisor;	
submission	of	complete	independent	study	paper.

631511 ภาษาอ่งกฤษสำาหร่ีบสื�อสารีมวลชีน 3(3-0-6)
 (English for Mass Media) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัำาศัึพท์	สำำานวินภาษาอังกฤษร่ปแบับัต�างๆ	สำำาหรับังาน
หนังสืำอพิมพ์และโทรทัศึน์	การเสำนอข�าวิ	การเขียนข�าวิ	และเขียนคัอลัมน์
ต�างๆ	สำำาหรับัหนังสืำอพิมพ์	การเขียนหัวิเรื�อง	และการเขียนบัทวิิจารณ์
	 Vocabulary,	expressions	and	subject	mattes	related	
to	journalism	and	television	broadcasting;	news	presentation;	
news	writing;	writing	of	various	sections	in	a	newspaper	
including	heading	and	critique.

631512 ภาษาอ่งกฤษในฐานะทีั่�เป็นภาษาโลก 3(3-0-6)
 (Global English) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แนวิคิัดเกี�ยวิกับัภาษาอังกฤษในฐานะที�เป็นภาษานานาชาติ	
หรือภาษากลางของโลก	บัทบัาท	สำถึานะและคัวิามเป็นไปของภาษา
อังกฤษในหลากหลายมิติ	และบัริบัทการใช้	การใช้ภาษาอังกฤษในเอเชีย
ตะวัินออกเฉียงใต้	อเมริกาและยุโรป
	 Global	English	concept	as	an	international	language	
or	as	a	lingua	franca;	roles,	status,	and	directions	of	English	in	
various	dimensions	and	domains	of	use;	Englishes	in	Southeast	
Asia,	America	and	Europe.

631507 ภาษาอ่งกฤษเพื�อธุรีกิจการีบิน 3(3-0-6)
 (English for Airline Business) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัำาศัึพท์	สำำานวิน	เกี�ยวิกับังานบัริการภาคัพื�นดิน	บันเคัรื�องบิัน
และในสำนามบิัน	ฝึกใช้ภาษาเพื�อการสืำ�อสำารในสำถึานการณ์ต�างๆ	การ
ประชาสัำมพันธ์ิในสำนามบิัน	การแก้ปัญหาการสำำารองที�นั�ง	การบัริการเช็คั
อินและขึ�นเคัรื�องบิัน	การต้อนรับัผ้่โดยสำารขาเข้าและขาออก
	 Words	and	expressions	on	ground,	in	flight	and	airport	
services;	the	language	for	communication	in	different	
situations;	announcement	in	the	airport;	solution	to	reservation	
problem;	check-in	and	boarding	services;	protocols	of	welcome	
at	arrival	and	departure.

631508 ว่ฒนธรีรีมชีนชีาติทีั่�ใช้ีภาษาอ่งกฤษ 3(3-0-6)
 (English Speaking Cultures) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 สัำงคัม	วิิถีึชีวิิต	การศึึกษาและวัิฒนธิรรมของประเทศึที�ใช้ภาษา
อังกฤษ
	 Society,	way	of	life,	education	and	culture	of	English-
speaking	countries.

631509 การีโต้วาทีั่ภาษาอ่งกฤษ 3(2-2-5)
 (English Debate) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631101	ทักษะการฟัง-การพ่ดภาษา

อังกฤษ
	 หลักการและเทคันิคัการโตว้ิาทีและฝกึโต้วิาทีในหัวิข้อต�างๆ	เป็น
ภาษาอังกฤษและพัฒนาภาษาที�ใช้อย�างมีหลักการและเหตุผล	มีการศึึกษา
ด่งานการแข�งขันการโต้วิาทีภาษาอังกฤษนอกสำถึานที�
	 Principles	of	debate	and	techniques;	debate	practice	
in	English	on	various	topics;	language	development	based	on	
logical	principle;	participation	in	debate	competitions	arranged	
by	outside	institutions.

618



631602 ภาษาฝร่ี�งเศึส 2  3(3-0-6) 
  (French 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
		 โคัรงสำรา้งภาษาฝรั�งเศึสำ	ประโยคัและสำำานวินเพิ�มเติม	ทักษะทั�ง
	4	โดยเน้นการฟัง	การพ่ด	การสำนทนาโต้ตอบัตามสำถึานการณ์ที�กำาหนด
เพื�อเรียนร้่วัิฒนธิรรมของชาวิฝรั�งเศึสำ
	 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 ภาษาฝร่ี�งเศึส 3  3(3-0-6) 
  (French 3)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
		 โคัรงสำรา้งภาษาฝรั�งเศึสำ	ประโยคัและสำำานวินเพิ�มเติม	ทักษะทั�ง
	4	โดยเน้นการอ�าน	การเขียน	บัทคัวิามประเภทต�างๆ	ในชีวิิตประจำาวัิน

	 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 ว่ฒนธรีรีมฝร่ี�งเศึส  3(3-0-6) 
  (French Culture)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
		 ประเทศึฝรั�งเศึสำปัจจุบัันทางด้านสัำงคัม	ชีวิิตคัวิามเป็นอย่�	และ
วัิฒนธิรรม	ขนบัธิรรมเนียม	
	 The	current	French	society,	way	of	life,	tradition	and	
culture.

631605 สนทั่นาภาษาฝร่ี�งเศึส  3(3-0-6) 
  (French Conversation)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 สำนทนาภาษาฝรั�งเศึสำโดยเนน้เนื�อหาการสืำ�อสำารเบืั�องต้นที�ใช้ใน
การโต้ตอบั	และแสำดงคัวิามคิัดเห็นต�อเรื�องราวิในชีวิิตประจำาวัิน	การติดต�อ
งานในโอกาสำต�างๆ	โดยเน้นการออกเสีำยงและการใช้ภาษาที�ถ่ึกต้อง

631513 ภาษาอ่งกฤษในองค์กรีข้ามชีาติ 3(3-0-6)
 (English in Multinational Corporations) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุิรกิจในวิงการธิรุกิจข้ามชาต	ิตลาดการ
ค้ัา	การเงินระหวิ�างประเทศึ	การสำร้างสัำมพันธิภาพ	และการเจรจาต�อรอง
ทางธุิรกิจ
	 Business	English	used	in	multinational	corporations;	
trade	markets;	international	finance;	business	networking	and	
negotiation.

631514 ภาษาอ่งกฤษเพื�อการีสื�อสารีในองค์กรี 3(3-0-6)
 (English for Organizational Communication) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศัึพท์	สำำานวิน	และหลักการใช้ภาษาอังกฤษ	เพื�อคัวิามเข้าใจการ
สืำ�อสำารในองค์ักร	การแนะนำาองค์ักร	การอ�านแผนภ่มิ	กราฟ	ตาราง	และ
สำถิึติทางธุิรกิจ	การนำาเสำนองานของหน�วิยงานภายในองค์ักร
	 Vocabulary,	expressions,	and	usages	of	English	for	
communication	and	mutual	understanding	in	an	organization;	
readings	for	interpretation	of	charts,	graphs,	tables,	and	
business	statistics;	presentation	of	internal	operations.

 1.4 วิชีาโทั่
  1.4.1 ภาษาฝร่ี�งเศึส
631601 ภาษาฝร่ี�งเศึส 1 3(3-0-6)
  (French 1)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
		 โคัรงสำร้างไวิยากรณ์ภาษาฝรั�งเศึสำขั�นพื�นฐาน	เน้นทักษะทั�ง	4	
การฟัง	การพ่ด	การอ�าน	และการเขียน	เพื�อการสืำ�อสำารในชีวิิตประจำาวัิน

	 French	grammatical	structures	with	an	emphasis	on	
listening,	speaking,	reading	and	writing	skills	for	communication	
in	daily	life.
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industry,	including	a	study	tour.	

631609 การีอ่านภาษาฝร่ี�งเศึส  3(3-0-6) 
  (French Reading)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631603	ภาษาฝรั�งเศึสำ	3
	 หลักการอ�านเบืั�องต้น	เทคันิคัในการหาคัวิามหมายของคัำาศัึพท์
จากบัริบัท	การอ�านจับัใจคัวิาม	และการอ�านข้อคัวิามที�คััดเลือกจากงาน
เขียนประเภทต�างๆ	เช�น	บัทคัวิาม	ข�าวิ	และ	สืำ�อสิำ�งพิมพ์	ประเภทต�างๆ
	 	Fundamentals	of	reading	in	context;	reading	for	
comprehension	and	selected	various	writings,	such	as	news,	
articles	and	printed	media	types.

631610 การีแปลภาษาฝร่ี�งเศึส  3(3-0-6) 
  (French Translation)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631603	ภาษาฝรั�งเศึสำ	3
		 หลักการแปลประโยคัและข้อคัวิามสัำ�นๆ	จากภาษาฝรั�งเศึสำเป็น
ภาษาไทย	และภาษาไทยเป็นภาษาฝรั�งเศึสำ	โดยเน้นการสืำ�อคัวิามหมาย
และคัวิามถ่ึกต้องตามโคัรงสำร้างภาษา
	 Principles	of	translation;	translation	in	a	sentence	
level	and	a	short	message	from	French	to	Thai	and	Thai	to	
French	with	an	emphasis	on	appropriate	uses	of	grammatical	
and	communicative	correctness.
 1.4.2 ภาษาญี�ปุ�น 
631701 ภาษาญี�ปุ�น 1  3(3-0-6)
  (Japanese 1)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การศึึกษาเพื�อได้ทักษะฟัง	พ่ด	อ�าน	เขียน	ประโยคัภาษาญี�ปุ่น
ขั�นพื�นฐาน	และสำำานวินที�ใช้ในชีวิิตประจำาวัิน	คัำาศัึพท์และร่ปประโยคัเพื�อ
เสำริมสำร้างคัวิามสำามารถึการเขียนและอ�านอักษรฮิิรางานะและคัะตะ
คัะนะ
	 Practice	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	skills,	
through	learning	of	basic	Japanese	sentences	and	phrases	
used	in	everyday	life,	as	well	as	learning	of	vocabulary	and	
sentence	patterns	in	order	to	enhance	the	competence	to	

	 French	conversation	with	an	emphasis	on	basic	
communication	contents	used	in	the	dialog	and	opinion	
expressed	on	the	stories	of	everyday	life;	communication	in	
business	with	an	emphasis	on	pronunciation	and	correct	
language	usage.	

631606 ภาษาฝร่ี�งเศึสธุรีกิจ  3(2-2-5) 
  (Business French)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631603	ภาษาฝรั�งเศึสำ	3
		 	โคัรงสำร้าง	ศึพัท์	สำำานวิน	เกี�ยวิกับัภาษาฝรั�งเศึสำธิรุกิจ	และทกัษะ
การฟัง	การพ่ด	การอ�าน	การเขียน	เกี�ยวิกับัธุิรกิจแขนงต�างๆ	เพื�อการ
สืำ�อสำารทางธุิรกิจอย�างเหมาะสำม	
	 	French	structure,	vocabulary	and	expressions	
regarding	French	business;	the	four	skills	of	listening,	speaking,	
reading	and	writing	of	various	business	disciplines	for	
appropriate	business	communication.

631607 ภาษาฝร่ี�งเศึสเพื�อการีท่ั่องเทีั่�ยว  3(2-2-5) 
 (French for Tourism)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631603	ภาษาฝรั�งเศึสำ	3
		 ภาษาฝรั�งเศึสำเพื�อการสืำ�อสำารดา้นการท�องเที�ยวิ	ศัึพท	์สำำานวินที�
เกี�ยวิกับัการท�องเที�ยวิในประเทศึไทย	เช�น	สำถึานที�ท�องเที�ยวิ	วัิฒนธิรรม
ประเพณีไทย	
	 French	vocabulary	and	expressions	for	tourism	in	
Thailand	with	an	emphasis	on	tourist	attractions	and	Thai	
culture.	

631608 ภาษาฝร่ี�งเศึสเพื�อการีโรีงแรีม  3(2-2-5) 
  (French for Hotel Services)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631603	ภาษาฝรั�งเศึสำ	3
	 ทักษะการฟงั	พ่ด	อ�าน	เขียน	ภาษาฝรั�งเศึสำ	รวิมทั�งศึพัท	์สำำานวิน
ที�ใช้ในธุิรกิจการโรงแรม	มีการด่งานนอกสำถึานที�
	 	The	four	skills	of	listening,	speaking,	reading	and	
writing	in	French	and	English	expressions	used	in	the	hotel	
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	 Practice	in	speaking	competence	for	various	situations	
with	an	emphasis	on	accurate	communicability	and	language	
use,	as	well	as	continuous	learning	of	vocabulary,	sentence	
patterns	and	Kanji	characters	in	order	to	enhance	speaking	
competence.

631705 สนทั่นาภาษาญี�ปุ�น 2 3(3-0-6)
  (Japanese Conversation 2)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631704	สำนทนาภาษาญี�ปุ่น	1
	 ฝึกสำนทนาภาษาญี�ปุ่นโดยเนน้การสืำ�อสำารไดจ้รงิในสำถึานการณ์
ต�างๆ	ในชีวิิตประจำาวัิน	และฝึกอธิิบัายตามหัวิข้อต�างๆ	เช�น	วัิฒนธิรรม
และภ่มิศึาสำตร์	นอกจากนี�เรียนคัำาศัึพท์	ร่ปประโยคัและอักษรคัันจิเพิ�ม
เติม	เพื�อที�จะเพิ�มคัวิามสำามารถึการสำนทนา
	 Speaking	practice	for	communicative	competence	
with	an	emphasis	on	development	of	the	competence	to	
communicate	in	real-life	situations	in	everday	life	and	give	
accounts	of	various	matters,	such	as	culture	and	geography,	
as	well	as	learning	of	vocabulary;	sentence	patterns	and	Kanji	
characters	in	order	to	enhance	speaking	competence.

631706 การีอ่านและรีายงานภาษาญี�ปุ�น  3(3-0-6)
  (Japanese Reading and Reporting)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631703	ภาษาญี�ปุ่น	3
	 ฝึกทักษะการอ�านบัทคััดสำรรภาษาญี�ปุ่นในหัวิข้อต�างๆ	ที�เกี�ยวิ
กับัวัิฒนธิรรม	สัำงคัม	และประวัิติศึาสำตร์และฝึกจับัใจคัวิามสิำ�งที�อ�าน	
นอกจากนี�เรียนร้่คัำาศัึพท์	ร่ปประโยคัและอักษรคัันจเิพิ�มเติม	เพื�อที�จะเพิ�ม
คัวิามสำามารถึการอ�าน
	 Reading	practice	for	the	competence	to	read	Japanese	
texts	featuring	various	topics,	such	as	culture,	society	and	
history,	in	order	to	grasp	its	outline	and	idea;	additional	
vocabulary,	sentence	patterns	and	Kanji	characters	in	order	
to	enhance	reading	competence.

write	and	read	Hiragana	and	Katakana	characters.

631702 ภาษาญี�ปุ�น 2  3(3-0-6)
  (Japanese 2)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ฝึกทักษะฟัง	พ่ด	อ�าน	เขียน	ประโยคัภาษาญี�ปุ่นขั�นพื�นฐานเพิ�ม
ขึ�นตามสำถึานการณ์ต�างๆ	ในชีวิิตประจำาวัินโดยเรียนคัำาศัึพท์และร่ป
ประโยคัใหม�	และศึึกษาอักษรคัันจิ	เพิ�มประมาณ	60	ตัวิ
	 Practice	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	skills,	
through	further	learning	of	basic	Japanese	sentences	and	
phrases	used	in	real-life	situations	in	everyday	life,	as	well	as	
learning	of	vocabulary	and	sentence	patterns	and	60	Kanji	
characters.

631703 ภาษาญี�ปุ�น 3 3(3-0-6)
  (Japanese 3)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ฝึกทักษะฟัง	พ่ด	อ�าน	เขียน	ประโยคัภาษาญี�ปุ่นขั�นพื�นฐานเพิ�ม
ขึ�นตามสำถึานการณ์ต�างๆ	ในชีวิิตประจำาวัินโดยเรียนคัำาศัึพท์และร่ป
ประโยคัใหม�	และศึึกษาอักษรคัันจิ	เพิ�มประมาณ	60	ตัวิ	และเขียนบัันทึก
ประจำาด้วิยประโยคัที�คิัดด้วิยตัวิเอง
	 Practice	in	listening,	speaking,	reading	and	writing	skills,	
through	further	learning	of	basic	Japanese	sentences	and	
phrases	used	in	real-life	situation	in	everyday	life,	as	well	as	
learning	of	vocabulary	and	sentence	patterns	and	60	Kanji	
characters;	keeping	a	diary	with	sentences	created	by	the	
learner.

631704 สนทั่นาภาษาญี�ปุ�น 1 3(3-0-6)
  (Japanese Conversation 1)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ฝึกสำนทนาภาษาญี�ปุ่นในสำถึาการณ์ต�างๆโดยเน้นคัวิามหมาย
และการใช้ภาษาที�ถ่ึกต้อง	นอกจากนี�เรียกคัำาศัึพท์	ร่ปประโยคัและอักษร
คัันจิใหม�ต�อ	เพื�อที�จะเพิ�มคัวิามสำามารถึการสำนทนา
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business	setting,	as	well	as	customs	and	manners	necessary	
to	follow	when	meeting	Japanese	people,	with	an	emphasis	
on	business	terms	used	in	minutes,	business	letter	writing	and	
application	of	Japanese	–	based	computers.

631710 ภาษาญี�ปุ�นเพื�อการีท่ั่องเทีั่�ยว 3(3-0-6)
  (Japanese for Tourism)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631703	ภาษาญี�ปุ่น	3
	 ศึึกษาศัึพท์ญี�ปุ่น	สำำานวินภาษาญี�ปุ่น	ที�ใช้ในธุิรกิจการท�องเที�ยวิ
	ตลอดถึึงงานบัริการต�างๆ	ที�เกี�ยวิข้องกับังานท�องเที�ยวิ	และฝึกพ่ดใน
สำถึานการณ์จำาลองเสำมือนจริง	ของผ้่ให้บัริการและผ้่ใช้บัริการ	มีการด่งาน
นอกสำถึานที�
	 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. หมวดวิชีาเลือกเสรีี
631801 ภาษาอ่งกฤษจากสื�อบ่นเทิั่ง 3(3-0-6)
  (Edutainment English)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ภาษาอังกฤษจากสืำ�อต�างๆ	เช�น	หนังสืำอพิมพ์	นิตยสำาร	อิน
เทอร์เนต	สำารคัดี	คัลิปวีิดีโอ	เพลง	ภาพยนตร์	สืำ�อโฆ่ษณาทางทีวีิ	เพื�อเรียน
ร้่คัำาศัึพท์	การสืำ�อคัวิามหมาย	ฝึกการอ�านและฟังเพื�อจับัใจคัวิาม
	 English	learning	for	communication	through	media	
concerning	newspapers,	magazines,	internet,	documentaries,	
video	clips,	songs,	movies,	commercials,	reading	and	listening	
for	main	idea.

631707 การีเขียนภาษาญี�ปุ�น  3(3-0-6)
  (Japanese Writing)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631703	ภาษาญี�ปุ่น	3
	 ศึึกษาหลักการเขียนเบืั�องต้น	ฝึกเขียนภาษาญี�ปุ่นในหัวิข้อต�างๆ
	โดยใช้คัำาศัึพท์และสำำานวินในการใช้ประโยคัที�ถ่ึกต้อง	นอกจากนี�เรียนคัำา
ศัึพท์ร่ปประโยคั	และอักษรคัันจิเพิ�มเติม	เพื�อเพิ�มคัวิามสำามารถึการเขียน

	 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 การีแปลภาษาญี�ปุ�น  3(3-0-6)
  (Japanese Translation)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631703	ภาษาญี�ปุ่น	3
	 ศึึกษาหลักการแปลเบืั�องต้น	ฝึกทักษะการแปลประโยคั	ข้อคัวิาม
สัำ�นๆ	และข�าวิจากภาษาญี�ปุ่นเปน็ภาษาไทย	และจากภาษาไทยเปน็ภาษา
ญี�ปุ่น	โดยเน้นการสืำ�อคัวิามหมายและการใช้ภาษาที�ถ่ึกต้อง	นอกจากนี�
เรียนคัำาศัึพท์	ร่ปประโยคั	และอักษรคัันจิเพิ�มเติม	เพื�อที�จะเพิ�มคัวิาม
สำามารถึ	การแปล
	 Practice	in	basic	translation	skills	by	practicing	
translation	of	Japanese	sentences	in	a	short	message	and	
news	report	into	Thai	and	vice	versa	with	an	emphasis	on	
accurate	communicability	and	language	use;	and	learning	
vocabulary,	sentence	patterns	and	Kanji	characters	in	order	
to	enhance	translation	competence.

631709 ภาษาญี�ปุ�นธุรีกิจ  3(2-2-5)
  (Business Japanese)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	631703	ภาษาญี�ปุ่น	3
	 ศึึกษาศัึพท์	สำำานวินและการใช้ภาษาญี�ปุ่นในวิงการธุิรกิจ	ศึึกษา
ประเพณีปฏิิบััติและมารยาทในการติดต�อธุิรกิจกับัชาวิญี�ปุ่น	เน้นการใช้
ศัึพท์ธุิรกิจในการรายงานการประชมุ	การเขียนจดหมายธุิรกิจ	และการใช้
คัอมพิวิเตอร์ภาษาญี�ปุ่น
	 Learning	vocabulary,	phrases	and	language	use	in	the	
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631805 ความรู้ีท่ั่�วไปเกี�ยวก่บปรีะชีาคมอาเซียน  3(3-0-6)
  (Introduction to ASEAN Community)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
		 ประวัิติคัวิามเป็นมา	คัวิามสำำาคััญ	วิิวัิฒนาการของกลุ�มอาเซีียน
ส่ำ�การเป็นประชาคัมอาเซีียน	การดำาเนินงานของประชาคัม	การเมืองและ
คัวิามมั�นคังอาเซีียน	การจัดตั�งเขตการค้ัาเสำรี	และสำภาพเศึรษฐกิจพื�นฐาน
ของประชาคัมอาเซีียน
	 History;	significance;	evolution	of	ASEAN	group	
member	into	ASEAN	community;	ASEAN	Political	and	Security	
Community;	ASEAN	Free	Trade	Area;	ASEAN	basic	economy.

631806 ภาษาและว่ฒนธรีรีมอาเซียน 3(3-0-6)
  (ASEAN Languages and Cultures)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
		 คัวิามร้่และคัวิามเข้าใจเกี�ยวิกับัวัิฒนธิรรมอาเซีียน	คัวิามหลาก
หลายของภาษาในกลุ�มประเทศึอาเซีียน	ลักษณะร�วิมและลักษณะเฉพาะ
ทางด้านคัวิามคัิด	คั�านิยมซึี�งแสำดงออกผ�านภาษาวิรรณกรรม	และงาน
เขียนอันจะมีสำ�วินเสำริมสำร้างคัวิามเข้าใจวัิฒนธิรรมอาเซีียนโดยรวิม
	 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.	

633101  จิตวิทั่ยาและส่งคมวิทั่ยาการีบริีหารี    3(3-0-6)
 (Managerial Psychology  and Sociology) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี	
	 ศึึกษาถึึงทฤษฎีีและพฤตกิรรมทางสำงัคัมของบัคุัคัล	การปรบััตน
ทางสัำงคัมและการตัดสิำนใจในการทำางานร�วิมกับัผ้่อื�น	แรงจ่งใจในการ
ทำางาน	คัวิามพึงพอใจ	ขวัิญและกำาลังใจในการทำางาน	สำภาพการทำางาน	
สิำ�งแวิดล้อมในการทำางาน	คัวิามปลอดภัยในการทำางาน	คัวิามเหนื�อยล้า
และประสิำทธิิภาพในการทำางาน	จิตวิิทยาของการทำางาน	ตลอดจนคัวิาม
สัำมพันธ์ิระหวิ�างผ้่บัังคัับับััญชากับัผ้่ใต้บัังคัับับััญชา
	 Theories	and	personal/social	behaviors;	social	
adjustment	and	decision	to	work	with	others;	work	motivation;	

631802 ภาษาอ่งกฤษจากสื�ออินเทั่อร์ีเนต 3(3-0-6)
  (Internet English)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาการใช้อินเทอร์เนต	การค้ันคัว้ิาแหล�งข้อม่ลทางอิน
เทอร์เนตเกี�ยวิกับัไวิยากรณ์	การอ�าน	การเขียน	การฟังและการพ่ด	
กิจกรรมเสำริมทักษะภาษาอังกฤษ	มารยาทและการเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ำ	ฝึกปฏิิบััติจากบัทเรียนต�างๆ	ในอินเทอร์เนต
	 Use	of	the	Internet;	Internet	resources	in	reading,	
writing,	listening,	and	speaking;	supplementary	activities	in	
English	skills;	email	writing	and	etiquette;	practices	in	the	
Internet	interactive	lessons.

631803 ธุรีกิจการีบิน  3(3-0-6)
  (Airline Business)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ข้อม่ลเบืั�องต้นเกี�ยวิกับักับัธุิรกิจการบิัน	บุัคัคัลากรในสำายอาชีพ
การบิัน	ทั�งบันเคัรื�องบิัน	และภาคัพื�นดิน	ขบัวินการบัริหารงานบัริการ	เช�น
	อาหารและเคัรื�องดื�ม	คัวิามปลอดภยัในธิรุกิจการบันิ	งานอื�นๆ	ที�เกี�ยวิข้อง
	รวิมไปถึึงคัวิามเชื�อมโยงของธุิรกิจการบิันในระดับันานาชาติ	
	 Introduction	to	business	aviation;	staff	in	pursuing	a	
career	in	aviation	in	flight	and	on	ground;	process	management	
services	concerning	food	and	beverages;	safety	in	aviation	
security	and	other	related	issues;	the	connectivity	of	the	airline	
industry	in	an	international	level.

631804 เทั่คนิคการีจ่ดส่มมนา 3(3-0-6)
  (Seminar Techniques)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
		 หลักการจัดประชุมสำัมมนา	ขั�นตอน	ร่ปแบับั	เอกสำาร	สำถึานที�	
วัิสำดุอุปกรณ์ในการประชุมสัำมมนา	การฝึกปฏิิบััติการประชุมสัำมมนา
	 Principles	of	seminar	techniques;	procedures,	forms,	
handouts,	venues,	materials,	and	facilities	in	seminar;	practice	
for	conducting	seminars.
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distributions	of	discrete	and	continuous	random-variables,	
normal	and	Poisson	distributions,	inferential	statistics	relating	
to	sampling,	hypothesis	testing	and	parameter	estimation,	
analysis	of	variance	(ANOVA),	regression	and	correlation,	
application	of	statistical	methods.	

632111  พื�นฐานเทั่คโนโลยีดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Digital Technology Fundamentals)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
								 คัอมพิวิเตอร์ฮิาร์ดแวิร์	โคัรงสำร้างคัอมพิวิเตอร์	โคัรงสำร้างเชิง
ตรรกะ	โคัรงสำรา้งทางกายภาพ	กฎีของมวัิร์	บิัต	ไบัต์	ไบันารี�	และการแทน
ข้อม่ล	อนาล็อกกับัดิจิตอล	การพิจารณาทางเลือก	ซีอฟต์แวิร์	อัลกอริทึม
	ปัญหายากและซัีบัซ้ีอน	ภาษาโปรแกรมและการเขียนโปรแกรม	ทรัพย์สิำน
ทางปัญญา	คัวิามเป็นมาตรฐาน	โอเพ�นซีอร์สำ	ระบับัซีอฟต์แวิร์	ระบับั
ปฏิิบััติการ	ระบับัไฟล์	ระบับัดิสำก์	การประยกุต์ใช้งาน	เรียนร้่การโปรแกรม
	แนวิคิัดการเขียนโปรแกรมภาษา		การสืำ�อสำารและเคัรือข�าย	อินเตอร์เนต
	ชื�อโดเมนและที�อย่�	ลิขสำิทธิิ�บันอินเทอร์เน็ต	อินเทอร์เน็ตของสำรรพสิำ�ง		
เวิิลด์ไวิด์เว็ิบั	คัวิามปลอดภัยของเว็ิบั	ข้อม่ลและสำารสำนเทศึ	การค้ันหา	
การติดตาม	สัำงคัมออนไลน์	การขุดและรวิบัรวิมข้อม่ล	การประมวิลผล
แบับัคัลาวิด์	คัวิามเป็นสำ�วินตัวิและคัวิามปลอดภัย	การอ�านรหัสำ	การไม�
เปิดเผยตัวิตน	
	 Hardware,	Computer	Structure,	Logical	Construction,	
Physical	Construction,	Moore’s	Law,	Bits,	Bytes,	Binary,	and	
Representation	of	Information,	Analog	versus	Digital,	Analog-
Digital	Conversion,	Branch	instructions,	Software,	Algorithms,	
Hard	Problems	and	Complexity,	Programming	and	Programming	
Languages,	Intellectual	Property,	Standards,	Open	Source,	
Software	Systems,	Operating	Systems,	File	Systems,	Disk	file	
systems,	Applications,	Learning	to	Program,	Programming	
Language	Concepts,	Communications	and	Networks,	The	
Internet,	Domain	Names	and	Addresses,	Copyright	on	the	
Internet,	The	Internet	of	Things,	The	World	Wide	Web,	Web	
Security,	Data	and	Information,	Search,	Tracking,	Social	
Networks,	Data	Mining	and	Aggregation,	Cloud	Computing,	

satisfaction,	morale	and	work	encouragement;	working	
conditions	and	environment,	safety	in	the	workplace,	fatigue,	
and	work	performance;	psychology	of	work;	superior-
subordinate	relationship.

สาขาวิชีาเทั่คโนโลยีดิจิท่ั่ลและนว่ตกรีรีม
หมวดวิชีาเฉุพาะพื�นฐาน                                                                       
กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างคณิตศึาสตร์ีและวิทั่ยาศึาสตร์ี 
   
	 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)
632109  คณิตศึาสตร์ีสำาหร่ีบเทั่คโนโลยีดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Mathematics for Digital Technology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัณิตศึาสำตร์และสัำญลักษณ์ที�เกี�ยวิข้อง	แนวิคิัดพื�นฐานของ
ภาษา	ไวิยกรณ์	ทฤษฎีีกราฟ	ต้นไม้	และการค้ันหาโดยต้นไม้	ทวิิภาคั	ทวิิ
ตรรก	ฟังก์ชั�นตรรก	พีชคัณิตแบับับ่ัลีน	พีชคัณิตของเซีทคัวิามสัำมพันธ์ิ	
วิงจรตรรก	พีชคัณิตของเซีทและสำายอกัขระกลุ�มและกลุ�มย�อย	ฟังก์ชั�นใน
ร่ปคัวิามสัำมพันธ์ิ	สำมการผลต�างและฟังก์ชั�นเวีิยนเกิด	 Mathematical	
preliminaries,	notation,	and	basic	concepts	languages,	Graph	
theory,	tree	and	binary-tree	search,	logic	function,	Boolean	
algebra.	Algebra	of	relation	set,	logic	circuits.	Algebra	of	set	
and	strings.	Groups	and	subgroups,	relations	and	partitions,	
difference	equations,	recursive	functions.	

632110  สถิิติสำาหร่ีบเทั่คโนโลยีดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Statistics for Digital Technology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามน�าจะเป็น	คัวิามน�าจะเป็นแบับัเงื�อนไข	การแจกแจง
คัวิามน�าจะเป็นแบับัต�อเนื�องและแบับัไม�ต�อเนื�องของตัวิแปรสุำ�ม	การกระ
จายแบับัปกติและแบับัปัวิซีอง	การใช้สำถิึติเชิงอนุมานที�เกี�ยวิข้องกับัการ
สุำ�มตัวิอย�าง	การทดสำอบัสำมมติฐาน	และการประมาณคั�าพารามิเตอร์	การ
วิิเคัราะห์คัวิามแปรปรวิน	การวิิเคัราะห์แบับัถึดถึอยและสำหสัำมพันธ์ิ	การ
ประยุกต์	ใช้วิิธีิทางสำถิึติ
	 Probability	theory,	conditional	probability,	probability	
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of	change	and	decision	decisions	effectively,	design	and	
planning,	selection	of	teamwork	management,	creative	
development	team,	solving	conflict	in	teams,	team	performing	
and	problem	solving	under	morality	and	ethics	of	the	
profession.

632114  การีจ่ดการีเทั่คโนโลยีดิจิท่ั่ลเชิีงธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Digital Technology Management for Business)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาการนำาระบับัสำารสำนเทศึดจิิทัลต�างๆ	ที�ใช้ในการประกอบั
การธุิรกิจมาประยุกต์ใช้ทางการบัริหารให้คัรอบัคัลุมเนื�อหาวิิชาพื�นฐาน
ของ	ระบับัสำารสำนเทศึดิจิทัลทางการจัดการ	การตัดสิำนใจ	การจัดการคัวิาม
ร้่ของ	องค์ักร	และสำามารถึนำาเทคัโนโลยีสำารสำนเทศึมาปรับัใช้กับั	Value	
Chain	ของธุิรกิจ	โดยแนะนำาให้ร้่จักเทคัโนโลยีต�าง	ๆ	ในเบืั�องต้น	อาทิ	
ระบับั				e-Commerce	ระบับั	ERP	ระบับั	CRM	ระบับั	Supply	Chain	
Management	การตลาดออนไลน	์โมเดลธิรุกิจออนไลน	์และคัวิามร้่เบืั�อง
ต้นของการนำา	Best	Practice	ด้าน	IT	มาใช้บัริหารในองค์ักร
	 Study	of	information	systems	used	in	the	management	
of	business	applications	covering	the	basic	course	of	information	
systems	management,	decisions,	management	of	organizational	
knowledge,	and	apply	information	technology	to	value	chain	
business,	introduction	to	E-commerce,	ERP,	CRM,	and	supply	
chain	management	systems,	online	marketing,	online	business	
models,	basic	knowledge	of	IT	best	practice	applications	to	
corporate	management.

632115  การีสื�อสารีข้อมูลและเครืีอข่ายคอมพิวเตอร์ี 3(0-6-3)
 (Data Communications and Computer   
 Networks)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 องค์ัประกอบัของระบับัการสืำ�อสำารข้อม่ล	ตวัิกลางและอปุกรณ์
สำำาหรับัการสืำ�อสำาร	การสืำ�อสำารแบับัใช้สำายและการสืำ�อสำารแบับัไร้สำาย	
เทคัโนโลยีด้านการสืำ�อสำารข้อม่ลแบับัต�างๆ	สำถึาปัตยกรรมการสืำ�อสำารและ
โปรโตคัอล	มาตรฐานโอเอสำไอ	โปรโตคัอลที�ใช้ในเคัรือข�ายต�าง	ๆ 	การแก้ไข

Privacy	and	Security,	Cryptography,	Anonymity.

632112  โครีงสร้ีางข้อมูลและอ่ลกอริีธึม 3(3-0-6)
 (Data Structures and Algorithms)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 บัทบัาทของอัลกอริธิมึที�ใช้ในกระบัวินการแก้ปญัหา	โคัรงสำร้าง
ข้อม่ล	แถึวิลำาดับั	สำายข้อม่ล	รายการโยงสำแตคั	คัิวิ	ทรี	ไบันารีทรี	กราฟ	
การเรียงลำาดับัข้อม่ล	และการค้ันหาข้อม่ล	กลยุทธ์ิในการแก้ปัญหา	การ
วิิเคัราะห์คัวิามซัีบัซ้ีอนของขั�นตอนวิิธีิ	การออกแบับัขั�นตอนวิิธีิสำำาหรับัการ
แก้ปัญหา	ประเภทของขั�นตอนวิิธีิทางคัอมพิวิเตอร์								
	 Roles	of	algorithm	in	problem	solving.	Data	structure	
concerning	arrays,	linked	lists,	stacks,	queues,	trees,	and	graphs.	
Sorting	and	searching	algorithm.	Problem	solving	methodology	
and	design.	Algorithm	complexity	analysis.	Types	of	problem-
solving-based	algorithms.

กลุ่มวิชีาพื�นฐานทั่างเทั่คโนโลยี 
									 	 	จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

632113  การีสร้ีางภาวะผู้นำาและการีจ่ดการีทีั่มงาน  
 ยุคดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Leadership Creation and Teamwork    
 Management in Digital Era)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษากระบัวินการสำร้าง	วิางแผน	และพัฒนาสำร้างสำรรค์ัให้	
เกิดคุัณลักษณะที�ดีของผ้่นำา	เสำริมสำร้างทฤษฎีีการปฏิิบััติ	การใช้อานาจ	
หน้าที�และการจัดการเชิงรุกต�อการเปลี�ยนแปลงและการตัดสำินใจอย�างมี	
ประสิำทธิิภาพ	พร้อมออกแบับัวิางแผน	วิิธีิการทางเลือกในการจัดการทีม
	งาน	สำร้างสำรรค์ัให้เกิดการพัฒนาทีมงาน	พร้อมกับัขจัดคัวิามขัดแย้งใน	
ทีม	ปัญหาในการสำร้างทีมงานและแนวิทางแก้ไข	ภายใต้คุัณธิรรมและ	
จรรยาบัรรณของวิิชาชีพ
	 Study	of	process	for	creating,	planning	and	
developing	the	creative	attributes	of	leadership,	strengthen	
the	theory	to	practice	using	authority	and	proactive	management	
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	 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  โครีงสร้ีางและสถิาปัตยกรีรีมคอมพิวเตอร์ี 3(3-0-6)
 (Computer Organization and Architecture)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 วิิวัิฒนาการโคัรงสำร้างระบับัคัอมพิวิเตอร์	ระบับัตัวิเลขที�ใช้
แทนข้อม่ล	ภาษาเคัรื�อง	ภาษาแอสำแซีมบัลี	หน�วิยประมวิลผล	การกำาหนด
ที�อย่�	หน�วิยคัวิามจำาและลำาดับัชั�นของหน�วิยคัวิามจำา	หน�วิยคัวิามจำา	
การนำาเข้าและสำ�งออกข้อม่ล	สำถึาปัตยกรรมคัอมพิวิเตอร์	ระบับัการทำางาน
แบับัมัลติโปรแกรมมิ�ง	มัลติทาสำกิ�งและแบับัเสำมือน	
												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.

ปัญหาในการใช้งานเคัรือข�ายคัอมพิวิเตอร์				
	 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  หล่กการีเขียนโปรีแกรีมคอมพิวเตอร์ี  3(0-6-3)
 (Principles of  Computer Programming)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แนวิคัวิามคัดิพื�นฐานของภาษาโปรแกรม	การเขียนโปรแกรม
โคัรงสำร้าง	ตัวิแปร	ตัวิปฏิิบััติการ	ฟังก์ชันและหน�วิยรับัเข้า/สำ�งออกข้อม่ล
	คัำาสัำ�งคัวิบัคุัมและคัำาสัำ�งปฏิิบััติการทางภาษา	คัวิามสำมัพันธ์ิระหวิ�างตัวิแปร
	ตัวิชี�	และการใช้เนื�อที�ในหน�วิยคัวิามจำา	ตัวิแปร	โลคัอลและโกลบัอล	การ
สำ�งคั�าระหวิ�างฟังก์ชัน	สำตริงก์	แฟ้มข้อม่ล	การรับัเข้า/สำ�งออกข้อม่ล	แถึวิ
ลำาดับัประเภทมิติเดียวิและสำองมิติ	การออกแบับัและการเขียนโปรแกรม
	การแก้จุดบักพร�องโปรแกรม
	 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.	

632117  รีะบบปฏิิบ่ติการี  3(3-0-6)
 (Operating Systems)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 วิิวัิฒนาการและบัทบัาทหน้าที�ของระบับัปฏิิบััติการ	วิิธีิการ
ทำางานและสำ�วินประกอบัของโปรแกรมคัวิบัคัุมระบับั	การทำางานทีละ
โปรแกรม	การทำางานพร้อมกันหลายโปรแกรม	ระบับัการแบั�งเวิลา	หน�วิย
คัวิามจำาชั�วิคัราวิ	การจดัสำรรทรพัยากรของระบับัซึี�งรวิมถึึงหน�วิยคัวิามจำา
โปรเซีสำเซีอร์	อุปกรณ์และแฟ้มข้อม่ล	ปัญหาพื�นฐานที�เกี�ยวิกับัการทำางาน
ของโปรแกรมคัวิบัคัมุระบับั	จงัหวิะประสำานงาน	การกำาหนดลำาดับัชั�นงาน
	การแบั�งหน�วิยคัวิามจำาแบับัเสำมือน	การประมวิลผลแบับัขนาน	และคัลา
วิด์คัอมพิวิติ�ง

626



ระดมเงินทุนเพื�อการพัฒนาเทคัโนโลยีและนวัิตกรรม	การวิิจัยประเมิน	
คัวิามเป็นไปได้ทางธุิรกิจ	การตลาดและการเป็นผ้่ประกอบัการด้าน	
นวัิตกรรมและเทคัโนโลยี
	 Enterprise	IT	architecture	management,	new	
technologies	and	trends	of	enterprise	computing,	service	
oriented	standards,	and	architectures,	big	data,	enterprise	
cloud	computing.	Business	incubator;	networking	and	strategic	
alliance	for	innovation	and	technology	development;	capital	
venturing	for	development	of	technology	and	innovation;	
technopreneurship;	intrapreneurship;	marketing	for	innovation	
and	technology;	diffusion	of	innovation	and	technology,	
business	feasibility	study	for	innovation	and	technology.

632202  การีออกแบบและพ่ฒนาเว็บ 3(0-6-3)
 (Web Design and Development)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	
	 เคัยเรียน	632116	หลักการเขียนโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์
	 เทคัโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 แนวิคิัดในการออกแบับัเว็ิบั	
ปฏิิสัำมพันธ์ิระหวิ�างมนุษย์และคัอมพิวิเตอร์	โคัรงสำร้างของเว็ิบัไซีต์	การจัด
ทำาหน้าเว็ิบั	และการเชื�อมโยง	การพัฒนาเว็ิบัด้วิยภาษาและโปรแกรมต�าง
	ๆ 	การสำร้างไดนามิกเว็ิบั	การใช้เฟรมเวิิร์คั	ภัยคุักคัามและคัวิามมั�นคังของ
เว็ิบัไซีต์	การพัฒนาเว็ิบัเพื�อจัดการกับัข้อม่ล
	 Concept	on	Internet	technology	and	Web	design.	
Human	and	computer	relationship.	Web	structure	and	
architecture.	Web	development	methodology	through	
software	tools.	Threat	and	security	on	web	site.

632208  รีะบบฐานข้อมูล  3(0-6-3)
 (Database Systems)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	
	 เคัยเรียน	632112	โคัรงสำร้างข้อม่ลและอัลกอริธึิม
	 คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัฐานข้อม่ล	คัวิามเป็นมาและแนวิคัิด	
ชนิดของฐานข้อม่ล	การออกแบับัฐานข้อม่ลโดยใช้ตัวิแบับัเอ็นทิตีรีเลชัน
ชิพ	การทำาบัรรทัดฐาน	ฐานข้อม่ลเชิงสัำมพันธ์ิ	ภาษาเอสำคิัวิแอล	หลักการ

วิชีาเฉุพาะด้าน   
กลุ่มวิชีาเทั่คโนโลยีเฉุพาะสาขา                                                 
(1) กลุ่มวิชีาเอกบ่งค่บ 
												 	 					จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

632211  การีวิเครีาะห์และออกแบบรีะบบ 3(3-0-6)
 (Systems Analysis and Design)     
 วิชีาบ่งค่บก่อน : เคยเรีียน 
 632116 หล่กการีเขียนโปรีแกรีมคอมพิวเตอร์ี และ 
 632112 โครีงสร้ีางข้อมูลและอ่ลกอริีธึม
	 แนวิคัวิามคิัดในการพัฒนาระบับั	ขั�นตอนการวิิเคัราะห์และ
ออกแบับัระบับังาน	และเทคันิคัการรวิบัรวิมคัวิามต้องการ	วิิธีิการ
วิิเคัราะห์คัวิามตอ้งการเพื�อการพฒันาระบับั	แผนภาพการไหลของขอ้ม่ล
	สำ�วินเชื�อมต�อกับัผ้่ใช้	โคัรงสำร้างข้อม่ล	ผังระบับังาน	การเขียนข้อกำาหนด
ซีอฟตแ์วิร์	การออกแบับัฐานขอ้ม่ล	การออกแบับัสำ�วินตดิต�อผ้่ใช้	และการ
ออกแบับัโมด่ลการทำางาน	เทคันิคัและขั�นตอนการทดสำอบัระบับังาน
	 Concept	in	system	development.	Steps	in	system	
analysis	and	design.	Requirement	gathering	and	analysis	
techniques.	Data	flow	diagram,	User-interface	design,	data	
structure	analysis,	and	work	flow	diagram.	Software	specification.	
Database	design.	System	testing	and	implementation	
techniques.

632214  นว่ตกรีรีมการีปรีะมวลผลรีะด่บองค์กรีเทั่คโนโลยี
 คลาวด์และผู้ปรีะกอบการีทั่างเทั่คโนโลยี 3(0-6-3)
 (Innovative Enterprise Computing  
 , Cloud Technologies and Technopreneurship)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การจัดการสำถึาปัตยกรรมเทคัโนโลยีสำารสำนเทศึระดับัองค์ักร
	ที�ทันสำมัย	แนวิโน้มการประมวิลผลระดับัองคั์กร	มาตรฐาน	และ	
สำถึาปัตยกรรมเชิงบัริการ	ข้อม่ลใหญ�	และเทคัโนโลยีคัลาวิด์ระดับัองค์ักร
	คัวิามคัิดสำร้างสำรรคั์และกระบัวินการสำร้างสำรรคั์นวิัตกรรม	นวิัตกรรม	
กระบัวินการ	นวัิตกรรมผลิตภัณฑ์	การสำ�งเสำริมการพัฒนานวัิตกรรมและ	
เทคัโนโลยีในองค์ักร	การนำานวัิตกรรมและเทคัโนโลยีไปส่ำ�เชิงพาณิชย์	การ
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632217  การีวิเครีาะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และคลาวด์คอมพิวติ�ง  
  3(0-6-3)
 (Big Data Analytics and Cloud Computing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:
	 เคัยเรียน	632116	หลักการเขียนโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์	และ
    
632112	โคัรงสำร้างข้อม่ลและอัลกอริธึิม
	 การวิิเคัราะห์ข้อม่ลขนาดใหญ�	ภาพรวิมข้อม่ลขนาดใหญ�	
โคัรงสำร้างข้อม่ล	วิิทยาการข้อม่ล	วัิฏิจกัรการวิิเคัราะห์ข้อม่ล	ค้ันหาโดเมน
ธุิรกิจ	การเตรียมข้อม่ล	การวิางแผนแบับัจำาลอง	การสำร้างแบับัจำาลอง	
สืำ�อสำารผลลัพธ์ิ	การดำาเนินการ	วิิธีิวิิเคัราะห์ข้อม่ลโดยใช้	R	การวิิเคัราะห์
ข้อม่ลเชิงสำำารวิจ	วิิธีิการทางสำถิึติสำำาหรับัการประเมินผล	ทฤษฎีีและวิิธีิการ
วิิเคัราะห์ขั�นส่ำง	การจัดกลุ�ม	สำหสัำมพันธ์ิ	การถึดถึอย	การถึดถึอยโลจิสำติก
	การจำาแนกประเภท	นาอิฟเบัย	์การวิินิจฉัยของลกัษณนาม	การวิิเคัราะห์
อนุกรมเวิลา	แบับัจำาลอง	ARIMA	การวิิเคัราะห์ข้อคัวิาม	เคัรื�องมือและ
เทคัโนโลยกีารวิิเคัราะห์ขั�นส่ำง	MapReduce	และ	Hadoop	การวิิเคัราะห์
ในฐานข้อม่ล	การบ่ัรณาการการวิิเคัราะห์ข้อม่ลขนาดใหญ�
	 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

ระบับัจัดการฐานข้อม่ล	การปฏิิบััติการและการประยุกต์ใช้ระบับัจัดการ
ฐานข้อม่ล
	 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  การีพ่ฒนาโปรีแกรีมปรีะยุกต์สำาหร่ีบอุปกรีณ์เคลื�อนทีั่�  
 3(0-6-3)
 (Mobile Application Programming)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:
	 	เคัยเรียน	632116	หลักการเขียนโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์
	 สำถึาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคัลื�อนที�	การเขียนโปรแกรม
สำำาหรับัอุปกรณ์เคัลื�อนที�	การพัฒนาซีอฟต์แวิร์สำำาหรับัอุปกรณ์เคัลื�อนที�	
ออกแบับัสำ�วินติดต�อกับัผ้่ใช้	โดยใช้เคัรื�องมือจำาลองการทำางานบันอุปกรณ์
เคัลื�อนที�ให้สำามารถึทำางานได้บันเคัรื�องไมโคัรคัอมพิวิเตอร์	การแปลงไฟล์
ไปใช้ในอุปกรณ์เคัลื�อนที�	การติดต�อข้อม่ลผ�านเซีอร์ฟเวิอร์จำาลอง				
	 Mobile	architecture.	Mobile	programming	concept.	
Mobile	application	development.	User-interface	design	by	
simulating	interface	on	microcomputer.	Mobile	data	handling	
through	virtual	server.

632216  ห่วข้อเฉุพาะเกี�ยวก่บเทั่คโนโลยีดิจิท่ั่ล 3(0-6-3)
 (Special Topics in Digital Technology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หัวิข้อที�น�าสำนใจในปัจจุบััน	 และแนวิโน้มในอนาคัตที�
เกี�ยวิข้อง	 	 	
กับัเทคัโนโลยีดิจิทัล	
	 Topics	of	contemporary	and	nearby	interests	 	
	 	related	to	digital	technology	fields.
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	 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  ปัญญาปรีะดิษฐ์     3(0-6-3)
 (Artificial Intelligence) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ปัญญาประดิษฐ์เบืั�องต้น	ตัวิแทนอัจฉริยะ	การแก้ปัญหา	การ
แก้ปัญหาด้วิยการคั้นหา	การคั้นหาแบับัต�างๆ	การคั้นหาแบับัคั่�ปรับั	
ปัญหาคัวิามพึงพอใจของข้อจำากัด	คัวิามร้่การใช้เหตุผลและการวิางแผน	
ตัวิแทนเชิงตรรกะ	ตรรกะลำาดับัแรก	การอนุมานในลอจิกลำาดับัแรก	การ
วิางแผนและการแสำดงในโลกแห�งคัวิามจริง	การเป็นตัวิแทนคัวิามร้่	คัวิาม
ร้่และเหตุผลที�ไม�แน�นอน	คัวิามไม�แน�นอนเชิงปริมาณ	การใช้เหตุผลเชิง
คัวิามน�าจะเป็น	การใช้เหตุผลที�น�าจะเป็นเมื�อเวิลาผ�านไป	การตัดสิำนใจ
อย�างง�าย	การตัดสิำนใจที�ซัีบัซ้ีอน	การเรียนร้่	การเรียนร้่จากตัวิอย�าง	คัวิาม
ร้่ในการเรียนร้่	การเรียนร้่แบับัจำาลองคัวิามน�าจะเป็น	การเสำริมการเรียน
ร้่	การสืำ�อสำารการรับัร้่และการแสำดงผล	การประมวิลผลภาษาธิรรมชาติ	
ภาษาธิรรมชาติเพื�อการสืำ�อสำาร	คัวิามเข้าใจ	และหุ�นยนต์
	 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.	

632203  การีเขียนโปรีแกรีมเชิีงว่ตถุิ 3(0-6-3)
 (Object-Oriented  Programming )
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	
	 เคัยเรียน	632116	หลักการเขียนโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์
	 หลักการในการเขียนโปรแกรมเชิงวัิตถุึ	แนวิคิัดเชิงวัิตถุึ	
ลักษณะของวัิตถุึ	การสำร้างคัลาสำ	การสืำบัทอดคุัณสำมบััติ	เอนแคับัซ่ีเลชั�น	
โพลีมอร์ฟิซึีม	การทำางานของเธิรด	การเขียนโปรแกรมด้วิยภาษาเชิงวัิตถุึ
		 Object-oriented	concept	concerning	object,	class,	
inheritance,	encapsulation,	polymorphism,	and	thread	
methodology.	Object-oriented	design	and	programming.

632212  เทั่คโนโลยีม่ลติมีเดีย 3(0-6-3)
 (Technology Multimedia)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ประเภทของกราฟิก	หลักการออกแบับักราฟิก	ออกแบับั
กราฟิกเบืั�องต้น	การใช้เคัรื�องมือในการออกแบับั	การสำร้างภาพเคัลื�อนไหวิ
	การตดัต�อภาพและเสำยีง	การสำรา้งภาพเสำมอืนจรงิ	ประยกุตใ์ช้สืำ�อประสำม
แบับัต�างๆ
	 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  เดฟออปและการีผสมผสานรีะบบ 3(0-6-3)
 (DevOps and System Integration) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	
	 เคัยเรียน	632116	หลักการเขียนโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์	และ
		 632112	โคัรงสำร้างข้อม่ลและอัลกอริธึิม
	 คัวิามร้่พื�นฐานเกี�ยวิกับั	DevOps		และ	DevOps	สำำาหรับันัก
พัฒนา	การสำร้างบัล็อคัของ	DevOps	มุมมองการวัิดและเมตตริก	คุัณภาพ
และการทดสำอบั	การสำร้างแรงจ่งใจด้วิยการแบั�งปัน	มุมมองกระบัวินการ
	การรับัข้อเสำนอแนะอย�างรวิดเร็วิ	แนวิทางแบับัคัรบัวิงจรและแบับัองคั์
รวิม	มุมมองทางเทคันคิั	การรีลีสำแบับัอัตโนมัติ	โคัรงสำร้างพื�นฐานด้วิยโค้ัด
	ตัวิอย�าง	DevOps
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approximating	schedule.	Project	flow	diagram.	Working	group	
management.	Roles	of	project	manager.	Project	progress	
tracking	tools.

632303  การีปรีะก่นคุณภาพและการีทั่ดสอบซอฟต์แวร์ี 3(3-0-6)
 (Software Quality Assurance and Testing)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	632324	วิิศึวิกรรม
ซีอฟต์แวิร์
	 เทคันิคัและหลักการทดสำอบัซีอฟต์แวิร์	การพัฒนาแผนการ
ทดสำอบั	การจัดการกระบัวินการทดสำอบั	การรายงานปัญหาและผลการ
ทดสำอบั	การวิิเคัราะห์คัวิามต้องการเพื�อจัดทำาแผนกลยุทธ์ิในการทดสำอบั
ให้เหมาะสำม	การประยุกต์ใช้เทคันิคัการทดสำอบัที�มีประสิำทธิิภาพ	การใช้
เทคันิคัทางสำถิึติเพื�อประเมินผลของข้อผิดพลาดที�พบัจากการทดสำอบั	การ
ประกันคุัณภาพของซีอฟต์แวิร์
	 Software	validation	and	verification	concepts.	
Development	of	test	and	implementation	plan.	Test	result	
and	defect	report.	Requirement	analysis	for	preparing	strategic	
test	plan.	Statistic	methodology	for	evaluating	defect	resulting	
from	test	procedure.	Software	quality	assurance.

632304  การีพ่ฒนาซอฟต์แวร์ีเชิีงว่ตถุิ  3(2-2-6)
 (Object-Oriented Software Development)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	
	 เคัยเรียน	632116	หลักการเขียนโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์
	 การพัฒนาซีอฟต์แวิร์โดยใช้ภาษาที�สำนับัสำนุนการพัฒนา
ซีอฟต์แวิร์เชิงวัิตถุึ	การวิิเคัราะห์และออกแบับัโดยใช้ย่เอ็มแอล	การ
ประยุกต์ใช้เฟรมเวิิร์ก	การพัฒนาซีอฟต์แวิร์ทำางานกับัฐานข้อม่ล	การ
ทดสำอบัซีอฟต์แวิร์	
	 Software	development	via	object-oriented	supporting	
languages.	Analysis	and	design	pattern	using	UML	and	
framework	methodology.	Database	connectivity.	Software	
testing.

หมวดวิชีาเฉุพาะ      
วิชีาเอกเลือก           
								 	 		จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

632301  การีวิเครีาะห์และออกแบบเชิีงว่ตถุิ 3(3-0-6)
 (Object-Oriented Analysis and Design)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	632211	การวิิเคัราะห์และ	 	
	 ออกแบับัระบับั
	 แนวิคิัดเทคัโนโลยเีชิงวัิตถุึ	การวิิเคัราะห์โดยใช้แนวิคิัดเชิงวัิตถุึ
	การออกแบับัโดยใช้แนวิคิัดเชิงวัิตถุึ	การจำาลองระบับัโดยใช้แนวิคิัดเชิง
วัิตถุึด้วิยภาษายเ่อ็มแอล	การออกแบับัสำถึาปัตยกรรมระบับั	การออกแบับั
สำ�วินติดต�อผ้่ใช้	การออกแบับัฟังก์ชั�นการทำางาน	การออกแบับัฐานข้อม่ล	
การเปรยีบัเทยีบัระเบัยีบัวิิธีิการวิิเคัราะหแ์ละออกแบับัเชิงวิตัถึกัุบัระเบัยีบั
วิิธีิการวิิเคัราะห์และออกแบับัเชิงโคัรงสำร้าง
	 Object-oriented	paradigm.	Object-oriented	analysis	
and	design	methodology.	Drawing	object-oriented	system	
prototypes	through	UML.	System	architecture	design,	and	
database	design.	Comparison	between	object-oriented	and	
structural	analysis	and	design	methodology.

632302  การีพ่ฒนาซอฟต์แวร์ีและการีจ่ดการีโครีงการี 3(3-0-6)
 (Software Development and   
 Project Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	632211	การวิิเคัราะห์และ
ออกแบับัระบับั
	 แนวิคิัดพื�นฐาน	และหลักการการพัฒนาซีอฟต์แวิร์	การ
วิางแผน	การติดตามโคัรงการ	ข้อจำากัดของข้อกำาหนดด้านสำมรรถึนะ	
ตารางเวิลาและงบัประมาณ	เคัรื�องมือในการทำาตารางเวิลา	การประมาณ
ระยะเวิลา	แผนผังโคัรงข�ายการทำางาน	การจัดการกลุ�มการทำางาน	กลุ�ม
สำนับัสำนุนการทำางาน	บัทบัาทของผ้่จัดการโคัรงการ	เคัรื�องมือในการ
ติดตามโคัรงการ	และรายงานต้นทุนของโคัรงการ
	 Foundation	and	principle	of	software	development.	
Project	planning	and	monitoring.	Limitation	on	capacity	
conditions,	schedule,	and	budget.	Tools	used	in	creating	and	
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632308  การีโปรีแกรีมเกม 3(2-2-6)
 (Game Programming)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน
	 	632116	หลักการเขียนโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์
	 การโปรแกรมเกม	เพื�อพัฒนาเกมคัอมพิวิเตอร์เบืั�องต้น	ระบับั
กราฟิกที�ใช้ในเกม	สำถึาปัตยกรรมเกม	กระบัวินวิิธีิในการโปรแกรมเกม	
การออกแบับัปัญญาประดิษฐ์ในเกมและการนำาไปใช้	เทคัโนโลยีที�
เกี�ยวิข้องกับัเกม	แนวิโน้มของเทคัโนโลยีใหม�ๆ	สำำาหรับัการพัฒนาเกม
	 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  การีโปรีแกรีมฐานข้อมูล 3(2-2-6)
 (Database Programming)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	632208	ระบับัฐานข้อม่ล
	 การสำร้างฐานข้อม่ล	การเขียนคัำาสัำ�งเอสำคิัวิแอล	เพื�อทำางานกับั
ฐานข้อม่ลเชิงสัำมพันธ์ิ	การจำากัดการเข้าถึึงข้อม่ล	การเรียงลำาดับัข้อม่ล	
การสืำบัค้ันขอ้ม่ลจากหลายตาราง	การเชื�อมตาราง	การใช้ฟังกชั์นเดี�ยวิและ
ฟังก์ชันกลุ�ม	การใช้คิัวิรีย�อย	การสำร้างและจัดการตาราง	การคัวิบัคุัมการ
เข้าถึึงข้อม่ล	การใช้ตัวิแปร	การเขียนคัำาสัำ�งเพื�อเปลี�ยนแปลงข้อม่ลในฐาน
ข้อม่ล	การเขียนโปรแกรมสำร้างฟอร์มและรายงาน
	 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.

632306  การีพ่ฒนาโปรีแกรีมปรีะยุกต์บนเว็บ 3(2-2-6)
 (Web Application Programming)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	632116	หลักการเขียนโปรแกรม
คัอมพิวิเตอร์
	 หลักการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บันเว็ิบั	โคัรงสำร้างการ
ทำางานของเว็ิบัเซิีร์ฟเวิอร์	เว็ิบับัราวิเซีอร์	การออกแบับัสำ�วินติดต�อกับัผ้่ใช้	
การบัันทึกข้อม่ลผ�านฟอร์ม	การเชื�อมต�อกับัโปรแกรมบันเว็ิบับัราวิเซีอร์	
การพัฒนาโปรแกรมฝั�งแม�ข�ายด้วิยภาษามาตรฐานต�างๆ	การคัวิบัคุัม
สำถึานะของโปรแกรมด้วิยเซีสำชั�น	การพัฒนาโปรแกรมเพื�อเชื�อมต�อฐาน
ข้อม่ล	การจัดการข้อม่ลด้วิยเซีสำชั�นอาร์เรย์	รวิมถึึงการแสำดงรายงานใน
ร่ปแบับัต�างๆ
	 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  การีพ่ฒนาโปรีแกรีมปรีะยุกต์ด้วยภาษาวิชีวล 3(2-2-6)
 (Visual Application Programming) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	
	 เคัยเรียน	632116	หลักการเขียนโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์
	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วิยภาษาวิิชวิล	โคัรงสำร้างของ
ภาษาวิิชวิล	ประเภทของข้อม่ลและร่ปแบับัคัำาสัำ�ง	การสำร้างสำ�วินปฏิิสัำมพันธ์ิ
กับัผ้่ใช้	การเขียนโปรแกรมเพื�อคัวิบัคุัมการทำางานของคัอนโทรลต�าง	ๆ	
การเชื�อมต�อกับัฐานข้อม่ล	การตรวิจสำอบัข้อผิดพลาด	การเชื�อมต�อกับัฐาน
ข้อม่ลมากกวิ�าหนึ�งฐาน	การใช้คัำาสัำ�งเอสำคิัวิแอลทำางานกับัฐานข้อม่ล	การ
สำร้างรหัสำอัตโนมัติ	การจัดทำารายงาน
	 Development	of	application	programs	through	visual	
languages.	Visual	language	structure.	Syntax	and	semantics	
format	of	visual	programs.	User-interface	and	control	
structures.	Database	connectivity	and	SQL	command.	Error	
detection,	automatic	coding,	and	report	creation.
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การแก้ไขปัญหาที�เกิดจากการใช้งานระบับัเคัรือข�าย
	 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  คอมพิวเตอร์ีกรีาฟิกส์ 3(2-2-6)
 (Computer Graphics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักการเบืั�องต้นเกี�ยวิกับัคัอมพิวิเตอร์กราฟิกส์ำ	การจำาลอง
และการแทนวัิตถุึด้วิย	ตัวิแบับั	การแปลงตำาแหน�ง	การย�อขยาย	การสำ�อง
สำวิ�าง	การไล�สีำ	กระบัวินการสำร้างภาพสำองมิติจากตัวิแบับั	การทำาภาพ
เคัลื�อนไหวิ	การปะติดพื�นผิวิด้วิยภาพ	ทฤษฎีีทางคัณิตศึาสำตร์ที�เกี�ยวิข้อง
กับัคัอมพิวิเตอร์กราฟิกส์ำ	การใช้เคัรื�องมือในการทำากราฟิกส์ำ	
	 Computer	graphics	concept.	Figure	simulation	
through	model.	Techniques	in	transforming,	scaling,	eliminating,	
and	shading.	Creating	two-dimensional	views	from	model.	
Animation	and	image	texturing.	Mathematic	theory	relevant	
to	computer	graphic.	Tools	used	in	generating	graphics.

632317  พาณิชีย์ดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Digital Commerce)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แนวิคิัดและเทคัโนโลยีเกี�ยวิกับัพาณิชย์ดิจิทัล	โคัรงสำร้างและ
องค์ัประกอบัของพาณิชย์ดิจิทัล	ประเภทของธุิรกิจบันอินเทอร์เน็ตและ
อุปกรณ์ไร้สำาย	ปัจจัยในการทำาธุิรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ำ	ระบับัการชำาระเงิน
และการรักษาคัวิามมั�นคังสำำาหรับัพาณิชย์ดิจิทัล	บัทบัาทของรัฐบัาลและ
กฎีหมายที�เกี�ยวิข้อง	ผลกระทบัและประโยชน์ทางกลยุทธ์ิสำำาหรับัพาณิชย์
ดิจิทัล	การจัดการซัีพพลายเชนและลอจิสำติกส์ำ
	 Principles	and	technologies	relevant	to	digital	
commerce.	Structure	and	elements	of	digital	commerce.	Types	
of	business	on	Internet	and	mobile	technologies.	Factors	in	

632310  การีเขียนโปรีแกรีมด้วยภาษาสม่ยใหม่ 1 3(2-2-6)
 (Programming with Modern Language 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	
	 632116	หลักการเขียนโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์
	 ภาษาโปรแกรมเกิดใหม�ที�มีแนวิโน้มได้รับัคัวิามนิยม	จุดเด�น	
ข้อจำากัดของภาษาและลักษณะงานที�เหมาะสำมกับัการใช้ภาษา	โคัรงสำร้าง
	ไวิยากรณ์คัำาสัำ�งของภาษาและเคัรื�องมือที�ใช้สำำาหรับัเขียนภาษานั�นๆ	เพื�อ
ให้สำามารถึเขียนโปรแกรมเพื�อแก้ปัญหาได้
	 Trendy	contemporary	programming	language	Its	
distinction	and	limitation.	Characteristics	of	the	applications	
of	its	appropriation.	Syntax	and	semantics	of	the	language.	
Tools	used	in	writing	the	program.	

632311  การีเขียนโปรีแกรีมด้วยภาษาสม่ยใหม่ 2 3(2-2-6)
 (Programming with Modern Language 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	
	 632116	หลักการเขียนโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์
	 ภาษาโปรแกรมเกิดใหม�ที�มีแนวิโน้มได้รับัคัวิามนิยม	จุดเด�น	
ข้อจำากัดของภาษาและลักษณะงานที�เหมาะสำมกับัการใช้ภาษา	โคัรงสำร้าง
	ไวิยากรณ์คัำาสัำ�งของภาษาและเคัรื�องมือที�ใช้สำำาหรับัเขียนภาษานั�นๆ	เพื�อ
ให้สำามารถึเขียนโปรแกรมเพื�อแก้ปัญหาได้
												Trendy	contemporary	programming	language	Its	
distinction	and	limitation.	Characteristics	of	the	applications	
of	its	appropriation.	Syntax	and	semantics	of	the	language.	
Tools	used	in	writing	the	program.	

632312  การีบริีหารีเครืีอข่ายคอมพิวเตอร์ี 3(2-2-6)
 (Computer Network Administration)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	632115	การสืำ�อสำารข้อม่ลและ
เคัรือข�ายคัอมพิวิเตอร์
	 หลักการทำางานพื�นฐานของอุปกรณ์จัดเส้ำนทาง	การเชื�อมต�อ
กับัเคัรือข�ายแบับัต�างๆ	เทคัโนโลยีแบับัไคัลแอนท์/เซีอร์ฟเวิอร์	การเชื�อม
ต�อสำายเคัเบิัล	การเดินสำายระบับัเคัรือข�ายระยะใกล้	การวิางแผนติดตั�ง
ระบับัเคัรือข�าย	การสำร้างผ้่ใช้งานและการจัดการเคัรือข�ายคัอมพิวิเตอร์	
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632325  วิทั่ยาการีข้อมูลและข้อมูลอ่จฉุริียะ 3(2-2-6)
 (Data Science and Data Intelligence)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยเรียน	632208	ระบับัฐานข้อม่ล
	 วิิทยาการข้อม่ลเบืั�องต้น	นักวิิทยาการข้อม่ลและนักพัฒนา
ข้อม่ล	การสืำบัค้ันหรือการขุด	คุัณภาพข้อม่ลหรือการล้างข้อม่ล	การสำร้าง
แบับัจำาลองข้อม่ล	การคิัดแบับันักวิิทยาการข้อม่ล	พัฒนาวิิธีิการที�ดีในการ
ทำาคัวิามเข้าใจข้อม่ล	การใช้การคิัดเชิงสำถิึติ	การเพิ�มคัวิามสำามารถึทางการ
ตลาด	การเรียนร้่อย�างต�อเนื�อง	การกำาหนดวัิตถุึประสำงค์ั	การรวิบัรวิม
ข้อม่ล	การประมวิลผลข้อม่ล	การสำำารวิจและการแสำดงข้อม่ล	การวิิเคัราะห์
ข้อม่ลและ	ใช้การเรียนร้่ของเคัรื�องกับัข้อม่ล	การตัดสิำนใจขึ�นอย่�กับัคัวิาม
เข้าใจที�ได้มา	สำถิึติ	คัวิามน�าจะเป็น	การสำร้างแบับัจำาลองการทำานาย	
แนวิทางการพัฒนาเพื�อล้างข้อม่ล	การขุดข้อม่ล	การวิิเคัราะห์ทางสำถิึติ
สำำาหรับัผ้่พัฒนาฐานข้อม่ล	คัวิามก้าวิหน้าและถึดถึอยของฐานข้อม่ล	การ
ทำานายด้วิยโมเดลเชิงเส้ำน	การทำาให้เป็นมาตรฐานสำำาหรับัการปรับัปรุงฐาน
ข้อม่ล	การพัฒนาและการประเมินฐานข้อม่ล	ฐานข้อม่ลกับัเคัรือข�าย
ประสำาทเทียม	การสำ�งเสำริมฐานข้อม่ล	การจำาแนกฐานข้อม่ลโดยใช้
ซัีพพอร์ตเวิกเตอร์แมชชีน	โคัรงสำร้างฐานข้อม่ลและการเรียนร้่ของ
เคัรื�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	

managing	digital	commerce.	Electronic	banking	and	security	
system	on	digital	commerce.	Roles	of	government	sectors.	
Related	laws	and	regulations.	Impact	and	strategic	benefits	of	
digital	commerce.	Supply	chain	management	and	logistics.

632320  การีปรีะมวลผลภาพดิจิท่ั่ลและคอมพิวเตอร์ีวิช่ี�น 3(2-2-6)
 (Digital Image Processing and Computer   
 Vision)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 พื�นฐานภาพดิจิทัล	แบับัจำาลองภาพ	การแปลงภาพ	การ
ปรับัปรุงภาพใหดี้ขึ�น	การซี�อมแซีมภาพ	การลดขนาดขอ้ม่ลภาพ	การแบั�ง
และจำาแนกภาพ	การแทนและจำากัดคัวิามภาพ	การร้่จำาและการแปลคัวิาม
หมาย	หัวิข้อเกี�ยวิกับัการประมวิลผลภาพที�น�าสำนใจในปัจจุบััน
	 Basic	concept	of	digital	images.	Image	simulation	
and	image	model.	Image	transformation,	adjustment,	
amendment,	and	scaling.	Image	quantization.	Image	
representation	and	definition.	Image	recognition.	Current	topics	
on	image	processing.

632324  วิศึวกรีรีมซอฟต์แวร์ี 3(3-0-6)
 (Software Engineering)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	
	 เคัยเรียน	632211	การวิิเคัราะห์และออกแบับัระบับั
	 กระบัวินการพฒันาซีอฟตแ์วิร์	กลยทุธิใ์นการพฒันาซีอฟตแ์วิร์
	ระเบีัยบัวิิธีิการพัฒนาซีอฟต์แวิร์	การออกแบับัเพื�อการเวีิยนใช้และการ
บัำารุงรักษา	การทดสำอบั	การประมาณต้นทุนซีอฟต์แวิร์	และการบัริหาร
โคัรงการ	
	 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.
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techniques	and	management	approaches	for	innovation	
changing,	business	leading	to	creative	thinking	for	development	
and	improvement	of	new	products	or	new	management	
process	encouraging	and	supporting	for	organizational	
effectiveness	and	goal	achievement	by	using	proper	changing	
management	techniques.	

632328  การีบริีหารีโครีงการีธุรีกิจยุคดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Digital Business Project Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การจัดการวิิเคัราะห์โคัรงการ	การวิางแผนที�เกี�ยวิข้องกับัการ
	ติดต�อประสำานงานหลากหลายกิจกรรม	ผ�านกฎีเกณฑ์ระเบีัยบัต�าง	ๆ	ที�
	สำามารถึบ่ัรณาการโคัรงสำร้างพื�นฐาน	ของการประกอบัธุิรกิจให้สำามารถึ
ใช้	ร�วิมกับักลุ�มคัน	องคั์การ	เทคัโนโลยี	และทรัพยากรต�าง	ๆ	ที�นำาไปสำ่�
เป้า	หมายทางนวัิตกรรมของตลาดยุคัดิจิทัล	โดยอาศัึยการคิัดเชิงวิิเคัราะห์
	และการจัดการสำารสำนเทศึทางธุิรกิจ	ซึี�งรายวิิชำานี�จะให้ผ้่เรียนได้ร้่เกี�ยวิ	
กับัเคัรื�องมือต�าง	ๆ	และประสำบัการณ์ในการวิางแผนการจัดทำาโคัรงการ	
เชิงปฏิิบััติ
	 Project	 Analysis	 Management,	 planning	 for	
coordination	of	various	activities	by	rules	and	regulations	
integrating	infrastructure	of	business	operations	used	together	
with	people,	organizations,	technology	and	resources	leading	
to	the	goal	of	digital	market	innovation,	using	analytical	thinking	
and	business	information	management,	this	subject	gives	
learners	an	overview	of	tools	and	experience	in	practical	
project	planning.	

632329  จริียธรีรีมทั่างธุรีกิจดิจิท่ั่ลและความร่ีบผิดชีอบต่อ  
 ส่งคม 3(3-0-6)
 (Digital Business Ethics and  
  Social Responsibilities)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาหลักการ	แนวิคัิดด้านจริยธิรรมและจรรยาบัรรณทาง	
ธุิรกิจ	การสำร้างระบับัการบัริหารและบัรรษัทภิบัาลที�ดี	คัวิามสัำมพันธ์ิกับั	

Support	Vector	Machines,	Database	Structures	and	Machine	
Learning.

632326  การีพ่ฒนาแอพพลิเคช่ี�น และผลิตภ่ณฑ์์ IoT   
  3(2-2-6)
 (Internet of Things Application and  
  Product Development)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 อินเตอร์เน็ตสำำาหรับัสำรรพสิำ�ง	จริยธิรรม	คัวิามเปน็สำ�วินตัวิ	และ
คัวิามรับัผิดชอบั	สำถึาปัตยกรรมของ	IoT	การโปรแกรม	IoT	และทิศึทาง
	งานวิิจัย	IoT	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวิข้องกับั	IoT	โดยยดึหลัก	PDCA	
ประกอบัด้วิย	การสำำารวิจตลาด	การวิิเคัราะห์คัวิามต้องการของผ้่ใช้	การ
ออกแบับั	พัฒนาทดสำอบัผลิตภัณฑ์	การทำาการตลาด	รวิมทั�งร่ปแบับัของ
	การสำร้างรายได้
	 Internet	of	things	(IoT)	principles,	ethics,	privacy,	
and	responsibility,	IoT	architecture,	IoT	programming,	and	
research	direction	in	IoT.	IoT	Product	development	using	PDCA	
include	market	survey,	user	requirement	analysis,	product	
designing,	developing,	testing,	marketing	and	revenue	
modeling.	
632327  การีจ่ดการีความคิดสร้ีางสรีรีค์และนว่ตกรีรีมเชิีง  
 ธุรีกิจ 3(3-0-6)
 (Creativity Management and  
  Business  Innovation)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาตัวิแบับัจำาลอง	วิิธีิการจัดการและการพัฒนาคัวิามร้่	
ทักษะ	ประสำบัการณ์และคัวิามคิัดที�สำร้างสำรรค์ัให้เกิดเป็นเทคันิคัและวิิธีิ	
การบัริหารการเปลี�ยนแปลงทางนวัิตกรรม	กระบัวินการดำาเนินธุิรกิจที�นำา
	ไปส่ำ�คัวิามคิัดสำร้างสำรรค์ัในการพัฒนาและปรับัปรุงผลิตภัณฑ์ใหม�หรือ	
กระบัวินการบัริหารงานใหม�	ๆ	ที�สำ�งเสำริมและสำนับัสำนุนประสิำทธิิผลของ	
องค์ัการและคัวิามสำำาเร็จตำามเป้าหมาย	โดยใช้เทคันิคัการจัดการ	
เปลี�ยนแปลงที�เหมาะสำม
	 Study	of	model,	management	and	development	of	
knowledge,	skill,	experience	and	creative	concept	to	
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632331  การีจ่ดการีองค์กรีดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Management of D-Enterprise)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ระบับัสำารสำนเทศึต�างๆ	ที�ใช้ใน	การประกอบัการ	อาทิ	ระบับั
	สำารสำนเทศึเพื�อสำนับัสำนุนการจัดการ	ระบับัสำารสำนเทศึเพื�อการตัดสิำนใจ	
ระบับัสำารสำนเทศึเพื�อการจัดการคัวิามร้่ขององค์ักร	เป็นต้น	บัทบัาทของ	
เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึที�มีต�อการปรับัเปลี�ยนวิิธีิการบัริหารจัดการองค์ักร	
และการดำาเนินธุิรกิจ	การบัริหารงานบัริการ	การกำากับัด่แล	การจัดการ	
คัวิามเสีำ�ยง	การปฏิิบััติตามข้อกำาหนด	การจัดองค์ักร	นวัิตกรรมด้าน	
เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ	และการใช้ระบับัสำารสำนเทศึเพื�อการสำนับัสำนุน	
กลยทุธ์ิ	และปรชัญาองคัก์ร	แนวิคัดิพื�นฐาน	ของระบับัวิางแผนทรพัยากร
	องค์ักรและคัวิามสำำาคััญของการบ่ัรณาการระบับัสำารสำนเทศึในองค์ักร	
การ	วิิเคัราะห์ออกแบับัและพัฒนาระบับัเทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ	กฎีหมาย
	เทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ	กฎีหมายธุิรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ำ	อาชญากรรม	
คัอมพิวิเตอร์	การฉ้อโกง	และการละเมิดทางคัอมพิวิเตอร์	กฎีระเบีัยบั	
อินเตอร์เน็ต	การคุ้ัมคัรองลิขสิำทธิิ�	การจัดการสิำทธิิดิจิทัล	การกระทำาคัวิาม
	ผิดทางคัอมพิวิเตอร์	เทคัโนโลยีและเคัรื�องมือบัังคัับัใช้ทางกฎีหมาย
	 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.	

คัวิามรับัผิดชอบัต�อสัำงคัม	และผลกระทบัต�อผ้่มีสำ�วินได้เสีำยในสัำงคัม	ตลอด
	จนใช้หลกัธิรรมาภบิัาลในการบัรหิาร	โดยมุ�งเนน้ศึึกษาปัญหาและวิิธีิการ
	แก้ปัญหาด้านจริยธิรรมทางธิุรกิจที�เกิดขึ�นจริงในการดำาเนินธุิรกิจ	จาก	
กรณีศึึกษาและการปฏิิบััติจริง
	 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  การีตลาดยุคดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Digital Marketing Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาแนวิคัดิ	กลยทุธิ	์การจดัการ	และเคัรื�องมือทางการ	ตลาด
ดิจิทัล	โคัรงสำรา้งพื�นฐานดา้นทฤษฎีีทางการตลาดโดยอาศึยัเทคัโนโลยตี�าง
	ๆ 	ที�เกิดขึ�นในปัจจุบัันมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิด	ประโยชน์ทางธุิรกิจ
	อาทิ	ระบับั	E-Commerce	E-Marketing	การวิางแผนและการพัฒนา
ตลาดออนไลน์	โมเดลธิรุกิจออนไลน	์และคัวิามร้่	เบืั�องต้นของการนำา	Best	
Practice	ด้าน	IT	มาใช้วิิเคัราะห์และประเมิน	ผลทางการตลาด	ตลอดจน
ศึึกษาแนวิทางแก้ปัญหาและการตัดสิำนใจโดย	ใช้กรณีศึึกษาและการปฏิิบััติ
จริง
	 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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support	e-business,	aligning	e-commerce	strategy	with	
organizational	and	marketing	strategy,	cybercrime,	cyber	
bullying	and	social	engineering.	

632323  สหกิจศึึกษา 3(0-9-0)
 (Cooperative Training)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 นักศึึกษาไปทำางานในโรงงานอุตสำาหกรรม	ธุิรกิจเอกชน	หรือ
หน�วิยงานราชการเป็นเวิลา	ไม�น้อยกวิ�า	280	ชั�วิโมง	ทำารายงานประกอบั
	และมีการนิเทศึจากคัณาจารย์ในหลักส่ำตร
	 Students	are	assigned	to	get	at	least	280	hours	on-
job	training	in	industrial	factories,	business	organizations,	or	
government	sectors,	under	supervision	from	both	the	
employer	and	the	university	supervisor.	The	progress	report	
has	to	be	submitted	to	the	appointed	committee	at	the	end	
of	the	semester.

กลุ่มวิชีาโครีงงาน  
																จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

632221  โครีงงานเทั่คโนโลยีดิจิท่ั่ล 1 1(0-2-6)
 (Digital Technology Project 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	
	 เคัยเรียน	632211	การวิิเคัราะห์และออกแบับัระบับั
	 มุ�งเน้นให้นักศึึกษาปฏิิบััติงานจริง	โดยนักศึึกษาแต�ละกลุ�มจะ
ต้องทำาการศึึกษาหัวิข้อการทำางานที�เกี�ยวิข้องกับัด้านเทคัโนโลยดิีจิทัล	เพื�อ
การออกแบับัระบับั	หรือกำาหนดแนวิทางการแก้ไขปัญหาด้านต�างๆ	โดย
ใช้คัวิามร้่พื�นฐานทางเทคัโนโลยีดิจิทัล	รวิมถึึงการประยุกต์ใช้แนวิคิัดและ
เทคันิคัที�เคัยเรียนมา	ซึี�งจะมอีาจารยที์�ปรกึษาเปน็ผ้่ให้คัำาแนะนำา	และตอ้ง
เสำนอรายงานเมื�อสิำ�นภาคัการศึึกษา	
	 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	

632332  บล็อกเชีน 3(3-0-6)
 (Blockchain)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับับัล็อกเชน	ระบับัแบับัรวิมศ่ึนย์และ
กระจาย	เลเยอร์ของบัล็อกเชน	คัวิามสำำาคััญของบัล็อกเชน	การทำางานของ
บัล็อกเชน	การอ�านรหัสำ	ทฤษฎีีเกม	การทำางานของบิัทคัอยน์	การทำางาน
ของอีเธิอเรียม	การพัฒนาบัล็อกเชนแอพพลิเคัชั�น	การสำร้าง	Ethereum	
DApp
	 Introduction	 to	 Blockchain,	 Centralized	 vs.	
Decentralized	Systems,	Layers	of	Blockchain,	Blockchain	
Important,	How	Blockchain	Works,	Cryptography,	Game	Theory,	
How	Bitcoin	Works,	How	Ethereum	Works,	Blockchain	
Application	Development,	Building	an	Ethereum	DApp

632333  การีจ่ดการีธุรีกิจดิจิท่ั่ล 3(3-0-6)
 (Digital Business Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 โคัรงสำร้างพื�นฐานของการประกอบัธุิรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ำ	
การแข�งขันทางธุิรกิจ	ผลกระทบัต�อค่ั�แข�งและตลาด	โคัรงสำร้างพื�นฐาน	
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ำ	ร่ปแบับัในการประกอบัธุิรกิจอิเล็กทรอนิกส์ำ	
เช�น	B2B	(Business-to-Business)	B2C	(Business-to-Customer)	การ
	ตลาดดิจิทัล	การประม่ลทางอิเล็กทรอนิกส์ำ	การโฆ่ษณาออนไลน์	สืำ�อสัำงคัม
	เป็นต้น	กฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับัพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ำ	การเข้ารหัสำและ
	ระบับัคัวิามปลอดภัย	ระบับัการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ำ	ระบับัการ	
จัดสำ�งการเตรียมคัวิามพร้อมและการจัดองค์ักร	การวิางแผนและกลยุทธ์ิ	
ในการประกอบัการและการสำร้างระบับังานเพื�อรองรับัการประกอบัธุิรกิจ
	ทางอิเล็กทรอนิกส์ำ	และภัยไซีเบัอร์	การกลั�นแกล้งทางไซีเบัอร์	และ	
วิิศึวิกรรมทางสัำงคัม
	 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	
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	 Students	will	be	able	to	apply	their	studied	
knowledge	to	the	real	working	environments;	they	also	have	
opportunities	to	solve	any	problems	that	may	occur	in	real	
working	environments;	moreover,	they	should	be	able	to	work	
with	other	co-workers	efficiently;	the	duration	for	the	job	
training	is	approximately	2	months	(greater	than	280	hours)	
during	summer	session.

สาขาวิขาร่ีฐปรีะศึาสนศึาสตร์ี  
633102 หล่กร่ีฐศึาสตร์ี 3(3-0-6)
 (Principle of Political Science) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาขอบัข�ายและวิิธีิการศึึกษาทางรัฐศึาสำตร์	คัวิามสำัมพันธ์ิ
ระหวิ�างวิิชารัฐศึาสำตร์กับัสำาขาวิิชาอื�น		คัวิามสำัมพันธ์ิระหวิ�างรัฐกับั
ประชาชน	และระหวิ�างอำานาจกับักฎีหมาย		กระบัวินการทางการเมือง	
รัฐบัาล	รัฐสำภา	พรรคัการเมือง	กลุ�มผลประโยชน์	สิำทธิิและอุดมการณ์
ทางการเมืองที�สำำาคััญ	ตลอดจนคัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างประเทศึ
	 Scope	of	political	science	and	methodology;	
relationship	of	political	science	and	related	fields;	relationships	
between	state	and	people,	power	and	law;	political	process;	
government;	parliament;	political	parties,	interest	groups;	
ideological	and	political	rights;	international	relations.

633103 ปรีะชีาคมโลก โลกาภิว่ตน์ก่บส่งคมไทั่ย 3(3-0-6)  
 (World Community, Globalization and Thai Society) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาประเทศึสำมาชิกของประชาคัมโลกในปัจจุบััน	การจัด
ระเบัยีบัเศึรษฐกจิ	สัำงคัมและการเมอืงโลก	ลกัษณะคัวิามสำมัพนัธิร์ะหวิ�าง
สำมาชิกในประชาคัมโลกกับักระแสำโลกาภิวัิตน์และผลกระทบัต�อประเทศึ
ต�าง	ๆ	ในภ่มิภาคัเอเชียและประเทศึไทย	กลุ�มภ่มิภาคัและคัวิามสำัมพันธ์ิ
ระหวิ�างกลุ�มในประชาคัมโลก	คัวิามสำัมพันธ์ิระหวิ�างประเทศึในสำมาคัม
อาเซีียน		และประชาคัมลุ�มนำ�าโขง
	 Member	countries	of	current	world	community;	global	
economic,	social,	and	political	organization;	characteristics	of	

semester,	the	design	of	the	project,	in	terms	of	final	report,	
must	be	submitted	to	the	project	advisor.

632222  โครีงงานเทั่คโนโลยีดิจิท่ั่ล 2 2(0-4-12)
 (Digital Technology Project 2)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:
	 ผ�านรายวิิชา	632221	โคัรงงานเทคัโนโลยีดิจิทัล	1
	 เป็นโคัรงงานที�ต�อเนื�องจาก	โคัรงงานเทคัโนโลยีดิจิทัล	1	โดย
นำาโคัรงงานที�ผ�านคัวิามเห็นชอบัจากอาจารย์ที�ปรึกษา	มาพัฒนาให้
สำมบ่ัรณ์	ทดสำอบั	และติดตั�งระบับั	สำ�งเอกสำารประกอบั	และต้องผ�านการ
สำอบัปากเปล�าและการนำาเสำนอโคัรงงาน	โดยนักศึึกษาจะทำางานดังกล�าวิ
ภายใต้คัำาแนะนำาของอาจารย์ที�ปรึกษา	
	 The	continuation	study	of	Computer	Project	1.	The	
designed	project	approved	by	project	advisor	is	to	be	
completely	developed,	tested,	and	implemented.	Complete	
final	report	together	with	presentation	document	must	be	
presented	to	the	appointed	committee	at	the	end	of	the	
semester.

วิชีาการีฝึกปรีะสบการีณ์วิชีาชีีพ /วิชีาบูรีณาการีการีเรีียนรู้ีรี่วมการี
ทั่ำางาน
	 เพื�อให้นักศึึกษาได้นำาคัวิามร้่ที�ได้เรียนมาไปทดลองใช้ในการ
ปฏิิบััติงานจริงอีกทั�งได้เรียนร้่การแก้ปัญหาในงานจรงิและการทำางานร�วิม
กับัผ้่อื�นในการปฏิิบััติงานจริง	เป็นเวิลาประมาณ	2	เดือน		(ไม�น้อยกวิ�า	
280	ชม)
		 	 จำานวินหน�วิยกิต	(บัรรยาย-ปฏิิบััติ-ศึึกษาด้วิยตนเอง)

632401  การีฝึกงานทั่างเทั่คโนโลยีดิจิท่ั่ล  3(0-9-0) 
 (Job Training in Digital Technology)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ให้นักศึึกษาได้นำาคัวิามร้่ที�ได้เรียนมาไปทดลองใช้ในการปฏิิบััติ
งานจริงอีกทั�งได้เรียนร้่การ	แก้ปัญหาในงานจริงและการทำางานร�วิมกับัผ้่
อื�นในการปฏิิบััติงานจริง	เป็นเวิลาประมาณ	2	เดือน	ช�วิงภาคัฤด่ร้อน	(ไม�
น้อยกวิ�า	280	ชม)
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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  จริียธรีรีมก่บการีบริีหารี 3(3-0-6)  
 (Ethics and Administration)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
			 ศึึกษาทฤษฎีีกับัแนวิคัวิามคิัดของหลักจริยธิรรม	คัวิามแตกต�าง
ระหวิ�างจริยธิรรมกับั	ศีึลธิรรม	คุัณธิรรม	จรรยาบัรรณ	วิินัยและกฎีหมาย
	วิิเคัราะห์แนวิคิัดของการมีจิตใจแบับัประชาธิิปไตยของผ้่บัริหาร	
จริยธิรรมในการให้บัริการแก�ประชาชน	การยึดหลักคุัณธิรรมในการ
บัริหารงานบุัคัคัลและการบัริหารคั�าตอบัแทน	การให้คัวิามเป็นธิรรมใน
การดำาเนินการทางวิินัย	ตลอดจนการประยุกต์หลักทศึพิศึราชธิรรมและ
หลักธิรรม	ทางศึาสำนามาใช้ในการบัริหาร
	 Theories	and	concepts	of	ethics;	differences	in	ethics,	
morals,	code	of	conduct,	discipline,	and	law;	conceptual	
analyses	in	executive’s	democratic	spirit;	ethics	for	public	
service;	principles	of	virtue	for	human	resource	management	
and	compensation	management;	fair	treatment	in	discipline	
procedures;	applications	of	principles	of	dasavidha	rajadhamma	
(tenfold	virtue	of	the	ruler)	and	dharmic	principles	of	religion	
in	management.

633107 กฎหมายปกครีอง 3(3-0-6)
 (Administrative Law) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาประวัิติและลักษณะทั�วิไปของฝ่ายปกคัรองและกฎีหมาย
ปกคัรอง	บั�อเกิดของกฎีหมายปกคัรอง	การใช้และการตีคัวิามกฎีหมาย
ปกคัรอง	การจัดระเบีัยบัการบัริหารราชการแผ�นดินระบับัราชการไทย
คัวิามเกี�ยวิพันธ์ิระหวิ�างเจ้าหน้าที�ของรัฐกับัรัฐตามกฎีหมาย	การคัวิบัคุัม
ฝ่ายปกคัรอง	ศึาลปกคัรอง	คัดีปกคัรอง	และพระราชบััญญัติวิิธีิปฏิิบััติ
ราชการทางการปกคัรองฉบัับัปัจจุบััน
	 History	and	general	characteristics	of	administrative	

relationship	among	members	in	global	community	and	
globalization,	including	impacts	on	Thailand	and	Asian	
countries;	 regional	 groups	 and	 global	 community	
interrelationships;	international	relations	among	the	AEC	and	
Mekong	community.

633104  การีเมืองการีปกครีองของไทั่ย 3(3-0-6)
 (Thai Government and Politics)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาถึึงวิิวัิฒนาการและพัฒนาการของระบับัการเมืองการ
ปกคัรองและสำถึาบัันทางการเมืองและกระบัวินการทางการเมืองของไทย
	ตลอดจนสำภาพแวิดล้อมทางสัำงคัมและเศึรษฐกิจที�มีผลต�อคัวิามเป็น
สำถึาบัันทางการเมือง	การปกคัรอง	และระเบัียบับัริหารราชการแผ�นดิน
ของไทย	ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงของสำังคัมไทย	วัิฒนธิรรมและ
พฤติกรรมทางการเมืองของคันไทย	และผลกระทบัต�อวิิถีึชีวิิตคัวิามเป็น
อย่�ของคันไทยด้วิย
	 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 การีบริีหารีท้ั่องถิิ�นของไทั่ย 3(3-0-6)
 (Thai Local Administration) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาแนวิคิัดและทฤษฎีีการกระจายอำานาจการปกคัรอง	ที�เป็น
รากฐานของการปกคัรองและการพัฒนาระบัอบัประชาธิิปไตย	จาก
แนวิคิัดตะวัินตก	และเน้นระบับัการบัริหารท้องถิึ�นของไทย	ประวัิติและ
พัฒนาการคัวิามสำัมพันธิ์ระหวิ�างการบัริหารท้องถิึ�นกับัการปกคัรองสำ�วิน
กลางและสำ�วินภ่มิภาคัในแง�คัวิามสัำมพันธ์ิทางอำานาจ		ร่ปแบับั	ปัญหาและ
ผลกระทบัต�อการพัฒนาสัำงคัมและการพัฒนาระบัอบัประชาธิิปไตยของ
ไทย
	 Concepts	and	theories	of	decentralization	as	a	
foundation	of	government	and	democratic	development	
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633201 องค์การีและการีจ่ดการี  3(3-0-6) 
 (Organization and Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาเกี�ยวิกับัองค์ัการไม�วิ�าจะเป็นการเกิดขึ�นขององค์ัการ	ร่ป
แบับัโคัรงสำร้าง	สำายการบัังคัับับััญชาขององค์ัการ	ทั�งองค์ัการภาคัรัฐ	ภาคั
เอกชน	หรือองค์ัการที�ไม�ใช�ทั�งภาคัรัฐและเอกชน	การออกแบับัองค์ัการ	
ทั�งนี�	กลุ�มวิิชานี�ยงัคัรอบัคัลุ�มถึึงการศึึกษาพฤติกรรมมนุษยใ์นองค์ัการ	การ
พัฒนาองค์ัการ	เทคันิคัและการบัริหารจัดการภาคัรัฐ	การบัริหารงานพัสำดุ
	การบัริหารจัดการคุัณภาพ	การจัดการคัวิามร้่และองค์ัการแห�งการเรียน
ร้่	การคัวิบัคุัมและตรวิจสำอบัภายในการบัริหารคัวิามเสีำ�ยง	ภาวิะผ้่นำาและ
การทำางานเป็นทีมและนวัิตกรรมการบัริหารจัดการ	เป็นต้น
	 Organization,	management,	form	and	structure,	chain	
of	command	of	public	and	private	sectors	or	non-public	and	
private	sectors;	organizational	design;	organizational	human	
behavior;	organization	development;	technique	and	
management	in	public	sectors;	inventory	and	supply	
administration;	quality	management;	knowledge	management;	
learning	organization;	internal	auditing	and	control;	risk	
management;	leadership;	teamwork;	innovative	management.

633202 นโยบายสาธารีณะ 3(3-0-6)
 (Public Policy)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาแนวิคัวิามคิัดในการกำาหนดนโยบัายสำาธิารณะ	ปัจจัยที�มี
อิทธิิพลต�อการกำาหนดนโยบัายสำาธิารณะ	ภาวิะการตดัสำนิใจนโยบัายและ
บัริหารนโยบัาย	การนำานโยบัายไปปฏิิบััติ	การประเมนิผลนโยบัาย	ลักษณะ
การบัริหารที�สำอดคัล้องกับันโยบัาย	การพัฒนานโยบัายที�เป็นธิรรมและ
สำอดคัล้องกับัคัวิามต้องการของสำาธิารณะ
	 Concept	study	in	public	policy	.	Factors	influencing	
public	policy.	Health	policy	decisions	and	policy	administration	
.	Policy	Implementation	Evaluation	policy	The	administration	
‘s	policy	.	Develop	a	policy	that	is	fair	and	consistent	with	the	
needs	of	the	public.

law	and	management;	origin	of	administrative	law;	administrative	
law	adjudication;	administrative	organization	of	Thailand;	
bureaucratic	system;	relationship	between	government	officials	
and	state	law;	administrative	control;	administrative	court;	
administrative	case;	current	Administrative	Procedure	Act.

633108 ร่ีฐธรีรีมนูญและกฎหมายสำาหร่ีบร่ีฐปรีะศึาสนศึาสตร์ี 3(3-0-6)
 (The Constitution and Law for Public Administration)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษา	คัวิามร้่ทั�วิไปเกี�ยวิกับักฎีหมาย	ประกอบักับัการศึึกษา
คัวิามหมาย	ประวิติัและวิิวัิฒนาการของรฐัธิรรมน่ญ	แนวิคัดิและทฤษฎีีที�
สำำาคััญของระบับัรัฐธิรรมน่ญ	อาทิเช�น	หลักนิติรัฐ	หลักนิติธิรรม	หลักการ
แบั�งแยกอำานาจ	หลักคัวิามเปน็กฎีหมายส่ำงสุำดของรฐัธิรรมน่ญ	หลักคัวิาม
เสำมอภาคั	เป็นต้น	และศึึกษารัฐธิรรมน่ญฉบัับัปัจจุบัันของประเทศึไทย
และกฎีหมายประกอบัรัฐธิรรมน่ญที�เกี�ยวิข้อง
	 Introduction	to	law;	definition,	history,	and	evolution	
of	constitution;	main	concepts	and	theories	of	constitutional	
systems,	principles	of	legal	state	and	rule	of	law,	distribution	
of	sovereign	power,	constitution	as		supremacy	of	law,	equality;	
Thailand’s	present	constitution	and	related	organic	laws.

633109  เศึรีษฐศึาสตร์ีสำาหร่ีบร่ีฐปรีะศึาสนศึาสตร์ี   3(3-0-6)
 (Economics for Public Administration)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาเกี�ยวิกับัคัวิามร้่ทั�วิไปทางเศึรษฐศึาสำตร์		อุปสำงค์ั	อุปทาน
	และการเปลี�ยนแปลงของอุปสำงค์ัและอุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	คัวิาม
ยดืหยุ�นของอปุสำงคัแ์ละอปุทาน	ทฤษฎีีพฤตกิรรมผ้่บัรโิภคัทฤษฎีีการผลติ
	ต้นทุนการผลิต	รายได้ประชาชาติการบัริโภคั	การออม	การลงทุน	และ
บัทบัาทของรัฐทางด้านเศึรษฐกิจที�มีต�อสัำงคัม	เศึรษฐกิจ	และการเมือง
	 Introduction	to	economics;	demand	and	supply;	
dynamics	of	supply	and	demand;	market	equilibrium;	flexibility	
of	demand	and	supply;	theories	of	consumer	behavior;	theories	
of	product;	production	cost;	national	income;	consumption;	
savings;	investment;	government	roles	towards	society,	
economics,	and	politics.
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633204 แนวคิดและทั่ฤษฎีทั่างร่ีฐปรีะศึาสนศึาสตร์ี  3(3-0-6)  
 (Public Administrative Concepts and Theories) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามหมาย	ประวัิติและวิิวัิฒนาการ		แนวิคัวิามคิัด	ทฤษฎีี
	ทางรัฐประศึาสำนศึาสำตร์	เกี�ยวิกับัการบัริหารงานสำมัยใหม�		แนวิโน้มของ
รัฐประศึาสำนศึาสำตร์ในปัจจุบัันและอนาคัต
	 Definition,	history,	evolution,	concepts,	and	theories	
and	public	administration	on	modern	management;	trends	in	
current	and	future	public	administration.

633205 การีคล่งและงบปรีะมาณ  3(3-0-6)   
 (Public Finance and Budgeting)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามหมายและแนวิคัวิามคิัดทั�วิไปเกี�ยวิกับัการบัริหาร
งานคัลัง	และงบัประมาณ	บัทบัาทของรัฐทางการคัลัง	องค์ัการบัริหารการ
คัลัง	คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�างกระบัวินการคัลังกับัการบัริหาร	รายรับัของ
รัฐบัาล	และแหล�งที�มาของรายได้		หนี�สำาธิารณะ	รายจ�ายของรัฐบัาล	
กระบัวินการงบัประมาณแผ�นดิน	และระบับัการตรวิจสำอบัตลอดจน
นโยบัายการคัลังของรัฐบัาล
	 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 รีะเบียบวิธีวิจ่ยทั่างร่ีฐปรีะศึาสนศึาสตร์ี  3(2–2–5)
 (Research Methodology in Public Administration)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน		:		ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามหมายและระเบีัยบัวิิธีิวิิจัยทางสัำงคัมศึาสำตร์โดย
เฉพาะทางรัฐประศึาสำนศึาสำตร์	กระบัวินการและขั�นตอนต�าง	ๆ	ในการ
ทำาวิิจัย	ตั�งแต�การกำาหนดหัวิข้อการทำาวิิจัย	การทบัทวินวิรรณกรรม	การ
ตั�งสำมมติฐาน	การออกแบับัการวิิจัย	การใช้โปรแกรมสำำาเร็จร่ปเพื�อการวิิจัย
	การเขียนเค้ัาโคัรงการวิิจัย	การอ�านรายงานการวิิจัย	การนำาผลการวิิจัย
ไปใช้ฝึกปฏิิบััติ	การดำาเนินงานวิิจัยทุกขั�นตอน

633203 การีบริีหารีทั่ร่ีพยากรีมนุษย์ 3(3-0-6)
 (Human Resource Management) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาถึึงปรัชญาและแนวิคิัดของการบัริหารทรัพยากรมนุษย์	
วิิวัิฒนาการบัริหารทรัพยากรมนุษย์		นโยบัายการบัริหารทรัพยากรมนุษย์
	ตั�งแต�การวิางแผนกำาลังคัน	การกำาหนดตำาแหน�งงาน	การวิิเคัราะห์งาน	
การกำาหนดเงินเดือนและคั�าตอบัแทน	ตลอดจนถึึงทฤษฎีีการจ่งใจ	การ
ยกระดับัขวัิญและกำาลังใจของบุัคัลากร	รวิมทั�งแนวิโน้มการบัริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาคัรัฐและเอกชน
	 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.

640



633209 การีบริีหารีรีะบบข้อมูลและเทั่คโนโลยีสารีสนเทั่ศึ3(2–2–5)  
 (Management of Information Technology System) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาแนวิคิัดเกี�ยวิกับัระบับัข้อม่ลที�สำามารถึนำาไปใช้ด้านการ
บัริหารเพื�อช�วิยในการตัดสิำนใจของผ้่บัริหาร	คัวิามตอ้งการในการใช้ข้อม่ล
	วิิธีิการจัดเก็บัข้อม่ล	การพัฒนาระบับัข้อม่ล	เทคันิคัทางคัอมพิวิเตอร์ใน
ระบับังาน	ซึี�งจะทำาให้ระบับัการบัริหารมีประสำิทธิิภาพ	และประสำิทธิิผล

	 Concepts	of	information	system	management	for	
executive’s	decision;	information	requirement,	data	storage;	
information	system	development;	technical	computer	system	
in	operation	leading	to	efficiency	and	effectiveness.

633210 การีต่อต้านการีทุั่จริีต  3(3-0-6)  
 (Anti-Corruption)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาการทจุรติ	มุมมองของภาคัสำ�วินต�างๆ	ต�อการทจุรติ	สำาเหตุ
การทุจริต	ร่ปแบับัและผลกระทบัของการทุจริต	กฎีหมายเกี�ยวิกับัการต�อ
ต้านการทุจริต	ศึึกษากรณีการทุจริตและแนวิทางแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในสัำงคัมไทย
	 Corruption	studies;	perspectives	of	various	sectors	to	
corruption,	cause,	form,	and	effect;	law	relating	to	anti-
corruption;	case	studies	on	corruption	in	Thailand	and	
solutions.

633211 ปรีะสบการีณ์วิชีาชีีพร่ีฐปรีะศึาสนศึาสตร์ี  6(0–300 ชีม.) 
 (Professional Experiences in Public Administration) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 จัดให้มีการเพิ�มพ่นคัวิามร้่คัวิามสำามารถึและคัวิามชำานาญทาง
รัฐประศึาสำนศึาสำตร์	โดยให้มีการฝึกงานในหน�วิยงานภาคัรัฐ		ภาคั
รัฐวิิสำาหกิจ	หรือภาคัเอกชน		รวิมทั�งหน�วิยงานประเภทอื�น	ๆ	ทั�งนี�เน้น
การรวิบัรวิมข้อม่ล	การวิิเคัราะห์การบัริหารในองค์ัการ	ตลอดจนการวิาง
โคัรงการในการแก้ไขปัญหาในชีวิิตจริง	โดยเฉพาะวัิฒนธิรรมองค์ัการ	
เทคันิคัการบัริหารงานขององค์ัการ	พฤติกรรมมนุษย์ในองค์ัการ
	 Training	for	experience	and	expertise	in	the	field	of	

	 Definition	and	research	methodology	in	social	sciences	
with	an	emphasis	on	public	administration;	research	processes	
and	procedures,	research	title,	literature	review,	hypothesis,	
research	design,	software	package	application,	research	
proposal,	research	report,	implementation	of	research	result,	
and	overall	research	processes.

633207 การีบริีหารีการีพ่ฒนา  3(3-0-6)  
 (Development Administration)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาปัญหาที�เกิดขึ�นกับัประเทศึกำาลังพัฒนา	ทฤษฎีีและ
แนวิคิัดในการแก้ปัญหาและสำ�งเสำริมการพัฒนาประเทศึ	การจัดระบับั
บัริหารในประเทศึกำาลังพัฒนา	การจัดองคั์การเพื�อตอบัสำนองต�อการ
พัฒนา	บัทบัาทของรัฐบัาลในการพัฒนาประเทศึ	ตลอดจนปัญหาและ
อุปสำรรคัต�อการเปลี�ยนแปลงเพื�อการพัฒนา
	 Problems	arising	in	developing	countries;	theories	and	
concepts	of	solution	to	the	problem	and	promotion	on	country	
development;	management	system	in	developing	countries;	
organization	in	response	to	development;	government	role	
in	country	development;	problem	and	obstacle	of	changes	
in	development.

633208 ภาวะผู้นำาและว่ฒนธรีรีมองค์การี 3(3-0-6)  
 (Leadership and Organizational Culture) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาแนวิคัดิและทฤษฎีีภาวิะผ้่นำา	ที�เกี�ยวิข้องกบัับัทบัาทหนา้ที�
ของผ้่นำา	วิิสัำยทศัึน์	คุัณลักษณะที�ดี	การสำร้างคัวิามเป็นผ้่นำา	และการพัฒนา
ผ้่นำา	คัวิามสำัมพันธ์ิระหวิ�างผ้่นำา	อำานาจ	และการเมืองในองคั์การ	ปัญหา
และการแก้ไขคัวิามขัดแย้งในองค์ัการ
	 Concepts	and	theories	of	leadership,	roles	and	
responsibilities,	visions,	good	traits,	leadership	building,	and	
leadership	development;	relationships	of	leader,	power	and	
politics	in	organization;	problem	and	solution	of	conflicts.
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significance	of	new	public	management	as	an	alternative	
concept;	characteristics	of	new	public	management;	functions	
and	processes	in	new	public	management	in	compliance	with	
management	to	achievement;	new	public	management	and	
management	reform	in	Thai	bureaucratic	systems	for	good	
governance.

633303  ส่มมนาเกี�ยวก่บรีะบบรีาชีการีและปัญหา 3(3-0-6)
 การีบริีหารีรีาชีการี  
 (Seminar on Bureaucratic and Administrative 
 Problems)	
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาเกี�ยวิกับัสำภาพแวิดล้อมต�างๆ	ที�มีอิทธิิพลต�อปัญหาในการ
บัริหารระบับัราชการ	ตั�งแต�ในอดีตจนถึึงปัจจุบััน	โดยเน้นเรื�องโคัรงสำร้าง
	วัิฒนธิรรม	คั�านิยม	คัวิามเชื�อ	เศึรษฐกิจและสัำงคัมการเมือง
	 Environments	influencing	problems	in	bureaucratic	
administration	from	the	past	to	the	present	with	emphases	
on	structure,	culture,	value,	belief,	economics,	society	and	
politics.

633304 การีบริีหารีและการีพ่ฒนาเมือง 3(3-0-6)  
  (Urban Administration and Development)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาแนวิคิัดและทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องกับัการบัริหารและพัฒนา
เมือง	บัทบัาท	หน้าที�	และคัวิามรับัผิดชอบัขององค์ักรการบัริหารเมือง	
ระบับัองค์ักร	กฎีหมาย	ข้อบัังคัับั	และการนำาไปปฏิิบััติ	โดยเน้นระบับัการ
เงิน	 งบัประมาณและการเจ้าหน้าที� ที� เ กี�ยวิข้องกับัการให้บัริการ
สำาธิารณ่ปโภคัและสำาธิารณ่ปการในเมือง	ศึึกษาและวิิเคัราะห์สำภาพ
เศึรษฐกิจ	การเมือง	สัำงคัม	และวิัฒนธิรรมเมือง	ทิศึทางการพัฒนาเมือง	
และการมีสำ�วินร�วิมของชุมชน
	 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,	

Public	Administration	in	government,	state	enterprise,	private	
sectors,	or	related	agency	with	emphases	on	data	collection,	
analysis	of	organizational	management,	project	planning,	
problem	solving,	especially	in	aspects	of	organizational	culture,	
organizational	management	technique,	and	organizational	
behavior.

633301  การีวางแผนการีบริีหารี 3(3-0-6)  
 (Administrative Planning) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาทฤษฎีีและเทคันคิัการวิางแผนทั�วิไป	เทคันิคัการวิางแผน
เชิงกลยทุธ์ิ	ทั�งในภาคัราชการภาคัรัฐวิิสำาหกิจ	และภาคัเอกชน	โดยใช้หลัก
ธิรรมาภิบัาล	ในการบัริหารงาน	หลักทั�วิไปและปัญหาในกระบัวินการ
วิางแผนระดับัต�าง	ๆ	หลักการเขียนโคัรงการและคัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�าง
โคัรงการต�าง	ๆ	เทคันิคัการประมาณการ		การกำาหนดเวิลาการประเมิน
ผล		และปฏิิบััติงานให้สำำาเร็จตามแผน	การแก้ปัญหาและการแก้ไขปรับัปรุง
แผนงานนั�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.

633302 การีจ่ดการีภาคร่ีฐแนวใหม่   3(3-0-6)  
 (New Public Management)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามเป็นมาและกำาเนิด	คัวิามสำำาคััญของแนวิคิัดการ
จัดการภาคัรัฐแนวิใหม�ในฐานะที�เป็นกระบัวินทัศึน์ทางเลือกของการ
จัดการภาคัรัฐ	ลักษณะของการจัดการภาคัรัฐแนวิใหม�	หน้าที�และ
กระบัวินการของการจดัการภาคัรฐัแนวิใหม�ที�สำอดคัลอ้งกบััการจดัการมุ�ง
ส่ำ�ผลสำมัฤทธิิ	การจดัการภาคัรฐัแนวิใหม�กบััการปฏิิร่ปการบัรหิารในระบับั
ราชการไทย	เพื�อคัวิามเป็นธิรรมาภิบัาล
	 History	and	origin	of	new	public	management;	
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	การนำาแผนกลยุทธ์ิไปปฏิิบััติ	การติดตามและประเมินคัวิามสำำาเร็จของ
แผนกลยทุธ์ิรวิมถึึงการวิิเคัราะห์กรณีศึึกษา		ทั�งนี�เพื�อให้องค์ัการสำามารถึ
ดำาเนินงานได้อย�างมีประสิำทธิิผลและเกิดประสิำทธิิภาพส่ำงสุำดภายใต้
สำภาวิะคัวิามไม�แน�นอนและภายใต้กระแสำโลกาภิวัิตน์
	 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 การีบริีหารีการีพ่ฒนาชีนบทั่ 3(3-0-6)   
 (Rural Development Administration)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาแผนพัฒนาเศึรษฐกิจและสำังคัมโดยเน้นศึึกษาด้านการ
พัฒนาชนบัท	หน�วิยราชการและองค์ักรอื�นๆที�มีสำ�วินร�วิมในการพัฒนา
ชนบัท	กระบัวินการมสีำ�วินร�วิมของภาคัประชาชนในการพฒันาชนบัท	การ
กำาหนดนโยบัายการบัริหารและการพัฒนาชนบัทให้บัรรลุวัิตถุึประสำงค์ั
ของนโยบัาย	การประเมินผลการปฏิิบััติงาน	ปัญหาและอุปสำรรคัของการ
บัริหารการพัฒนาชนบัท
	 National	Economic	and	Development	Plan	on	rural	
development;	participation	of	government	and	private	sectors,	
as	well	as	people	in	rural	development;	patterns	of	policy	
establishment	for	administration	and	rural	development	for	
goal	achievement;	performance	appraisal;	problems	and	
obstacles	of	rural	development.

633309 นโยบายและการีบริีหารีแรีงงาน 3(3-0-6)   
 (Labor Policy and Administration) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามหมาย	คัวิามสำำาคััญ	วิิวัิฒนาการ	ร่ปแบับัปัญหาของ
การบัริหารแรงงาน	นโยบัายแรงงานรัฐเกี�ยวิกับัการจัดการด้านแรงงาน	
รวิมทั�งปัจจัยอื�นๆ	ที�เกี�ยวิข้องกับักระบัวินการนโยบัายและการบัริหาร
แรงงาน
	 Definition,	significance,	evolution,	and	form	of	labor	

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 การีวิเครีาะห์และการีบริีหารีโครีงการี 3(3-0-6)  
  (Project Analysis and Management) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
			 ศึึกษาคัวิามหมายของโคัรงการ	คัวิามสำมัพันธ์ิของนโยบัาย	แผน
และโคัรงการ	วิงจรโคัรงการ	วิิเคัราะห์คัวิามเป็นไปได้ของโคัรงการ	แนวิคิัด
และกระบัวินการบัริหารโคัรงการ	และปัจจัยที�มีอิทธิิพลต�อการบัริหาร
โคัรงการ	ศึึกษาโคัรงการสำาธิารณะและโคัรงการของภาคัเอกชนคัวิบัคั่�กัน
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.

633306 ปร่ีชีญาและการีบริีหารีเศึรีษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)  
 (Sufficiency Economy Philosophy and Management)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาแนวิคิัดการพัฒนา	คัวิามเป็นมาของปรัชญาเศึรษฐกิจพอ
เพียง	การนำาไปปฏิิบััติเชิงแนวิคัดิและวิิธีิการ	การบัรหิารเศึรษฐกจิพอเพยีง
ที�มุ�งสำ�งเสำริมคัวิามเข้มแข็งของสำถึาบัันคัรอบัคัรัวิและชุมชน	ในการเพิ�มพ่น
สำมรรถึนะในการพึ�งตนเอง
	 Concepts	of	development	concepts;	evolution	of	
sufficiency	economy	philosophy	and	implementation;	
conceptual	practicality	and	methodology;	sufficiency	economy	
management	for	family	and	community	empowerment;	
performance	enhancement	for	self-reliance.

633307 การีจ่ดการีเชิีงกลยุทั่ธ์ในภาคร่ีฐ 3(3-0-6)  
 (Strategic Management in Public Sector)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษา	ทฤษฎีี	แนวิคิัด	วิิสำัยทัศึน์	กระบัวินการและเทคันิคัต�าง	
ๆ	ในการจัดการเชิงกลยทุธ์ิ	โดยเฉพาะเรื�องการทำาแผนกลยทุธ์ิขององค์ัการ
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633312 หล่กรีาชีการีและรีะเบียบปฏิิบ่ติในหน่วยงานภาคร่ีฐ 3(3-0-
6)    (Bureaucracy and Regulation in Public Sector) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาหลักและระเบีัยบัการปฏิิบััติราชการ	ตามที�สำำานักงานคัณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน	สำำานักงานคัณะกรรมการพัฒนาระบับั
ราชการและกรมสำ�งเสำริมการปกคัรองสำ�วินท้องถิึ�น		กำาหนดให้ข้าราชการ	
พลเรือน		ข้าราชการสำ�วินท้องถิึ�น		และข้าราชการอื�น	ๆ	ที�เกี�ยวิข้องถืึอ
ปฏิิบััติ	อาทิ
แนวิทางการปฏิิบััติงาน		การปฏิิบััติราชการแทน		การรักษาราชการแทน
		วิินัย		การลงโทษ		และการป่นบัำาเหน็จคัวิามดีคัวิามชอบั	ฯลฯ
	 Civil	service	regulations	stipulated	by	the	Office	of	
Civil	Service	Commission,	the	Office	of	Public	Sector	
Development	and	the	Department	of	Local	Government;	
regulations	for	civil	officials,	local	officials,	and	other	government	
officials,	guidelines	of	practice,	acting	status	of	duties,	
discipline,	punishment,	and	reward.

633313 การีใช้ีงานโปรีแกรีมสำาเร็ีจรูีป 3(2–2–5) 
 (Application Package Program)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาถึึงโปรแกรมสำำาเร็จร่ปที�ทันสำมัยในงานที�เกี�ยวิข้องกับัการ
จัดเก็บั		ข้อคัวิามเอกสำารการคัำานวิณ		และงานพิมพ์ต�างๆ	เพื�อให้สำามารถึ
ประยุกต์ใช้กับังานทั�วิไป
	 Up-to-date	application	package	programs	associated	
with	storage,	text	document,	calculation,	and	publishing;	
applications	to	various	kinds	of	work.

633314 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ั่�วไป  3(3-0-6)   
 (Criminal Law 1 : General Principles) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาหลักทั�วิไปของกฎีหมายอาญา	ตามประมวิลกฎีหมาย
อาญาภาคั	1	ตั�งแต�มาตรา	1-106		และภาคั	3	ลหุโทษ	มาตรา	367-398
	 General	principles	of	criminal	law	according	to	criminal	
code	section	1,	articles	1-106	and	criminal	code	section	3:	
minor	offence,	articles	367-398.	

administration;	government’s	labor	policy	management,	
related	factors	in	labor	policy	and	management	processes.

633310 การีส่งเสริีมวิสาหกิจชุีมชีนก่บบทั่บาทั่ของร่ีฐ 3(3-0-6)  
 (Community Enterprise Promotion and 
 Government Role)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
			 ศึึกษาคัวิามเป็นมา	คัวิามหมาย		คัวิามสำำาคััญ	แนวิคิัด	หลักการ
ตามปรัชญาเศึรษฐกิจแบับัพอเพียง	การวิางแผนทำาวิิสำาหกิจชุมชน	
กระบัวินการวิิสำาหกิจชุมชน	และบัทบัาทของรัฐกับัการสำ�งเสำริมคัวิามร้่และ
ภ่มิปัญญาท้องถิึ�น	การสำร้างรายได้	การพัฒนาคัวิามสำามารถึในการจัดการ
	และการพัฒนาร่ปแบับัของวิิสำาหกิจชุมชน	เพื�อให้ระบับัเศึรษฐกิจชุมชน
มีคัวิามเข้มแข็ง	สำามารถึพฒันาไปสำ่�การเป็นผ้่ประกอบัการของหน�วิยธุิรกิจ
ที�ส่ำงขึ�น	
	 History,	definition,	significance,	concepts,	and	
principles	of	sufficiency	economy	philosophy;	community	
enterprise	planning,	processes,	and	roles	of	government	on	
knowledge	promotion	and	local	wisdom;	earned	income	
opportunity;	 management	 capability	 development;	
development	of	community	enterprises	to	empower	
community	economics	leading	to	high-level	entrepreneurship.																																																													

633311 การีฝึกปฏิิบ่ติการีทั่างร่ีฐปรีะศึาสนศึาสตร์ี 3(3-0-6)   
 (Workshop in Public Administration) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 การนำาคัวิามร้่ทางด้านรัฐประศึาสำนศึาสำตร์ที�ได้ศึึกษามาทั�งหมด
	มาประมวิลและสัำงเคัราะห์ออกมาเป็นประเด็นที�น�าสำนใจ	นำามาใช้แลก
เปลี�ยนคัวิามคิัดเห็นร�วิมกันในชั�นเรียน	และจัดสัำมมนาได้อย�างมี
ประสิำทธิิภาพ	ทั�งนี�ให้อย่�ในคัวิามคัวิบัคุัมด่แลของอาจารย์ผ้่สำอน
	 Comprehensive	study	and	synthesis	on	public	
administration	contributed	to	special	issues	for	class	discussion;	
seminar	operations	under	the	supervision	of	an	instructor.
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1. หมวดวิชีาเฉุพาะ สาขาวิชีาดิจิท่ั่ลมีเดีย
 วิชีาพื�นฐานทั่างวิชีาชีีพ
634101 วาดเส้น 1 3(2-2-6)
 (Drawing 1)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 สำร้างทักษะในการถึ�ายทอด	โดยใช้การวิาดภาพของสิำ�งที�เห็น	
เข้าใจถึึงโคัรงสำร้าง	สัำดสำ�วินและการจัดองค์ัประกอบั	สำามารถึเลือกมุมมอง
ในการถึ�ายทอดภาพได้อย�างเหมาะสำม	เรียนร้่การใช้เส้ำน	สำร้างร่ปทรง	แสำง
เงา	หลักการการสำร้างมิติ	ระหวิ�างวัิตถุึในภาพ	สำามารถึกำาหนดระยะใกล้
ไกลบันพื�นระนาบัสำองมิติ
	 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 วาดเส้น 2 3(2-2-6) 
 (Drawing 2) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	634101	วิาดเส้ำน	1
	 องค์ัประกอบัหุ�นรวิม	(หุ�นนิ�ง)	รวิมถึึงหุ�นโคัรงสำร้าง	การวิาด
สัำดสำ�วินของชายหญิง	อิริยาบัถึต�าง	ๆ 	สำร้างคัวิามเข้าใจเพื�อประยุกต์ใช้เป็น
พื�นฐานการวิาดคัน	การออกแบับัตัวิละคัร
		 Study	of	figure,	still	life,	human	form,	and	gesture	to	
develop	the	competence	in	drawing	human	figure	and	
character	design.

634103 จิตรีกรีรีมเบื�องต้น 3(2-2-6)
 (Basic Painting) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 สำร้างทักษะการใช้สีำ	การเลือกใช้โคัรงสีำ	สำามารถึนำาไปใช้ในการ
ออกแบับั	องค์ัประกอบัต�าง	ๆ	มีคัวิามเข้าใจทฤษฎีีสีำ	จิตวิิทยาของสีำที�มี
ผลกระทบักับัผ้่มองเห็น
		 Introduction	to	the	basics	use	of	color	in	painting	and	
design.	Students	will	explore	color	theory	and	color	perception	

633315  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  3(3-0-6)  
 (Criminal Law 2 : Offenses) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		633314	กฎีหมายอาญา	1	:		ภาคัทั�วิไป
	 ศึึกษาหลักทั�วิไปของกฎีหมายอาญา	ตามประมวิลกฎีหมาย
อาญาภาคั	2	ตั�งแต�	มาตรา	107-366
	 General	principles	of	criminal	law	according	to	criminal	
code	section	2,	articles	107-366.

633316 กฎหมายวิธีพิจารีณาความอาญา 3(3-0-6)   
 (Criminal Procedure Code) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	633315	กฎีหมายอาญา	2	:	ภาคัคัวิามผิด		
	 ศึึกษาเกี�ยวิกับักระบัวินการดำาเนินคัดีอาญา	ตามประมวิล
กฎีหมายอาญา	ตั�งแต�		มาตรา	1	ถึึง	มาตรา	267	ยกเว้ินในสำ�วินเกี�ยวิกับั
พยานหลักฐาน
	 Criminal	proceedings	according	to	criminal	code:	
articles	1-267,	except	for	a	part	of	evidences.
633317  กฎหมายล่กษณะพยาน 3(3-0-6)  
 (Law of  Evidence)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:		ไม�มี
	 ศึึกษาลักษณะและหลักเกณฑ์การสืำบัพยานหลักฐานของศึาล	
ทั�งคัดีแพ�งและคัดีอาญา	หลักในการรับัฟังและไม�รับัฟังพยานหลักฐาน	
หลักกฎีหมายเกี�ยวิกับัพยานหลักฐานตามประมวิลกฎีหมายวิิธีิพิจารณา
คัวิามแพ�ง	และประมวิลกฎีหมายวิิธีิพิจารณาคัวิามอาญา	
	 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.
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of	graphic	design	and	language	of	visual	imaginary.	As	a	results	
of	practice,	student	will	be	competent	in	basic	graphic	design.	
Design	and	manipulation	of	typography,	selection	of	fonts	and	
spacing	are	covered.

634107 หล่กและทั่ฤษฎีการีสื�อสารี  3(3-0-6)
 (Principles and Theories of Communication)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามหมาย	ประเภท	องค์ัประกอบั	การสืำ�อสำารระหวิ�างบุัคัคัล	
การสืำ�อสำารมวิลชนและการสืำ�อสำารต�างๆ	สำามารถึนำาไปประยกุตใ์นงานดา้น
ต�าง	ๆ	ที�เกี�ยวิข้อง
	 An	overview	of	communication	including	interpersonal	
and	mass	communication.	Student	will	be	able	to	apply	this	
knowledge	in	related	field	of	works.	

634108 องค์ปรีะกอบศิึลป์ 3(3-0-6)
 (Composition of Art)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 สำร้างคัวิามเข้าใจและฝึกฝนทักษะ	ในการสำร้างร่ปทรงที�มีคัวิาม
สัำมพันธ์ิกับัเนื�อหาภายในผลงานและนอกผลงาน	ทั�ง	2	มิติและ	3	มิติ	รวิม
ถึึงการผสำมผสำานโคัรงสำร้างทางร่ปทรง	เช�น	ทัศึนธิาตุ	และโคัรงสำร้างทาง
วัิตถุึ	เช�น	วัิสำดุ	เทคันิคั	สำามารถึสืำ�อสำารอารมณ์	คัวิามร้่สำึกและแสำดง
สุำนทรียภาพในงาน
		 Students	will	receive	training	on	creating	three-	and	
two-	dimensional	art	form	that	are	related	to	content	of	works	
and	the	combination	of	structure,	e.g.	visual	elements,	and	
objects,	e.g.	material	and	technique.	Students	will	be	able	to	
express	feeling	and	aesthetics	in	their	work.

634109 ปรีะว่ติศึาสตร์ีศิึลปะและส่งคมโลก 3(3-0-6)
 (Art History and The World Society)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาร่ปแบับัศิึลปะต�าง	ๆ 	คัวิามงดงาม	คัวิามหมาย	ประโยชน์
	เพื�อการใช้สำอยของงานศิึลปกรรม	นับัแต�โบัราณทั�งตะวัินออกและตะวัิน
ตก	กระทั�งเข้าส่ำ�ยุคัสำมัยใหม�

along	with	the	psychological	implications.

634104 พื�นฐานการีออกแบบ 3(2-2-6)
 (Basic Design) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 สำร้างผลงานด้วิยหลักการทางศิึลปะ	เช�น	จังหวิะของภาพ	
เอกลักษณ์	คัวิามกลมกลืน	ทางด้านร่ปทรง	เสำ้น	สำี	แสำง	ร่ปร�าง	พื�นผิวิ	
เป็นผลงานที�มีคัวิามเอกภาพ	มีการสำร้างสำรรคั์เทคันิคัพัฒนาต�อยอดจาก
จิตรกรรมเบืั�องต้นที�ได้เรียนมา
	 In	this	course,	students	will	create	their	artworks	
through	the	principles	of	design	including	movement	and	
rhythm,	identity,	balance	and	unity	of	shape,	line,	light,	form	
and	texture.	Student	will	also	be	expected	to	apply	the	
techniques	learned	from	the	Basic	Painting	course.

634105 แนวคิดในการีออกแบบ 3(2-2-6)
 (Conceptual Design)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาขั�นตอนการได้มาของผลลัพธิ์ในการออกแบับั	ให้ตรงกับั
สิำ�งที�ต้องการสืำ�อออกไป	ศึึกษาขอ้ม่ลตั�งตน้ดว้ิยเทคันคิัต�าง	ๆ 	กระบัวินการ
การได้ผลลัพธ์ิ	วิิเคัราะหผ์ลลัพธ์ิและสำามารถึนำากลับัไปปรับัปรุงเพื�อให้ได้
งานออกแบับัที�สำมบ่ัรณ์
	 Exploration	of	the	development	of	design	processes	
to	meet	the	goals	from	initiation	and	implement	to	the	analysis	
of	the	result	as	well	as	improvement	of	their	own	work.

634106 คอมพิวเตอร์ีกรีาฟิกเบื�องต้น  3(2-2-6)
 (Introduction to Computer Graphics)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาถึึง	คัวิามหมาย	คัวิามสำำาคััญ	ประวัิติคัวิามเป็นมา	ประเภท
ของกราฟิกดีไซีน์	หลักการออกแบับักราฟิก	ภาษาภาพ	ฝึกทักษะปฏิิบััติ
การในการออกแบับั	สำามารถึปฏิิบััติการออกแบับักราฟิกเบืั�องต้นได้	หลัก
การออกแบับัและจัดวิางตัวิอักษร	การเลือกแบับัตัวิอักษร	การเว้ินช�องไฟ
	การลำ�าโอน	ระยะระหวิ�างบัรรทัด
		 Study	of	meaning,	importance,	history,	types,	principle	
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คัอมพิวิเตอร์	หลักการเบืั�องต้นในการจัดเก็บัขอ้ม่ลวิิธิกีารและเทคันิคัเบืั�อง
ต้นในการใช้	วัิสำดุอุปการณ์	ผลิตสืำ�อดิจิทัล	การนำาสืำ�อดิจิทัลไปประยุกต์ใช้
กับังานต�าง	ๆ
	 An	introduction	to	digital	media	such	as	type,	principle,	
form,	and	design	of	digital	media	as	well	as	creating	basic	
digital	media	using	software.	Information	management	
principle	and	basic	techniques	of	digital	media	tools.	Students	
will	be	able	to	apply	digital	media	in	various	works.

634213 การีถ่ิายภาพเบื�องต้น 3(2-2-6)
 (Basic of Photography)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 เรียนร้่เกี�ยวิกับัการใช้กล้องถึ�ายภาพดิจิทัลและอุปกรณ์ที�
เกี�ยวิข้องกับังานถึ�ายภาพ	ศึึกษาเรื�องของแสำงและสีำที�มผีลต�องานภาพถึ�าย
	พัฒนาคัวิามสำามารถึในการจัดองคั์ประกอบัของภาพ	ฝึกทักษะการถึ�าย
ภาพประเภทต�างๆ
	 Students	are	introduced	to	the	operation	of	digital	
photographic	equipment,	lighting	and	color	balancing.	
Emphasis	is	placed	on	the	ability	to	compose	image	and	to	
produce	various	type	of	photography.

634214 สื�อสิ�งพิมพ์เบื�องต้น  3(2-2-6)
 (Introduction to Print Media)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 แนวิคิัดและหลักการทางสืำ�อสิำ�งพิมพ์ประเภทต�าง	ๆ	ประวัิติ	
วิิวัิฒนาการ	บัทบัาท	หน้าที�	อิทธิิพล	เสำรีภาพและคัวิามรบััผิดชอบัทางสืำ�อ
สิำ�งพิมพ์	รวิมทั�งกระบัวินการผลิตสืำ�อสิำ�งพิมพ์	การออกแบับัจัดหน้า	ระบับั
การพิมพ์และเทคัโนโลยีการพิมพ์
	 Concept	and	principle	of	various	print	media.	Examine	
history,	revolution,	role,	influence,	liberty	and	responsibility	
of	print	media	as	well	as	production,	page	layout	and	printing	
process	and	technology.

		 This	course	examines	various	forms	of	both	Western	
and	Eastern	arts	from	ancient	to	modern	period	in	terms	of	
aesthetic	and	material	objects.

634110 ศิึลปะไทั่ย 3(3-0-6)
 (Thai Traditional Art)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษางานศิึลปะของไทย	เช�น	ด้านจิตรกรรม	ประติมากรรม	
สำถึาปัตยกรรมและประณีตศิึลป์	โดยเรียนร้่อิทธิิพลร่ปแบับัของศิึลปะของ
ชนชาตอืิ�น	ๆ 	ที�มีอิทธิิพลต�อร่ปแบับัและกระบัวินการสำรา้งสำรรคัข์องศึลิปะ
ไทย	เข้าใจถึึงคัุณคั�าเอกลักษณ์ของศึิลปะไทย	นำาไปประยุกต์ในงาน
ออกแบับั
	 A	survey	of	Thai	art	including	painting,	sculpture,	
architecture	and	fine	art.	Topics	include	the	influence	of	multi-
national	art	on	Thai	art.	Students	will	understand	of	the	value	
of	Thai	art	and	apply	in	their	design.

634111 ฟิล์มและวิดีโอโปรีด่กช่ี�น 3(2-2-6)
 (Film & Video Production)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 เข้าใจถึึงหลักการผลิตภาพยนตร์และวิีดีทัศึน์เบืั�องต้นทั�งใน
มุมมองด้านศึลิปะและเทคัโนโลยี	การเขียนบัท	อุปกรณ์ถึ�ายทำา	การตัด
ต�อ	โดยใช้คัอมพิวิเตอร์	หลักการจัดองค์ัประกอบัภาพ	เข้าใจถึึงอุปกรณ์	
หน้าที�ของ	บุัคัคัลากร	ที�เกี�ยวิข้อง
	 Understanding	the	basic	principle	of	film	and	video	
production	in	both	art	and	technology	context	including	script	
writing,	filming	and	production	equipment,	digital	editing,	
principle	of	composition,	and	production	crews.

วิชีาเอกบ่งค่บ
634212 พื�นฐานสื�อดิจิท่ั่ล  3(2-2-6)
 (Basic of Digital Media)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามร้่เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัสืำ�อดิจิทัล	ชนิด	หลักการ	ร่ปแบับั	การ
ออกแบับัสืำ�อดิจิทัล	การสำร้างสืำ�อดิจิทัลเบืั�องต้น	โดยใช้ซีอฟต์แวิร์
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เทคันิคัการถึ�ายภาพในร่ปแบับัใหม�ๆ	และสำามารถึสำร้างเรื�องราวิของ
ภาพถึ�ายจากการใช้แสำงเงาและสีำได้อย�างมืออาชีพ
		 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 การีซ้อนภาพและการีต่ดต่อภาพเคลื�อนไหว  3(2-2-6)
 (Compositing and Editing )
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การสำร้างภาพ	การซ้ีอนภาพ	ตบัแต�งภาพด้วิยเทคันิคัพิเศึษต�าง
	ๆ	การตัดต�อภาพนิ�ง	ภาพเคัลื�อนไหวิเบืั�องต้น	โดยใช้โปรแกรมประมวิล
ผลด้านการตัดต�อ	
	 Using	editing	software	as	a	tool	for	composing	image,	
compositing,	special	effect	along	with	image	and	animation	
editing

634220 การีกำาก่บและลำาด่บภาพ 3(2-2-6)
 (Camera Angles and Sequence of shot)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 เพื�อให้นักศึึกษานักศึึกษาเรียนร้่การกำากับัภาพในการถึ�ายทำาร่ป
แบับัต�างๆ	เพื�อฝึกทักษะการจัดวิางมุมกล้อง	ขนาดภาพในการถึ�ายทำาสืำ�อ
ประเภทต�างๆ	พัฒนาวิิธีิคิัดและการเรียงลำาดับัขันตอนการถึ�ายทำาใน
ขบัวินการผลิตสืำ�อ
	 Students	will	be	exposed	to	camera	movements,	shot	
composition	and	camera	angles	in	production	of	various	type	
of	media.	In	addition,	students	will	develop	productive	ideas	
for	media	production	sequences.

634221 การีสร้ีางภาพ 3 มิติ 3(2-2-6)
 (Creating 3D images)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาและพัฒนาทกัษะการสำรา้งลักษณะสำามมติิ	มุ�งเน้นการขึ�น
แบับัของวิัตถึุ	ในร่ปแบับัต�างๆ	ตั�งแต�	วิัตถึุที�มีโคัรงสำร้างเป็นร่ปทรง
เรขาคัณิต	ไปจนถึึงวัิตถุึที�มี	โคัรงสำร้างตามธิรรมชาติ	การจัดแสำงเงาให้	กับั
วัิตถุึ	การสำร้างองค์ัประกอบัของฉากให้กับัวัิตถุึเพื�อคัวิามงามที�สำมบ่ัรณ์	

634215 การีพ่ฒนาต่วละครี 3(2-2-6)
 (Character Development) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักการออกแบับัตัวิละคัร	และปฏิิบััติด้านการออกแบับัตัวิ
ละคัร	ลักษณะท�าทาง	อารมณ์ของตัวิละคัร	โดยใช้โปรแกรมคัอมพิวิเตอร์
ในการพัฒนา	ในร่ปแบับัภาพ	2	มิติ	
	 Principle	of	character	design	and	practice	of	designing	
two-dimensional	characters	together	with	personality	and	
expression	using	computer	software.

634216 ภาพเคลื�อนไหว 2 มิติ 3(2-2-6)
 (2D Animation)  
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาประวิัติของงานด้านแอนิเมชั�น	เทคันิคัการทำาภาพ
เคัลื�อนไหวิเคัรื�องมือที�ใช้ในการสำร้างภาพทั�งในอดีตและปัจจุบััน	ปฏิิบััติ
การแอนิเมชั�นสำองมิติด้วิยโปรแกรมคัอมพิวิเตอร์
	 Explore	the	history,	technique	and	tools	for	animation	
from	past	to	present.	The	use	of	software	to	develop	two-
dimensional	animations.

634217 การีเขียนบทั่และบทั่ภาพ 3(3-0-6)
 (Script Writing and Storyboard)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 เพื�อให้นักศึึกษาเขียนบัทเบืั�องต้นและสำร้างบัทภาพ	สำำาหรับังาน
ด้านต�างๆ	เช�น	ภาพยนต์	โฆ่ษณา	สำารคัดีงานด้านทีวีิ	เป็นต้น	เข้าใจคัวิาม
แตกต�างในการเขียนบัทแต�ละประเภท
		 This	course	takes	the	students	through	script	writing	
and	developing	storyboard	for	various	types	of	works	e.g.	film,	
advertisement,	documentary,	TV	production,	etc.	Students	
will	understand	the	difference	of	types	of	script	writing.

634218 การีถ่ิายภาพข่�นสูง 3(2-2-6)
 (Advance of Photography)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	634213	การถึ�ายภาพเบืั�องต้น
	 เพื�อให้นักศึึกษาเรียนร้่เกี�ยวิกับัการถึ�ายภาพและพัฒนา
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634224 ห่วข้อพิเศึษ 1 3(3-0-6)  
 (Special Topic 1)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาถึึงเรื�องที�เป็นที�สำนใจในวิงการสืำ�อดิจิทัล	เช�น	โปรแกรมช�วิย
ในการออกแบับั	เคัรื�องมือที�ใช้ในสืำ�อดิจิทัล	การนำาเสำนอผลงานแบับัต�าง	
ๆ	การออกแบับัสืำ�อที�มีมุมมองใหม�	เข้าร�วิมงานสัำมมนาในวิิชาชีพ	มีสำ�วิน
ร�วิมในการสำะทอ้นและแสำดงคัวิามคัดิเหน็	เพื�อสำรุปทศิึทางงานดจิิทัลมีเดยี
	ในปัจจุบัันและอนาคัต
	 Student	will	study	selected	topics	in	field	of	digital	
media	e.g.	design	software,	tools	in	digital	media,	random	type	
presentation	and	new	aspect	media	design.	Student	will	
participate	in	professional	seminar	and	share	their	opinion	as	
to	define	direction	of	digital	media	in	present	days	and	future.

634225 ฝึกงาน   3(0-300-0)
 (On the Job Training)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ฝึกปฏิิบััติงานที�เหมาะสำมกบััลักษณะของงานในสำาขาวิิชาชพี	ไม�
น้อยกวิ�า	300	ชั�วิโมง	ในสำถึานประกอบัการ	ให้เกิดคัวิามชำานาญทางด้าน
วิิชาชีพ	และรายงานผลการปฏิิบััติงานตลอดระยะเวิลาการฝึกงาน
	 Students	undertake	training	in	related	field	of	work	
for	minimum	300	hours	in	the	organizations.	It	is	expected	
that	the	skills	students	gain	from	working	will	help	them	
perform	better	on	their	jobs.	Students	must	submit	on	the	
job	training	report.

634226 โครีงงานสื�อดิจิท่ั่ล 1  1(0-2-6)
 (Senior Project for Digital Media 1)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 นักศึึกษาทำาการศึึกษาคัน้คัวิา้วิิจัยและพฒันา	ภายใตค้ัำาแนะนำา
ของอาจารย์ที�ปรึกษา	เรียนร้่ถึึงระบับัของการวิิจัยและพัฒนาในด้านการ
ออกแบับัสืำ�อ	ซึี�งเปลี�ยนแปลงไปตามบัริบัทสัำงคัมและยุคัสำมัย	โดยจัดเตรียม
การก�อนลงมือสำร้างผลงานที�สำมบ่ัรณ์
	 Guided	by	advisors,	students	will	research	and	
develop	their	projects	of	their	choice.	Research	methodologies	

รวิมถึึงการสำร้างลวิดลายของพื�นผิวิให้กับัวัิตถุึ
	 This	course	provides	the	study	and	the	development	
of	skill	in	three-dimensional	visual	design.	Emphasis	is	placed	
on	structural	elements	of	objects	from	geometric	to	free	form,	
light	and	shadow	of	objects,	along	with	background	and	texture	
on	objects’	surface.

634222 เทั่คนิคการีใช้ีสื�อออนไลน์ 3(2-2-6)
 (Media Online Technical)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาถึึงสืำ�อสัำงคัมที�อย่�บันเคัรือข�ายอินเทอร์เน็ท	สำามารถึใช้
ประโยชน์จากสืำ�อสัำงคัมออนไลน์	ในด้านต�าง	ๆ 	คัวิามเป็นสำ�วินตัวิ	กฎีหมาย
ที�เกี�ยวิข้อง	เข้าในสืำ�อสัำงคัมออนไลน์ที�กำาลังได้รับัคัวิามนิยม	แนวิคิัดเชิง
ทฤษฎีีและเทคันิคัวิิธีิปฏิิบััติ	เกี�ยวิกับัการนำาเสำนอด้วิยสืำ�อดิจิทัล	การผลิต
สืำ�อประสำมที�สัำมฤทธิิผลต�อผ้่รับัสำาร	ในร่ปแบับัต�าง	ๆ 	คัวิามสำำาคััญในการนำา
เสำนอศึาสำตร์และศิึลป์ของการนำาเสำนอ	เข้าใจโคัรงสำร้างและร่ปแบับัของ
การนำาเสำนอ	การนำาเสำนอด้วิยวิาจาเป็นกลุ�มและเป็นรายบุัคัคัล	การ
วิิเคัราะห์และการประเมินผลการนำาเสำนอ
	 Examination	of	social	media.	Topics	covered	include	
uses	of	social	media	in	different	aspects,	privacy,	law	and	
security	in	renowned	social	media,	theory	and	practice	of	
presentation	in	digital	media,	production	of	effective	
multimedia,	principle	of	presentation	as	art	and	science.	
Students	will	perform	oral	presentation	both	in	group	and	
individual	as	well	as	analyze	and	evaluate	the	presentation.

634223 รีะเบียบวิธีวิจ่ย 3(3-0-6)
 (Research Methodology)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาถึึง	ระเบีัยบัวิิธีิวิิจัยในร่ปแบับัต�าง	ๆ	คัวิามหมาย	คัวิาม
สำำาคััญ	ประเภทของการวิิจัย	เพื�อให้	เข้าใจแนวิคิัดของการทำางานวิิจัย	
เข้าใจถึึงประโยชน์ที�ได้รับัจากงานวิิจัย	โดยมุ�งเน้นศึึกษาระเบีัยบัและวิิธีิ
วิิจัยในงานวิิจัยที�เกี�ยวิข้องกับัสืำ�อดิจิทัล
	 Students	will	examine	the	main	components	of	a	
research	framework	in	order	to	establish	their	understanding	
of	research.	Emphasis	will	be	on	research	methodologies	of	
digital	media	related	projects.	
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of	advertising.	Role	and	influence	that	have	an	impact	on	
economic	and	society.	Advertising	planning,	consumer	analysis,	
selection	of	media,	budgeting,	law	and	ethics	of	advertising	
are	covered.

634330 การีออกแบบเอกล่กษณ์ตรีา 3(3-0-6)
 (Brand Identity Design)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาถึึงคัวิามหมาย	คัวิามสำำาคััญ	ประวิติัคัวิามเปน็มา	ประเภท
องค์ัประกอบัของแบัรนด์	หลักการ	ทฤษฎีี	การออกแบับัอัตลักษณ์	โดย
การใช้กราฟิก	ให้เป็นที�ร้่จักจดจำาในบุัคัลิกและภาพลักษณ์ขององค์ักร	
สิำนค้ัาและบัริการ	ฝึกทักษะปฏิิบััติการออกแบับัอัตลักษณ์	ผ�านการนำา
เสำนอในร่ปแบับัที�เหมาะสำม	น�าจดจำาและเข้าใจง�าย
	 This	course	provides	exploration	of	meaning,	
significance,	history,	and	component	of	brand.	Principle	and	
theory	of	graphic	identity	design	in	order	to	be	recognized	by	
image	of	organization,	goods	and	service.	Practice	skill	in	
identity	design	though	appropriate	presentation.

634331 การีสร้ีางเกมส์ 3(2-2-6)
 (Creating games) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาทฤษฎีี	ร่ปแบับัการสำรา้งเกมสำ	์สำำาหรับัการสำรา้งเกม	2	มิติ
และ	3	มิติ	ได้แก�	ระบับัพิกัด	เรขาคัณิต	การทำางานของเวิกเตอร์	การ
จำาลองภาพเหตุการณ์ที�สัำมพันธ์ิกับัร่ปแบับัที�จะใช้ในการสำร้างเกมส์ำ
		 Students	will	learn	theory	and	format	of	creating	
two-	and	three-	dimensional	game,	i.e.,	coordinate	systems,	
vector,	Simulation	relates	to	creating	games.

634332 ภาพเคลื�อนไหว 3 มิติ 3(2-2-6)
 (3D Animation)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	634221	การสำร้างภาพ	3	มิติ
	 ประยุกต์คัวิามร้่จากหลักทฤษฎีีแอนิเมชั�น	สำร้างผลงานจริงผ�าน
การใช้เคัรื�องมือทางคัอมพิวิเตอร์เพื�อให้เกิดเป็นภาพเคัลื�อนไหวิสำามมิติ	
การสำร้างร่ปทรง	ตัวิละคัร	จนถึึงการทำาภาพเคัลื�อนไหวิจากร่ปทรงหรือ

of	media	design	that	transforms	though	social	context	and	
period	are	expected	to	be	well-planned.

634227 โครีงงานสื�อดิจิท่ั่ล 2  2(0-4-12)
 (Senior Project for Digital Media 2)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	634226	โคัรงงานสืำ�อดิจิทัล	1
	 นักศึึกษาทำาการศึึกษาออกแบับั	สำร้างผลงาน	ตามเนื�อหาที�ได้
เตรียมการก�อน	ทำาการแก้ไขปรับัปรุงจนสำมบ่ัรณ์	และนำาเสำนองานส่ำ�
สำาธิารณชน	โดยปรึกษากับัอาจารย์ที�ปรึกษาอย�างต�อเนื�อง
	 Students	will	study,	design,	execute	and	develop	the	
projects	of	their	choice	before	presenting	to	public.	Student	
and	their	advisor	will	have	periodic	discuss	throughout	the	
semester.	

วิชีาเอกเลือก
634328 การีออกแบบเว็บไซต์ 3(2-2-6)
 (Website Design)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 วิิวัิฒนาการของอินเทอร์เน็ต	เว็ิบัเทคัโนโลยี	การสำร้างเว็ิบัไซีต์
ด้วิยโปรแกรมสำำาเร็จร่ป	การออกแบับัและการจัดวิางเนื�อหาโดยใช้ทฤษฎีี
	สีำ	ตัวิอักษร	การวิางตำาแหน�งภาพนิ�ง	ภาพเคัลื�อนไหวิ	เพื�อได้องค์ัประกอบั
ในการสำร้างเว็ิบัไซีต์ที�สำวิยงาม
	 Revolution	of	internet	and	web	technology.	Website	
design	software,	designing	of	page	layout	using	theory,	color,	
font,	and	position	of	images	and	animations	as	key	stages	to	
create	well-designed	website.

634329 การีโฆษณาเบื�องต้น  3(3-0-6)
 (Introduction to Advertising)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 คัวิามหมาย	คัวิามสำำาคััญและวิิวัิฒนาการของการโฆ่ษณา	
บัทบัาท	อทิธิิพลของงานโฆ่ษณาที�มีต�อระบับัเศึรษฐกจิ	สำงัคัม	การวิางแผน
โฆ่ษณา	การวิิเคัราะห์ผ้่บัริโภคั	การเลือกใช้สืำ�อ	การกำาหนดงบัประมาณ	
การประเมินผลโฆ่ษณา	กฎีหมายและจรรยาบัรรณในการโฆ่ษณา
	 Exploration	of	context,	significance	and	development	
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634335 การีผลิตรีายการีวิทั่ยุและโทั่รีท่ั่ศึน์ 3(3-0-6)
 (Radio and Television Production)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 กระบัวินการผลิตรายการวิิทยุโทรทัศึน์	หน้าที�คัวิามรับัผิดชอบั
ของบุัคัลากรฝ่ายต�างๆ	ที�เกี�ยวิข้องและฝึกผลติรายการวิิทยโุทรทศัึน์เบืั�อง
ต้น
	 Process	of	television	production,	role	and	responsibility	
of	production	crews	along	with	practical	exposure	to	basic	
television	production.	

634336 ห่วข้อพิเศึษ 2 3(3-0-6)  
 (Special Topic 2)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาถึึงเรื�องที�เป็นที�สำนใจในวิงการสืำ�อดิจิทัล	เช�น	โปรแกรมช�วิย
ในการออกแบับั	เคัรื�องมือที�ใช้ในสืำ�อดิจิทัล	การนำาเสำนอผลงานแบับัต�าง	
ๆ	การออกแบับัสืำ�อที�มีมุมมองใหม�	เข้าร�วิมงานสัำมมนาในวิิชาชีพ	มีสำ�วิน
ร�วิมในการสำะทอ้นและแสำดงคัวิามคัดิเหน็	เพื�อสำรุปทศิึทางงานดจิิทัลมีเดยี
	ในปัจจุบัันและอนาคัต
		 Student	will	study	selected	topics	in	field	of	digital	
media	e.g.	design	software,	tools	in	digital	media,	random	type	
presentation	and	new	aspect	media	design.	Student	will	
participate	in	professional	seminar	and	share	their	opinion	as	
to	define	direction	of	digital	media	in	present	days	and	future.

634337 สหกิจศึึกษา   6(0-30-0)
 (Cooperative Training)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 นักศึึกษาไปทำางาน	ในหน�วิยงานธุิรกิจเอกชนหรืองานราชการ
เป็นเวิลาไม�น้อยกวิ�า	270	ชั�วิโมง	จะต้องทำารายงานประกอบั	และมีการ
นิเทศึน์จากคัณาจารย์ในหลักส่ำตร
	 Students	will	work	 in	private	or	government	
organizations	for	minimum	270	hours.	Students	must	submit	
cooperative	training	report.	The	training	will	be	supervised	by	
faculty	members.	

ตัวิละคัร
	 The	class	in	which	students	will	apply	animation	
theory	to	create	their	own	3D	animation	work	using	digital	
tools.	Students	will	create	various	forms	and	characters.

634333 การีจ่ดแสงเพื�องานภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหว 3(2-2-6)
 (Light of Photography and VDO)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การจัดแสำงถึ�ายภาพนิ�งและภาพเคัลื�อนไหวิดว้ิยแสำงไฟประดษิฐ์
	จากการเรียนแบับัแสำงธิรรมชาติเพื�อสำามารถึกำาหนดระยะแสำงเงาบันพื�น
ฐานภาพนิ�งและภาพเคัลื�อนไหวิ
	 Lighting	design	for	photography	and	motion	picture.	
Students	will	be	introduced	to	the	use	of	natural	and	artificial	
lighting	to	create	light	and	shadow.

634334 บุคลิกภาพในการีนำาเสนอ 3(3-0-6)
 (Personality presentation) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 การศึึกษาเกี�ยวิกับัวิิชาการพัฒนาบุัคัลิกภาพ	โดยเน้นสิำ�งที�มี
อิทธิิพลต�อภาวิการณ์เป็นผ้่นำาทางธุิรกิจทุกระดับั	เน้นการพ่ดติดต�องาน
ธุิรกิจ	การเข้าร�วิมประชุมและเสำนอคัวิามคิัดเห็นต�อที�ประชุม	การตัดสิำน
ใจทางธิุรกิจ	การจ่งใจ	การเกลี�ยกล�อม	การเจรจาต�อรอง	การเข้าสำังคัม	
การพัฒนาบุัคัลิกภาพทางด้านร�างกาย	อารมณ์และจิตใจ	โดยเน้นการใช้
หลักธิรรมในทางศึาสำนาและจิตใจ	มีการฝึกปฏิิบััติและร้่จักทำาการ
วิิเคัราะห์	การประเมนิตนเอง	การวิางแผนพฒันาตนเองใหส้ำามารถึทำางาน
ร�วิมกับัผ้่อื�นได้อย�างมีประสิำทธิิภาพ
	 This	course	will	offer	development	in	personality.	
Emphasis	will	place	on	business	leadership	skill;	business	
negotiation,	conference,	sharing	ideas	in	the	meeting,	
persuasion,	etc.	Students	will	develop	both	physically	and	
mentally	personality	by	mean	of	morality.	Analyze,	evaluate	
and	develop	self	in	order	to	work	efficiently	with	others.
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640121 กฎหมายนิติกรีรีมและส่ญญา  3(3-0-6)
  (Law of Juristic Acts and Contracts) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายลักษณะนิติกรรม	ตามประมวิลกฎีหมาย
แพ�งและพาณชิย	์บัรรพ	1รวิมทั�งระยะเวิลา	อายคุัวิาม	และหลกักฎีหมาย
สัำญญา	ตามประมวิลกฎีหมายแพ�งและพาณิชย์	บัรรพ	2	หรือกฎีหมาย
พิเศึษอื�น	รวิมตลอดถึึงปัญหาเกี�ยวิข้องกับัหลักกฎีหมายสัำญญาในปัจจุบััน

	 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 : ภาคท่ั่�วไป 3(3-0-6)
  (Criminal Law : General Principles)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักทั�วิไปของกฎีหมายอาญาตามประมวิลกฎีหมายอาญา
ภาคั	1	หลักทั�วิไป
	 Study	of	general	principles	of	criminal	laws	as	
stipulated	in	Criminal	Code,	Section	1:	General	Principles.

640211 กฎหมายหนี� : หล่กท่ั่�วไป  3(3-0-6)
  (Law of Obligation : General Principles) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักทั�วิไปของกฎีหมายลักษณะหนี�	ตามประมวิลกฎีหมาย
แพ�งและพาณิชย์	บัรรพ	2	นอกจากที�เป็นเนื�อหาของวิิชา	640121	
กฎีหมายนิติกรรมและสัำญญา	และวิิชา	640212	กฎีหมายละเมิด	จัดการ
งานนอกสัำ�ง	ลาภมิคัวิรได้	รวิมตลอดถึึงปัญหาเกี�ยวิข้องกับัหลักกฎีหมาย
หนี�ในปัจจุบััน
	 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.

หมวดวิชีาเฉุพาะ สาขาวิชีานิติศึาสตร์ี
640111 กฎหมายแพ่ง : หล่กท่ั่�วไป  3(3-0-6)
  (Civil Law : General Principles)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาคัวิามหมาย	คัวิามเป็นมาและบั�อเกิดของกฎีหมาย	
ประเภทและหมวิดหม่�ของกฎีหมาย	การบััญญัติ	การเปลี�ยนแปลงและการ
ยกเลิกกฎีหมาย	คัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�าง	กฎีหมายกบััปรากฏิการณ์ทางสัำงคั
มอื�นๆระบับักฎีหมายที�สำำาคััญของโลก	การใช้	การตีคัวิาม	ผลบัังคัับั	และ
การบัังคัับัตามกฎีหมาย	สิำทธิิ	หน้าที�	และการใช้สิำทธิิ	รวิมทั�งการใช้สิำทธิิ
เกินสำ�วิน	นิรโทษกรรมและหลักสำุจริต	หลักทั�วิไปของกฎีหมายแพ�งที�
บััญญัติไว้ิตามประมวิลกฎีหมายแพ�งและพาณิชย์	บัรรพ	1	ลักษณะ1และ
ลักษณะ	2
	 Definition,	history,	source	of	the	law;	types	and	
classification	of	law;	legislation,	amendment	and	revocation;	
relation	between	law	and	social	effects;	world’s	major	legal	
systems;	application,	interpretation,	validity,	enforcement,	
right,	role,	exercise	of	right,	abuse	of	right,	amnesty,	good	faith	
principles;	general	principles	of	civil	law	as	stipulated	in	the	
Civil	and	Commercial	Code	Book	1,	Title	1	and	2

640112 หล่กกฎหมายมหาชีน 3(3-0-6)
  (Principles of Public Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาสำถึาบัันทางกฎีหมายมหาชน	คัวิามหมาย	องคั์ประกอบั
และร่ปของรัฐ	การเป็นนิติบุัคัคัลและสำถึาบัันต�าง	ๆ	ของรัฐ	ศึึกษาคัวิาม
หมายและคัวิามจำาเป็นของการปกคัรองโดยกฎีหมาย	คัวิามเป็นมาและ
วิิวัิฒนาการของระบับักฎีหมายมหาชน	ขอบัเขตและลักษณะเฉพาะของ
กฎีหมายมหาชน	ศึึกษาบั�อเกิดของกฎีหมายมหาชน	แนวิคัวิามคิัดและนิติ
วิิธีิ	(JURISTIC	METHOD)	ของกฎีหมายมหาชน
	 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.
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640215 ภาษาอ่งกฤษสำาหร่ีบน่กกฎหมาย  3(3-0-6) 
  (English for Lawyer) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาภาษาอังกฤษที�เกี�ยวิกับัศัึพท์ทางกฎีหมาย	ถ้ึอยคัำาและ
สำำานวินกฎีหมายต�าง	ๆ
	 Study	of	English	legal	terms,	idioms,	and	expressions.

640216 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด  3(3-0-6) 
  (Criminal Law : Offense)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยศึึกษา	วิิชา	640122	กฎีหมายอาญา:	
	 	 ภาคัทั�วิไป	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายอาญาภาคัคัวิามผิด	ตามประมวิลกฎีหมาย
อาญา	ภาคั	2	คัวิามผิดและภาคั	3	ลหุโทษ	
	 Principles	of	criminal	law	in	the	division	of	Offense	
stipulated	in	criminal	law	Part	2	offenses	and	Part	3	petty	
offences.

640221 เอกเทั่ศึส่ญญา 2 3(3-0-6) 
  (Specific Contracts 2)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายลักษณะตัวิแทน	นายหน้า	ยืม	ฝากทรัพย์	
จ้างแรงงาน	จ้างทำาของ	และรับัขน	ตามประมวิลกฎีหมายแพ�งและพาณิชย์
	บัรรพ	3
	 Study	of	principles	of	law	of	agent,	broker,	loan,	
deposit,	hire	of	service,	hire	of	labor,	and	carriage	as	stipulated	
in	the	Civil	and	Commercial	Code	Book	3

640222 กฎหมายปรีะก่นด้วยบุคคลและทั่ร่ีพย์  2(2-0-4)
  (Law of Secured Transactions) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมาย	ลักษณะคัำ�าประกัน	จำานอง	จำานำา	ตาม
ประมวิลกฎีหมายแพ�งและพาณิชย์	บัรรพ	3
		 (Prerequisite	:	None)
	 Study	the	principles	of	surety	bond,	mortgage,	and	
pledge	law	as	stipulated	in	the	Civil	and	Commercial	Code	
Book	3

640212 กฎหมายละเมิด จ่ดการีงานนอกส่�ง ลาภมิควรีได้ 3(3-0-6) 
  (Law of Torts : Managements of Affairs without 
 Mandate and Undue Enrichment
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายแพ�งและพาณิชยลั์กษณะละเมิด	จัดการงาน
นอกสัำ�ง	ลาภมิคัวิรได้	ตามประมวิลกฎีหมายแพ�งและพาณิชย์	บัรรพ	2	
รวิมตลอดถึึงหลักกฎีหมายวิ�าด้วิยคัวิามรับัผิดทางละเมิดในกฎีหมายพิเศึษ
อื�น	ๆ	เช�น	กฎีหมายคัวิามรับัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที�
	 Principles	of	civil	and	commercial	code;	tort,	
management	of	affairs	without	mandate	and	undue	enrichment	
as	stipulated	in	Civil	and	Commercial	Code	Book	2;	principles	
of	law	of	the	liability	of	wrongful	acts	in	other	special	law	
such	as	act	on	liability	for	officials’	wrongful	acts.

640213 กฎหมายทั่ร่ีพย์สินและทีั่�ดิน 3(3-0-6) 
  (Property and Land Law)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายลักษณะทรัพย์และทรัพย์สิำน	ตามประมวิล
กฎีหมายแพ�งและพาณิชย์	บัรรพ	1	ลักษณะ	3	และบัรรพ	4	ประมวิล
กฎีหมายที�ดิน	และกฎีหมายอื�นที�เกี�ยวิข้อง
	 Principles	of	property	and	land	law	as	stipulated	in	
civil	and	commercial	code	Book	1,	Title	3	and	Book	4;	land	
code	and	related	law.

640214 เอกเทั่ศึส่ญญา 1  3(3-0-6) 
  (Specific Contracts 1)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายลักษณะซืี�อขาย	แลกเปลี�ยน	ให้	เช�าทรัพย์
และเช�าซืี�อ	ตามประมวิลกฎีหมายแพ�งและพาณิชย์	บัรรพ	3	
	 Study	of	principles	of	selling,	exchange,	hiring	of	
property	and	hire-purchase	law	as	stipulated	in	Civil	and	
Commercial	Code	Book	3
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partnership,	limited	company,	public	limited	company	and	
other	organizations	such	as	joint	venture;	rights,	duty,	and	
responsibilities	of	shareholder	and	executive	director;	third-
party	relationship	as	stipulated	in	the	Civil	and	Commercial	
Public	Limited	Company	Acts	and	relating	law;	control	and	
inspection;	corporate	governance.

640226 กฎหมายต่�วเงิน  2(2-0-4)
  (Negotiable Instruments) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายลักษณะตั�วิเงินตามประมวิลกฎีหมายแพ�ง
และพาณิชย์	บัรรพ	3	
	 Study	the	principles	of	negotiable	instruments	as	
stipulated	in	the	Civil	and	Commercial	Code	Book	3

640227 กฎหมายทั่ร่ีพย์สินทั่างปัญญา 3(3-0-6) 
  (Intellectual Property Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษากฎีหมายที�เกี�ยวิกับัลิขสิำทธิิ�	เคัรื�องหมายการค้ัา	ชื�อทางการ
ค้ัาและสิำทธิิบััตรรวิมถึึงวิิธีิพิจารณาคัดีทรัพย์สิำนทางปัญญาและการคั้า
ระหวิ�างประเทศึ
	 Study	the	law	concerning	the	copyright,	trademark,	
trade	name	and	patent;	procedure	for	intellectual	property	
and	international	trade.

640311 กฎหมายครีอบคร่ีว 3(3-0-6) 
  (Family Law)   
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายลักษณะคัรอบัคัรัวิ	ตามประมวิลกฎีหมาย
แพ�งและพาณิชย์	บัรรพ	5
		 Study	the	principles	of	family	law	as	stipulated	in	the	
Civil	and	Commercial	Code	Book	5
 

640223 กฎหมายร่ีฐธรีรีมนูญ 3(3-0-6)  
 (Constitutional Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาประวิติัและวิิวัิฒนาการของรฐัธิรรมน่ญ	องคัก์ารต�างๆของ
รัฐ	สิำทธิิและเสำรีภาพของบัคุัคัลทฤษฎีีที�สำำาคััญๆของระบับัรฐัธิรรมน่ญ	อาทิ
เช�น	ทฤษฎีีการแบั�งแยกอำานาจทฤษฎีี	Judicial	Reviews	รวิมทั�งปรชัญา
ของแนวิคัวิามคิัดต�าง	ๆ	ในระบับัรัฐธิรรมน่ญ
	 Study	the	history	and	evolution	of	constitution;	public	
institutions;	individual	rights	and	freedom;	important	theories	
of	constitutionalism	such	as	theory	of	the	separation	of	power,	
judicial	reviews	including	philosophy	of	concepts	of	
constitutionalism.

640224 กฎหมายปรีะก่นภ่ย  2(2-0-4)
  (Law of Insurance) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายลักษณะ	ประกนัภัย	ตามประมวิลกฎีหมาย
แพ�งและพาณิชย์	บัรรพ	3	และกฎีหมายอื�นที�เกี�ยวิข้อง
	 Study	the	principles	of	law	of	insurance	as	stipulated	
in	the	Civil	and	Commercial	Code	Book	3	and	related	law.

640225 กฎหมายล่กษณะหุ้นส่วน–บริีษ่ทั่ และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 เกี�ยวก่บองค์กรีธุรีกิจ 
 (Partnership and Company Law and Law 
 of Business Organization)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาคัวิามสำำาคััญขององค์ักรธุิรกิจ	ประเภทต�างๆหลักเกณฑ์ใน
การจัดตั�งและดำาเนินการห้างหุ้นสำ�วินบัริษัทจำากัด	บัริษัทมหาชนจำากัดและ
องค์ักรธุิรกิจอื�นๆเช�น	กิจการค้ัาร�วิม(	Joint	venture)	สิำทธิิหน้าที�และ
คัวิามรับัผิดชอบัของผ้่ถืึอหุ้น	กรรมการผ้่บัริหาร	และคัวิามสัำมพันธ์ิกับั
บุัคัคัลภายนอก	ตามประมวิลกฎีหมายแพ�งและพาณิชย์	พระราชบััญญัติ
บัริษัทมหาชน	จำากัด	และกฎีหมายอื�นที�เกี�ยวิข้อง	การกำากับัและตรวิจ
สำอบัรวิมถึึงบัรรษัทภิบัาล
	 Study	the	importance	of	various	types	of	business	
organization;	principles	of	the	formation	and	operation	of	
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as	stipulated	in	the	Criminal	Procedure	Code	Part	1	and	2;	
Human	Rights	in	Judicial	Process.

640316 กฎหมายรีะหว่างปรีะเทั่ศึ 3(3-0-6) 
  (International Laws) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาประวัิติคัวิามเป็นมาทฤษฎีีบั�อเกิดและสำาระสำำาคััญของ
กฎีหมายระหวิ�างประเทศึแผนกคัดีเมือง	รวิมถึึงกฎีหมายขัดกันและ
กฎีหมายสัำญชาติ	
	 History,	theory,	source	and	main	points	of	public	
international	law;	conflicts	of	law;	nationality	law.

640321 รีะบบศึาลและพรีะธรีรีมนูญศึาลยุติธรีรีม 2(2-0-4) 
 (Judicial Systems and Constitution of Courts of Jus-
tice) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาพระธิรรมน่ญศึาลยุติธิรรม	ศึาลยุติธิรรม	อำานาจศึาล	
อำานาจผ้่พิพากษาในการพจิารณา	พิพากษาคัดรีวิมทั�งกระบัวินการวิินิจฉัย
ชี�ขาดในข้อขัดแย้งในเรื�องอำานาจหน้าที�ระหวิ�างศึาลต�างๆด้วิยแต�ไม�รวิม
ถึึงวิิธีิพิจารณาคัดีดังกล�าวิ
	 Statute	of	courts	of	justice;	court	of	justice;	jurisdiction	
of	the	court;	prerogative	of	judge	in	procedures;	judgement;	
award	procedure	in	conflict	of	courts	authority	but	not	
including	the	procedure	of	the	mentioned	cases.

640322 กฎหมายวิธีพิจารีณาความแพ่ง 2  3(3-0-6) 
  (Law of Civil Procedure 2) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยศึึกษาวิิชา	640313	กฎีหมายวิิธีิ

พิจารณาคัวิามแพ�ง	1
	 ศึึกษากฎีหมายวิ�าด้วิยอุทธิรณ์	และฎีีกา	วิิธีิการชั�วิคัราวิก�อน
พิพากษาและการบัังคัับัตามคัำาพิพากษา	หรือ	คัำาสัำ�งตามประมวิลกฎีหมาย
วิิธีิพิจารณาคัวิามแพ�ง	
	 Must	be	registered	in	640313	:	Law	of	Civil	Procedure	
1	Law	of	appeal	and	appeal	to	the	Supreme	Court;	interlocutory	
relief;	enforce	judgement	or	Rule	of	Civil	Procedure	Code.

640312 กฎหมายมรีดก 3(3-0-6) 
  (Law of Succession)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายลักษณะมรดก	ตามประมวิลกฎีหมายแพ�ง
และพาณิชย์	บัรรพ	6
	 Study	the	principles	of	law	of	succession	as	stipulated	
in	the	Civil	and	Commercial	Code.

640313 กฎหมายวิธีพิจารีณาความแพ่ง 1  3(3-0-6) 
  (Law of Civil Procedure 1)  
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายวิิธีิพิจารณาคัวิามแพ�งวิ�าด้วิยบัททั�วิไป	วิิธีิ
พิจารณาในศึาลชั�นต้น	
	 Study	the	principles	of	law	of	civil	procedure	
concerning	general	provisions;	procedure	in	the	civil	court.

640314 กฎหมายภาษีอากรี  3(3-0-6) 
  (Law of Taxation) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาประมวิลรษัฎีากรในสำ�วินวิ�าด้วิยภาษเีงนิไดบุ้ัคัคัลธิรรมดา
และภาษีเงินได้นิติบุัคัคัล	ภาษีรับัการให้	ภาษีม่ลคั�าเพิ�ม	ภาษีธุิรกิจเฉพาะ
และภาษีการรับัมรดกตลอดจนศึึกษา	สำนธิิสัำญญาภาษี	กฎีหมายวิ�าด้วิย
ศึาลภาษีอากรและวิิธีิพิจารณาคัดีในศึาลภาษีอากร
	 Study	the	revenue	code	concerning	personal	income	
tax	and	corporate	income	tax;	gift	tax;	value	added	tax;	specific	
business	tax;	inheritance	tax;	double	taxation	treaty;	law	
concerning	tax	court;	procedure	in	tax	court.

640315 กฎหมายวิธีพิจารีณาความอาญา 1  3(3-0-6) 
  (Law of Criminal Procedure 1) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยศึึกษาวิิชา	640216	กฎีหมายอาญา	:
	 	 ภาคัคัวิามผิด	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายประมวิลวิิธีิพิจารณาคัวิามอาญา	ภาคั	1	
และ	ภาคั	2ตามประมวิลกฎีหมายวิิธีิพิจารณาคัวิามอาญาภาคั	1	และภาคั
	2	และสิำทธิิมนุษยชนในกระบัวินการยุติธิรรม
	 Principles	of	law	of	Criminal	Procedure	Part	1	and	2	
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labor	relations;	compensation,	ways	to	judge	and	interpret	
labor	problems;	social	security	law;	procedure	in	labor	court.

640411 หล่กวิชีาชีีพและจริียธรีรีมของน่กกฎหมาย  2(2-0-4)
 (Legal Profession and Ethics of Lawyers) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาวิิวัิฒนาการของวิิชาชีพกฎีหมาย	หน้าที�และงานของนัก
กฎีหมายในสำาขาต�าง	ๆ	คุัณธิรรมและจริยธิรรม	มารยาท	วิินัย	อุดมคัติ	
และบัทบััญญัติกฎีหมายที�เกี�ยวิข้อง
	 Study	the	evolution	of	legal	profession;	roles	and	
duties	of	lawyer	from	different	department;	morality	and	
ethics;	etiquette,	discipline,	ideal,	relating	law.

640412 กฎหมายล้มละลาย  3(3-0-6)
  (Bankruptcy Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษากระบัวินพิจารณาคัดีล้มละลาย	วิิธีิการจัดการทรัพย์สิำน
ของล่กหนี�	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	อำานาจศึาลและกระบัวินพิจารณา
คัดีล้มละลาย	การสำอบัสำวิน	และ	บัทกำาหนดโทษและบัทเบั็ดเสำร็จทั�วิไป	
และการฟ้�นฟ่กิจการ
	 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 กฎหมายปกครีอง 3(3-0-6) 
  (Administrative Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึ กษ าประ วัิ ติ แ ล ะ ลั กษณะ ทั� วิ ไ ปขอ ง ฝ่ า ยปกคัรอ ง
(Administration)	และกฎีหมายปกคัรองบั�อเกิดของกฎีหมายปกคัรอง	
การใช้และการตีคัวิามกฎีหมายปกคัรอง	การจัดระเบัียบัราชการบัริหาร
บุัคัคัลและทรัพย์สิำนในกฎีหมายปกคัรอง	ทฤษฎีีวิ�าด้วิยการกระทำาของ
ฝ่ายปกคัรอง	คัวิามรับัผิดของ	ฝ่ายปกคัรอง	รวิมตลอดจนการคัวิบัคุัมฝ่าย
ปกคัรอง	ทั�งในสำ�วินที�เกี�ยวิกับัประเภทของการคัวิบัคุัมองค์ักร	ผ้่คัวิบัคุัม	
วิิธีิปฏิิบััติราชการทางปกคัรองและวิิธีิพิจารณาคัดีปกคัรอง
	 History	and	general	characteristics	of	administration	

640323 กฎหมายวิธีพิจารีณาความอาญา 2  3(3-0-6)
  (Law of Criminal Procedure 2) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	เคัยศึึกษาวิิชา	640315	กฎีหมายวิิธีิ

พิจารณาคัวิามอาญา	1	
	 ศึึกษาวิิธีิพิจารณาในศึาลชั�นต้น	อุทธิรณ์และฎีีกาตามประมวิล
กฎีหมายวิิธีิพิจารณาคัวิามอาญาภาคั	3	และภาคั	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 กฎหมายพยานหล่กฐาน 3(3-0-6)
  (Law of Evidence) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายวิ�าด้วิยพยานหลักฐานทั�งที�เป็นหลักทั�วิไป
ของกฎีหมายลักษณะพยานหลักฐาน	และบัทบััญญัติตามประมวิล
กฎีหมายวิิธีิพิจารณาคัวิามแพ�งและประมวิลกฎีหมายวิิธีิพิจารณาคัวิาม
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 กฎหมายแรีงงาน  3(3-0-6) 
 (Labor Laws) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักทั�วิไปของกฎีหมายแรงงาน	ประวัิติคัวิามเป็นมาทาง
กฎีหมายแรงงานในประเทศึไทย	หลักกฎีหมายแรงงานของประเทศึไทย
ในปัจจุบัันในเรื�องการคุ้ัมคัรองแรงงาน	แรงงานสำมัพันธ์ิ	เงินทดแทน	ตลอด
จนแนวิทางในการพิจารณาและตีคัวิามปัญหาต�างๆ	ที�เกี�ยวิกับัแรงงาน
และกฎีหมายประกันสำังคัม	รวิมถึึงกฎีหมายวิิธีิพิจารณาคัดีในศึาล
แรงงาน	 	 	 	 	 	 			
	 General	principles	of	labor	law;	history	of	Thai	labor	
law;	principles	of	today’s	Thai	labor	law	on	labor	protection;	
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641102 กฎหมายข้อมูลข่าวสารีของรีาชีการีและ  2(2-0-4)
 สิทั่ธิส่วนบุคคล
 (Law on Public Information Access and Rights 
 of Privacy)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาถึึงแนวิคิัดของการให้สิำทธิิแก�	ประชาชนที�จะเข้าถึึงข้อม่ล
ข�าวิสำารของทางราชการ	วิิธีิการที�ให้ประชาชนเข้าถึึงข้อม่ลข�าวิสำาร	
ลักษณะของข้อม่ลข�าวิสำารประเภทต�างๆ	วิิธีิการทางบัริหารในการแก้ไข
ปัญหากรณีที�สิำทธิิเข้าถึึงข้อม่ลข�าวิสำารได้รับัการกระทบักระเทือน	การ
คุ้ัมคัรองข้อม่ลข�าวิสำารที�เป็นเรื�องของสิำทธิิสำ�วินบุัคัคัล	ตามกฎีหมายวิ�าด้วิย
ข้อม่ลข�าวิสำารของราชการ
		 Concepts	of	entitled	citizens	to	get	access	to	
government	information;	method	for	citizen	to	get	access	to	
the	information;	characteristic	of	data;	types	of	information;	
solution	management	to	the	problems	of	effected	information	
access	rights;	protection	of	personal	life	information	as	
stipulated	in	public	information	access.

641103 กฎหมายการีบริีหารีงานบุคคลภาคร่ีฐ 2(2-0-4) 
  (Law on Public Personnel Management) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี		
	 ศึึกษาถึึงหลักการบัริหารงานบัุคัคัลภาคัรัฐ	กฎีหมายวิ�าด้วิย
ระเบีัยบัข้าราชการพลเรือนกฎีหมายวิ�าด้วิยระเบีัยบัข้าราชการฝ่าย
ตุลาการ	กฎีหมายวิ�าด้วิยระเบีัยบัข้าราชการฝ่ายรัฐสำภา	กฎีหมายวิ�าด้วิย
องค์ักรอยัการและพนกังานอยัการ	กฎีหมายวิ�าด้วิยระเบัยีบัข้าราชการคัร่
	และกฎีหมายวิ�าด้วิยพนักงานในหน�วิยงานของรัฐที�เป็นอิสำระ
		 Principles	of	public	personnel	management;	law	on	
civil	servants	regulations;	law	on	judiciary	servants	regulations;	
law	on	parliamentary	servants	regulations;	law	on	prosecutor	
organization	and	prosecutors;	law	on	teacher’s	service;	law	
on	officers	in	independent	state	units.

and	administrative	law;	application	and	interpretation	of	
administrative	law;	personnel	administration	and	asset	
administration	in	the	administrative	law;	theory	of	administrative	
action;	administrative	liability;	administrative	control	of	the	
types	of	organizational	control,	overseers,	administrative	
procedure,	and	administrative	court	procedure.

640414 กฎหมายว่าด้วยการีป้องก่นและปรีาบปรีาม 3(3-0-6) 
 การีทุั่จริีตและปรีะพฤติมิชีอบ 
  (The Law on the Prevention and Suppression of 
 Corruption) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษากฎีหมายเกี�ยวิกับัการป้องกันและปราบัปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบั	การจัดตั�งองค์ักร	วิิธีิดำาเนินคัดี	และกฎีหมายอื�นๆที�
เกี�ยวิข้อง	
	 Study	the	law	on	the	prevention	and	suppression	of	
corruption;	establishing	organization;	prosecution	methods	
and	related	laws.

กลุ่มวิชีาเลือกเฉุพาะสาขา 
641101 ส่ญญาของฝ�ายปกครีอง  2(2-0-4)
  (Administrative Contracts)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
		 ศึึกษาถึึงประเภทต�าง	ๆ	ของสัำญญาของฝ่ายปกคัรอง	ทั�งที�เป็น
สัำญญาตามกฎีหมายแพ�งและพาณิชย์	สัำญญาทางปกคัรอง	หลักเกณฑ์
เกี�ยวิกับัสัำญญาตามกฎีหมายวิ�าด้วิยการพัสำดุ	หลักกฎีหมายที�สำำาคััญเกี�ยวิ
กับัสัำญญาทางปกคัรอง	เช�น	การก�อให้เกิดสัำญญาข้อกำาหนดที�เป็นลักษณะ
พิเศึษของสัำญญา	การบัังคัับัการตามสัำญญา	การยกเลิกสัำญญา
	 Types	of	administrative	contracts	in	both	civil	and	
commercial	codes;	administrative	contracts;	principles	of	the	
law	of	contract	of	state	properties;	major	law	principles	
concerning	administrative	contract	such	as	formation	of	
contract,	specific	terms	of	contract,	contract	enforcement,	
and	contract	termination.
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เศึรษฐศึาสำตร์ที�เกี�ยวิกับัการเงิน	และการคัลังที�ใช้ในการบัริหารประเทศึ
	 Principles	of	law	with	respect	to	monetary,	finance,	
budgeting,	taxation	system,	monetary	and	finance	institutions;	
economic	principles	with	respect	to	monetary	and	finance	of	
which	are	utilized	by	state	for	administration.

641107 กฎหมายเกี�ยวก่บพรีรีคการีเมือง และการีเลือกต่�ง 2(2-0-4) 
  (Political Party and Electoral Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาประวัิติคัวิามเป็นมา	และสำภาพปัจจุบัันของพรรคัการเมือง
	ระบับัการเลือกตั�งตลอดจนองค์ัการเลือกตั�งทั�งของไทยและต�างประเทศึ
ทางด้านพรรคัการเมืองนั�น	ศึึกษาเน้นถึึงโคัรงสำร้างพรรคัการเมืองตลอด
จนบัทบัาทของพรรคัการเมืองตามกฎีหมายพรรคัการเมืองปัจจุบัันสำ�วิน
ทางด้านกฎีหมายเลือกตั�งนั�น	ศึึกษาถึึงข้อดีข้อเสีำยของระบับัการเลือกตั�ง
	และองค์ัการเลือกตั�งตามกฎีหมายเลือกตั�งฉบัับัปัจจุบััน	รวิมทั�งแนวิทาง
การปรับัปรุงกฎีหมายดังกล�าวิ
	 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.

641104 กฎหมายเกี�ยวก่บทั่ร่ีพย์สินของแผ่นดิน 2(2-0-4) 
  (Law on Public Domain)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาถึึงคัวิามเป็นมาของทรัพย์สิำนของแผ�นดินประเภทต�าง	ๆ	
ของทรพัยสิ์ำนของแผ�นดิน	เกณฑท์างดา้นสำถึานะทางกฎีหมาย	การคัวิบัคัมุ
	ด่แล	การถึอนสำภาพ	รวิมทั�งที�ราชการพัสำดุ	ทรัพย์สิำนฝ่ายพระมหากษัตริย์
และศึาสำนสำมบััติ
	 This	course	is	aimed	for	the	study	of	public	domain;	
various	forms	of	public	domain;	rules	in	aspects	of	legal	
principles;	law	of	supervision	and	withdrawal	of	position;	the	
study	of	the	Crown	Property	and	religious	assets.

641105 กฎหมายเกี�ยวก่บการีบริีการีสาธารีณะร่ีฐวิสาหกิจ   
2(2-0-4) 
 และองค์การีมหาชีน
 (Law on Public Service, Public Enterprise 
 and Public Organization)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาถึึงทฤษฎีีและคัวิามคัดิพื�นฐานทางกฎีหมายปกคัรองเกี�ยวิ
กับัการแทรกแซีงของรัฐ	ทฤษฎีีบัริการสำาธิารณะ	ประเภทต�าง	ๆ	ของ
บัริการสำาธิารณะ	องคั์กรและวิิธีิการในการบัริการสำาธิารณะ	ปัญหาและ
อุปสำรรคัในการบัริการสำาธิารณะ	ร่ปแบับัและสำถึานะทางกฎีหมายของ
รัฐวิิสำาหกิจ	และองค์ัการมหาชน	การแปรร่ปรัฐวิิสำาหกิจ
	 Theories	and	basis	of	administrative	laws	regarding	
state	intervention;	public	service	theory;	types	of	public	
service;	organization	and	methods	for	public	service;	problems	
and	obstacles	of	public	service;	forms	and	position	of	laws	
on	state	enterprise	and	public	organization;	transformation	of	
state	enterprise.

641106 กฎหมายการีคล่งและการีภาษีอากรี 2(2-0-4) 
  (Law of Public Finance and Taxation) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายการคัลังที�เกี�ยวิกับัการเงิน	การคัลัง	
วิิธีิการงบัประมาณ	ระบับัภาษีอากร	สำถึาบัันการเงินและการคัลัง	หลัก

658



administration	as	per	the	current	law;	powers	and	duties	of	
those	organizations	as	juristic	persons,	especially	the	power	
of	issuing	law	for	control	and	supervise	in	both	control	over	
persons	and	their	actions;	regulations	and	measures	on	
financial	procedures	of	local	administration;	centralized	
control.

641110 กฎหมายเกี�ยวก่บการีขนส่งและการีจรีาจรี 2(2-0-4) 
  (Transportation and Traffic Laws)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษากฎีหมาย	กฎีข้อบัังคัับัและวิิธีิดำาเนินการต�าง	ๆ	เกี�ยวิกับั
การขนสำ�ง	กฎีหมาย	กฎีข้อบัังคัับัและวิิธีิดำาเนินการต�าง	ๆ	เกี�ยวิกับัการ
จราจร	ทางบัก	ทางนำ�า	ทางอากาศึ
		 Law,	regulations	and	procedures	regarding	carriage;	
law,	regulation	and	procedure	regarding	marine,	land	and	air	
traffic.

641111 กฎหมายปกครีองเปรีียบเทีั่ยบ 2(2-0-4) 
 (Comparative Administrative Law)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษากฎีหมายปกคัรองของไทย	เปรียบัเทียบักับักฎีหมาย
ปกคัรองของต�างประเทศึ
	 Thai	administrative	law	in	comparison	with	other	
countries’

641112 กฎหมายความร่ีบผิดทั่างละเมิดของเจ้าหน้าทีั่� 2(2-0-4) 
  (Law on Liability for Wrongful Acts of Officials)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาถึึงหลกัคัวิามรบััผิดของฝา่ยปกคัรอง	หลักคัวิามรบััผิดทาง
ปกคัรองในแนวิคัำาพิพากษาของศึาลไทย	คัวิามแตกต�างระหวิ�างคัวิามรับั
ผิดทางปกคัรองกับัคัวิามรับัผิดทางแพ�ง
	 Principles	of	administrative	liability;	administrative	
liability	of	Thai	judgement;	difference	between	administrative	
liability	and	civil	liability.	

641108 กฎหมายร่ีฐสภา 2(2-0-4) 
 (Law of Parliaments)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาวิิวัิฒนาการและคัวิามเป็นมาของสำถึาบัันรัฐสำภา	คัวิาม
สำำาคััญของรัฐสำภาต�อการปกคัรองระบัอบัประชาธิิปไตย	ร่ปแบับัต�าง	ๆ	
ของรัฐสำภาในประเทศึประชาธิิปไตยตะวิันตกหลักการในเรื�องคัวิามเป็น
อิสำระในการดำาเนินงานของรัฐสำภาในประเทศึต�าง	ๆ 	ข้อบัังคัับัการประชุม
ของรัฐสำภา	ลักษณะในทางกฎีหมายของข้อบัังคัับั	การประชุมของสำภา	
การประชุมสำภา	การจัดทำารายงานการประชุมสำภา	อำานาจหน้าที�ของ
ประธิานรัฐสำภา	และเลขาธิิการรัฐสำภาในสำ�วินที�เกี�ยวิกับัการบัริหารงาน
ของรัฐสำภา	วิาระการประชุมและการจัดระเบัียบัวิาระการประชุม	
กระบัวินการนิติบััญญัติเปรียบัเทียบักันในประเทศึ	ต�าง	ๆ	รวิมตลอดถึึง
กระบัวินการคัวิบัคุัมตรวิจสำอบัฝ่ายบัริหารโดยรัฐสำภา
		 Evolution	and	background	of	parliamentary	institute;	
significance	of	parliament	to	democracy	system;	various	forms	
of	parliaments	in	western	countries;	principles	of	autonomy	
in	operations	of	parliaments	in	various	countries;	regulations	
of	parliament	meetings;	nature	of	law	regarding	regulations	of	
parliamentary	meetings;	parliamentary	meetings;	preparing	
parliamentary	minutes;	powers	and	duties	of	the	speaker	and	
secretary	of	the	parliament	with	respect	to	parliament	
management;	agenda	and	arrangement	of	agenda	of	the	
meeting	;	legislative	procedures	in	comparison	with	other	
countries;	control	and	inspection	by	the	parliament.

641109 กฎหมายว่าด้วยการีปกครีองท้ั่องถิิ�น 2(2-0-4)
  (Law of Local Administration) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาแนวิคัวิามคิัดพื�นฐานของการจัดระเบีัยบัราชการบัริหาร
ท้องถิึ�น	องค์ักรสำ�วินท้องถิึ�นตามกฎีหมายปัจจุบััน	อำานาจหน้าที�ขององค์ักร
เหล�านี�ในฐานะที�เป็นนิติบุัคัคัล	โดยเฉพาะอย�างยิ�งอำานาจในการออก
กฎีหมายการกำากับัด่แลเหนือองค์ักรเช�นวิ�านี�ทั�งในแง�การกำากับัด่แลเหนือ
บุัคัคัลและการกำากับัด่แลเหนือการกระทำา	รวิมตลอดถึึงระเบัียบัและ
วิิธีิการคัลังขององค์ักรสำ�วินท้องถิึ�นและการคัวิบัคุัมจากสำ�วินกลาง
		 Fundamental	concepts	of	local	administration;	local	
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	 Study	the	theory,	reasons,	and	concepts	of	the	special	
law	necessity	to	the	control	of	economic	activities,	such	as	
law	of	monopoly,	profiteering,	malpractice	trading,	consumer	
protection	and	other	law	related	to	the	control	of	economic	
activities.	Principles	of	law,	method	of	enforcement,	remedy,	
and	public	and	victim	protection,	as	well	as	problems	caused	
by	law	enforcement	on	economic	activities	to	manufacturing	
and	trading.

641203 กฎหมายเกี�ยวก่บอุตสาหกรีรีม 2(2-0-4) 
  (Industrial Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาสำภาพและขอบัเขตของกฎีหมายที�ใช้ในการคัวิบัคัุมการ
ประกอบักิจการอุตสำาหกรรม	และกฎีหมายอื�นที�เกี�ยวิข้อง
	 Study	the	state	and	scope	of	the	law	of	control	of	
industrial	business	operation	and	related	laws.

641204 ส่มมนากฎหมายแรีงงาน 2(2-0-4) 
  (Seminars in Labor Law)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาแนวิคัวิามคิัดพื�นและประวัิติ	คัวิามเป็นมาของกฎีหมาย
ประกันสัำงคัม	ระบับัประกันคัวิามเจ็บัป่วิย	การประกันคัวิามทุพพลภาพ	
การประกนัคัวิามชราภาพ	การประกนัการมรณะ	การประกนัการวิ�างงาน
	และการจัดหางาน	การประกอบัอาชีพของคันต�างด้าวิ	รวิมทั�งปัญหาและ
อุปสำรรคัของการใช้ระบับัประกันสัำงคัมในประเทศึไทย
	 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.

641113 ส่มมนากฎหมายมหาชีน 2(2-0-4) 
 (Seminars in Public Law)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาประเด็นสำำาคััญ	ๆ	ที�เป็นปัญหาในกฎีหมายรัฐธิรรมน่ญ	
กฎีหมายปกคัรอง	และกฎีหมายการคัลังเพื�อให้นักศึึกษามีคัวิามเข้าใจใน
กฎีหมายมหาชนลึกซึี�งยิ�งขึ�น
		 Study	of	main	issues	that	are	problems	in	constitutional	
law,	administrative	law,	finance	law	for	students’	deeper	
understanding.	

1. กลุ่มรีายวิชีาทีั่�เกี�ยวก่บกฎหมายอุตสาหกรีรีม และแรีงงาน
641201 กฎหมายเกี�ยวก่บการีลงทุั่น 2(2-0-4) 
 (Investment Law)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาสิำทธิิและหน้าที�ของผ้่ที�จะเข้ามาลงทุนในประเทศึไทย	
นโยบัายแห�งการกำาหนดกฎีเกณฑ์	อันเป็นการชักจ่งให้แก�ผ้่เข้ามาลงทุน	
กฎีหมายเกี�ยวิกับัการประกอบัอาชีพของคันต�างด้าวิ	รวิมทั�งกฎีหมายเกี�ยวิ
กับัการลงทุนของประเทศึอื�น	ๆ	โดยเฉพาะประเทศึที�กำาลังพัฒนา
		 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 กฎหมายควบคุมการีปรีะกอบกิจกรีรีมทั่างเศึรีษฐกิจ
  2(2-0-4) 
  (Law of Economic Activities)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาทฤษฎีี	เหตุผล	และแนวิคัิดที�ทำาให้เกิดคัวิามจำาเป็น	จะ
ต้องมีกฎีหมายพิเศึษเพื�อคัวิบัคุัมการประกอบักิจกรรมทางเศึรษฐกิจอัน
ได้แก�กฎีหมายป้องกันการผ่กขาดการคั้ากำาไรเกินคัวิร	การปฏิิบััติมิชอบั
ในทางการค้ัา	กฎีหมายคุ้ัมคัรองผ้่บัริโภคั	และกฎีหมายอื�น	ๆ 	ที�เกี�ยวิข้อง
กับัการคัวิบัคุัมกิจกรรมทางเศึรษฐกิจ	โดยจะศึึกษาหลักกฎีหมาย	
วิิธีิการบัังคัับัใช้	การเยียวิยา	และการคุ้ัมคัรองต�อสำาธิารณชนและผ้่เสีำย
หาย	ตลอดจนปัญหาอันเกิดจากการบัังคัับัใช้กฎีหมายคัวิบัคุัมกิจกรรม
ทางเศึรษฐกิจในด้านการผลิตและการค้ัา
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641208 ส่มมนากฎหมายอุตสาหกรีรีมและแรีงงาน 2(2-0-4)
  (Seminars in Industrial and Labor Law)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาประเด็นสำำาคััญๆที�เป็นปัญหาในกฎีหมายอุตสำาหกรรม	
กฎีหมายพลังงาน	กฎีหมายเกี�ยวิกับัการคัวิบัคุัมมลพิษและกฎีหมาย
แรงงาน	เพื�อให้นักศึึกษามีคัวิามเข้าใจในกฎีหมายอุตสำาหกรรมและ
แรงงานลึกซึี�งยิ�งขึ�น
	 Study	the	major	issues	that	are	problems	in	industrial	
law,	energy	law,	pollution	control	law,	and	labor	law	so	
students	can	have	deeper	understanding	of	industrial	law.

2. รีายวิชีาทีั่�เกี�ยวก่บอาญาและกรีะบวนการียุติธรีรีมทั่างอาญา
641301 รีะบบความยุติธรีรีมทั่างอาญา 2(2-0-4)
  (Criminal Justice) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาระบับักระบัวินการยุติธิรรมทางอาญา	ทฤษฎีีการลงโทษ	
และแก้ไขผ้่กระทำาผิดในด้านนิติศึาสำตร์	การปฏิิร่ประบับัการลงโทษ
	 Criminal	justice	system;	theory	of	punishment;	
correction	treatment;	revolution	of	punishment	theory.

641302 อาชีญาวิทั่ยาและท่ั่ณฑ์วิทั่ยา 2(2-0-4) 
   (Criminology and Penology)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาลักษณะและสำาเหตุของอาชญากรรม	การป้องกัน
อาชญากรรม	สัำงคัมวิิทยากฎีหมายอาญา	รวิมทั�งทฤษฎีีและผลการศึึกษา
วิิจัยต�างๆ	ศึึกษาโคัรงการแก้ไขบัำาบััดผ้่กระทำาผิด	ระบับั	คัวิามยุติธิรรม	
ระบับัเรือนจำาและทัณฑสำถึานลักษณะทางกายภาพทางสำังคัมและการ
ศึึกษาของผ้่ต้องขัง	มาตรการรอการลงโทษ	และพักการลงโทษรวิมทั�ง
สำำารวิจทฤษฎีี	และการปฏิิบััติต�อผ้่กระทำาผิดด้วิยวิิธีิการต�าง	ๆ
	 Characteristics	and	causes	of	crime;	crime	prevention;	
sociology;	criminal	law;	theories	and	research	papers;	study	
of	correction	treatment	projects;	criminal	justice	system;	prison	
and	penitentiary	system;	prisoner’s	physical	description	of	
social	and	education;	measure	of	suspended	sentence	and	
parole;	theories	and	treats	to	offenders.

641205 กฎหมายเกี�ยวก่บการีควบคุมมลพิษ 2(2-0-4) 
  (Pollution Control Law)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษากฎีหมายที�เกี�ยวิกับัการคัวิบัคุัมมลพิษ	ได้แก�กฎีหมายสำ�ง
เสำริมและรักษาคุัณภาพสิำ�งแวิดล้อม	หมวิดการคัวิบัคุัมมลพิษ	กฎีหมายที�
เกี�ยวิกับัการคัวิบัคุัมมลพิษในตัวิกลางอื�น	ๆ 	เช�น	กฎีหมายวิ�าด้วิยการเดิน
เรือในน�านนำ�าไทย	กฎีหมายวิ�าด้วิยโรงงาน	กฎีหมายวิ�าด้วิยวัิตถุึอันตราย	
เป็นต้น
	 Law	pertaining	to	pollution	control	such	as	law	of	
environmental	development	and	conservation,	pollution	
control	section;	law	of	pollution	control	in	other	mediums	
such	as	the	navigation	in	Thai	waters,	factory	act,	hazardous	
substance	act,	etc.

641206 กฎหมายพล่งงาน 2(2-0-4) 
  (Energy Law)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาสำภาพและขอบัเขตกฎีหมายเกี�ยวิกับัพลังงานต�างๆ	และ
กฎีหมายที�เกี�ยวิกับัการอนุรักษ์พลังงาน
		 State	and	scope	of	law	about	energies;	law	on	energy	
conservation.	

641207 กฎหมายเกี�ยวก่บความปลอดภ่ย อาชีีวอนาม่ย 2(2-0-4)
 และสภาพแวดล้อมในการีทั่ำางาน
 (Law of Safety, Health and the Environment 
 in the Workplace) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษากฎีหมายที�เกี�ยวิกับัคัวิามปลอดภัย	อาชีวิอนามัย	และ
สำภาพแวิดลอ้มในการทำางาน	รวิมถึึงการวิางมาตรการคัวิบัคัมุ	กำากับั	ด่แล
	และบัริหารจัดการด้านคัวิามปลอดภัย	อาชีวิอนามัย	และสำภาพแวิดล้อม
ในการทำางานอย�างเหมาะสำม	และศึึกษากฎีหมายเกี�ยวิกับัคัวิามตกลง
ระหวิ�างประเทศึที�เกี�ยวิข้อง
	 Law	of	safety,	health,	and	environment	in	workplace	
including	laying	down	suitable	measures	of	control,	supervision,	
and	safety	management;	health	and	environment	in	workplace;	
law	of	international	agreement.
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641306 กฎหมายสิทั่ธิมนุษยชีน 2(2-0-4) 
  (Law of Human Rights) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาประวิัติศึาสำตร์	วิิวัิฒนาการ	ทฤษฎีี	ข้อคัิดและปรัชญาที�
เกี�ยวิกับับัรรดาสิำทธิิ	ขั�นพื�นฐาน	ทำาคัวิามเข้าใจหลักการ	กฎีเกณฑ์ที�มี
สำภาพเป็นกฎีหมายและเป็นเพียงนามธิรรม	ตลอดจนวิิธีิการสำ�งเสำริมและ
คุ้ัมคัรองซึี�งสิำทธิิมนุษยชน	และศึึกษากฎีหมายเกี�ยวิกบััคัวิามตกลงระหวิ�าง
ประเทศึที�เกี�ยวิข้อง
	 History,	evolution,	theories,	ideas,	and	philosophies	
about	fundamental	rights;	understanding	the	principles;	state	
of	regulations	as	law	and	as	abstract;	human	rights	improvement	
and	protection;	law	on	agreement	between	countries.

641307 วิชีาว่าความและศึาลจำาลอง 2(2-0-4) 
  (Advocacy and Moot Court)  
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี		
	 ศึึกษาวิิธีิการในการเตรียมคัดี	การร�างคัำาฟ้อง	คัำาให้การ
แถึลงการณ์	และคัำาร้อง	และ	การวิ�าคัวิามในศึาลรวิมทั�งปัญหาต�างๆ	ใน
การดำาเนินคัดีโดยมีการจัดทำาศึาลจำาลองขึ�นเพื�อประกอบัการศึึกษาภาคั
ปฏิิบััติ
 	 Preparation	of	lawsuit;	prosecution,	testimony,	
argument,	and	drafting	the	plaints;	lawyer	practice;	problems	
in	legal	proceeding;	setting	up	moot	court	for	practical	practice	
of	the	course.

641308 การีสืบสวนและสอบสวน 2(2-0-4)
 (Criminal Inquiry and Interrogation)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ระบับัการยุติธิรรมในคัดีอาญาในชั�นเจ้าพนักงาน	การสืำบัสำวิน
และสำอบัสำวินการกระทำาคัวิามผิดอาญา	สิำทธิิของผ้่ตอ้งหาตามรัฐธิรรมน่ญ

		 Justice	system	in	criminal	division	in	officials;	inquiry,	
question	of	criminal	act;	rights	of	the	accused	as	stipulated	in	
the	constitution.	

641303 กฎหมายทั่หารี 2(2-0-4) 
  (Military Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษากฎีหมายอาญาทหาร	ธิรรมน่ญศึาลทหาร	และกฎีอัยการ
ศึึก
	 Military	criminal	law;	constitutional	court	of	military;	
martial	law.

641304 นิติเวชีศึาสตร์ี 2(2-0-4) 
  (Forensic Medicine)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาวิิทยาการทางแพทย์ที�สัำมพันธ์ิกับัการใช้กฎีหมาย	โดย
เฉพาะการพิส่ำจน์หลักฐานสำำาหรับัการดำาเนินคัดีในทางอาญาและทางแพ�ง

	 Medical	technology	related	to	application	of	law,	
especially	forensic	for	criminal	and	civil	proceedings.

641305 กฎหมายเยาวชีนและครีอบคร่ีว 2(2-0-4) 
  (Law of Juvenile and Family) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาหลักกฎีหมาย	และประเด็นทางสัำงคัมและจิตวิิทยาของ
เด็กและเยาวิชน	ผ้่กระทำาคัวิามผิด	ระบับัศึาลเยาวิชนและคัรอบัคัรัวิ	
วิิธีิการแก้ไขผ้่กระทำาคัวิามผิดดังกล�าวิ	รวิมทั�งการคุ้ัมคัรองผ้่เยาว์ิในคัดี
แพ�ง	ตามกฎีหมายศึาลเยาวิชนและคัรอบัคัรัวิและวิิธีิพิจารณาคัดีเยาวิชน
และคัรอบัคัรัวิ	และกฎีหมายอื�นที�เกี�ยวิข้อง
		 Study	the	principles	of	the	law;	social	issues;	child	
and	juvenile	psychology;	offenders;	juvenile	and	family	court	
system;	method	of	correction	offender;	youth	protection	in	
the	civil	case	under	the	law	of	juvenile	and	family	court;	
juvenile	and	family	procedure	and	other	related	laws.
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หายทั�วิไป	และการประกันภัยทางทะเล
	 Principles	of	maritime	law	such	as	law	about	vessels;	
mortgage	of	ship;	maritime	liens;	vessel’s	owner	limitation	
liability;	charter;	carriage	of	goods	by	sea;	delict	from	the	
collision	of	ships;	salvage	at	sea;	general	average;	contract	for	
marine	insurance.

641403 กฎหมายเกี�ยวก่บสถิาบ่นการีเงิน 2(2-0-4) 
  (Banking and Financial Institutions Law)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาคัวิามหมายและคัวิามสำำาคััญของสำถึาบัันการเงนิ	นโยบัาย
ของรัฐและบัทบัาทของธินาคัารแห�งประเทศึไทยในการคัวิบัคุัมกำากับั	ด่แล
สำถึาบัันการเงินต�าง	ๆ 	ทั�งภาคัรัฐและเอกชน	กฎีหมายและขอ้บัังคัับัในการ
จัดองค์ักร	ในสำถึาบัันการเงิน	บัทบัาทของสำถึาบัันการเงินในการรับัฝาก
เงิน	การใหเ้คัรดิตและการใหบ้ัริการอื�น	ๆ 	ทั�งภายในประเทศึและระหวิ�าง
ประเทศึ	ปัญหาและข้อเสำนอแนะในการคัวิบัคัุมและพัฒนาสำถึาบัันการ
เงินและอื�น	ๆ
	 Definition	and	importance	of	financial	institute;	
government	polity	and	role/duty	of	bank	of	Thailand	under	
the	control	of	both	government	and	private	financial	
institutions;	law	and	regulation	of	establishing	organization	in	
financial	institution;	role/duty	of	financial	institution	on	deposit,	
giving	credit,	and	other	domestic	and	international	services;	
problems	and	recommendation	on	the	financial	institution	
control	and	development.

641404 กฎหมายธุรีกิจรีะหว่างปรีะเทั่ศึ 2(2-0-4)
 (International Business Transactions Law)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาในแง�ของกฎีหมายจากการที�ผ้่ประกอบัการธุิรกิจได้ดำาเนิน
การค้ัาระหวิ�างประเทศึ	และการลงทุนในต�างประเทศึ	ตลอดจนปัญหาที�
เกี�ยวิข้อง
	 Study	the	law	in	the	aspect	from	entrepreneurs	
operating	in	international	trade;	overseas	investment	including	
related	problems.

641309 กฎหมายเกี�ยวก่บคอมพิวเตอร์ี 2(2-0-4) 
 (Computer Law)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักการที�สำำาคััญของกฎีหมายเกี�ยวิกับัคัอมพิวิเตอร์	เช�น	
กฎีหมายวิ�าด้วิยธุิรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ำ	กฎีหมายวิ�าด้วิยการกระ
ทำาคัวิามผิดเกี�ยวิกับัคัอมพิวิเตอร์	และกฎีหมายอื�นที�เกี�ยวิข้อง
		 Principles	of	law	about	computer	such	as	electronic	
transaction,	computer-related	crime,	and	other	related	laws.	

641310 ส่มมนากฎหมายอาญา 2(2-0-4) 
  (Seminars in Criminal Law)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาประเด็นสำำาคััญๆที�เป็นปัญหาในกฎีหมายอาญาเพื�อให้
นักศึึกษามคีัวิามเข้าใจในกฎีหมายอาญาลกึซึี�งยิ�งขึ�นและศึึกษาถึึงพระราช
บััญญัติที�มีโทษทางอาญา
	 Study	the	major	issues	that	are	problems	in	criminal	
law	for	deeper	understanding	of	criminal	law;	study	the	act	
that	has	penalty.

3. รีายวิชีาทีั่�เกี�ยวก่บกฎหมายพาณิชีย์และการีค้า
641401 เอกเทั่ศึส่ญญา 3 2(2-0-4) 
  (Specific Contracts 3)  
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึ กษาห ลั กกฎีหมายลั กษณะ เ ก็บัขอ ง ในคั ลั ง สิำ น ค้ั า	
ประนีประนอมยอมคัวิาม	การพนัน	ขันต�อ	และบััญชีเดินสำะพัด
	 Principles	of	the	law	of	warehousing,	compromising,	
gambling,	betting,	and	current	account.

641402 กฎหมายพาณิชียนาวี 2(2-0-4) 
  (Maritime Law)  
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายพาณิชยนาวีิ	เช�น	กฎีหมายเกี�ยวิกับัเรือเดิน
ทะเล	การจำานองเรือและบัริุมสำทิธิิทางทะเล	คัวิามผดิและการจำากัดคัวิาม
รับัผิดของเจ้าของเรือ	การเช�าเรือเดินทะเล	การรับัขนของทางทะเล	คัวิาม
ผิดอันเกิดจากเรือโดนกัน	การช�วิยเหลือก้่ภัยทางทะเล	การเฉลี�ยคัวิามเสีำย
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641407 การีเจรีจาต่อรีองและการีร่ีางส่ญญา 2(2-0-4) 
  (Draft and Negotiation)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาวิิธีิการและตวัิอย�างในการทำาสัำญญาผ่กพันของบัคุัคัลหรอื
องค์ักร	ตลอดจนร่ปแบับัของสัำญญาต�างๆ	รวิมทั�งสำนธิิสัำญญาการค้ัา
ระหวิ�างประเทศึ	กระบัวินการเจรจา	และร่ปแบับัของวิิธีิการประชมุเจรจา
ประเภทต�างๆ	ทั�งในประเทศึและระหวิ�างประเทศึ
	 Process	and	sample	of	contract	between	person	or	
organization;	forms	of	contract;	international	trade	agreement;	
negotiation	process;	forms	and	process	of	negotiation	
conference	domestically	and	internationally.

641408 กฎหมายเกี�ยวก่บการีแข่งข่นทั่างการีค้า 2(2-0-4) 
  (Competition Law)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาแนวิคิัดและกฎีหมายวิ�าด้วิยการแข�งขันเสำรี	การผ่กขาด
ทางการค้ัา	การกำาหนดราคัาสิำนค้ัาตลอดจนการแข�งขันที�ไม�เป็นธิรรม	และ
ผลกระทบัต�อผ้่บัริโภคั
	 Concepts	and	law	about	Free	Trade;	monopoly;	
pricing;	unfair	competition;	effects	on	consumers.

641409 หล่กธุรีกิจและการีบ่ญชีีสำาหร่ีบน่กกฎหมาย 2(2-0-4) 
  (Introduction of Business for Lawyer) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาคัวิามหมาย	ลักษณะ	โคัรงสำร้างของธิุรกิจประเภทต�างๆ	
เพื�อใช้ประกอบัการให้คัำาปรึกษากฎีหมายสำำาหรับัภาคัธุิรกิจ	และหลักการ
บััญชีที�นักกฎีหมายคัวิรทราบั
		 Definition,	characteristics,	and	structure	of	each	types	
of	business	for	legal	counselling	in	business	section;	principles	
of	accounting	for	lawyers.

641405 กฎหมายการีค้ารีะหว่างปรีะเทั่ศึ 2(2-0-4) 
  (Law of International Trade) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษากฎีหมายและหลักทั�วิไปเกี�ยวิกับัการค้ัาระหวิ�างประเทศึ	
การซืี�อขายและการชำาระ	สิำนค้ัาระหวิ�างประเทศึ	การปริวิรรตเงินตรา
ระหวิ�างประเทศึ	การรับัขนของทางทะเล	การประกันภัย	ทางทะเล	การ
ระงับัข้อพิพาทในสัำญญาการค้ัาระหวิ�างประเทศึ	การขัดกันแห�งกฎีหมาย
	ตลอดจนศัึพท์เฉพาะต�างๆ	ที�เกี�ยวิข้องในทางการค้ัาระหวิ�างประเทศึ
	 Law	and	general	principles	of	international	trade;	
trading;	international	payment;	money	exchange;	carriage	of	
goods	by	sea;	marine	insurance;	international	dispute	
settlement;	conflict	of	law;	vocabulary	about	international	
trade.

641406 วิธีการีรีะง่บข้อพิพาทั่ทั่างธุรีกิจและอนุญาโตตุลาการี 
2(2-0-4) 
 (Settlement of Commercial Disputes and 
 Arbitration)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาลักษณะของขอ้พิพาททางธิรุกิจด้านต�าง	ๆ 	ร่ปแบับัเหตผุล
วิิธีิการ	การระงับัข้อพิพาทแบับัต�าง	ๆ	โดยเฉพาะอย�างยิ�งการระงับัข้อ
พิพาทโดยวิิธิีการอนุญาโตตุลาการ	หลักกฎีหมาย	ระเบีัยบัข้อบัังคัับั
สำถึาบัันอนุญาโตตุลาการ	และข้อตกลงระหวิ�างประเทศึเกี�ยวิกับั
อนุญาโตตลุาการที�สำำาคััญ	ข้อพจิารณาในการทำาสัำญญา	การเลอืกกฎีหมาย
และวิิธีิการระงับัข้อพิพาท	หลักเกณฑ์และปัญหาในการฟ้องร้องคัดี	การ
ขอให้รับัรองและบัังคัับัตามคัำาชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการและคัำาพิพากษา
ของศึาลต�างประเทศึ
		 Characteristics	of	business	disputes	in	the	aspects	of	
forms,	reasons,	methods	of	settlements	of	each	disputes;	
dispute	settlement	by	arbitration;	principles	of	law;	regulations	
of	arbitration	center;	international	agreement	on	major	
arbitration;	consideration	required	for	contracts;	choice	of	law;	
methods	of	disputes	settlement;	law	suit	principles	and	
problems;	recognition	and	enforcement	of	arbitration;	
judgement	of	foreign	courts.
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double	taxation;	prevention	of	double	tax	between	states;	
international	income	taxation	and	avoidance	agreement;	
double	taxation	of	the	nation.

641413 กฎหมายคุ้มครีองผู้บริีโภค 2(2-0-4) 
  (Consumer Protection Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 หลักการ	เหตุผล	และแนวิคิัดที�ทำาให้เกิดคัวิามจำาเป็นที�จะต้อง
มีกฎีหมายคุ้ัมคัรองผ้่บัริโภคัมาตรการต�าง	ๆ	ทางกฎีหมายที�ใช้เพื�อการ
คุ้ัมคัรองผ้่บัริโภคั	วิิธีิการบัังคัับัใช้กฎีหมาย	มาตรการที�ใช้เพื�อเยียวิยาแก�
ผ้่บัริโภคัซึี�งได้รับัคัวิามเสีำยหาย	ทั�งตามที�ปรากฏิในกฎีหมายวิ�าด้วิยการ
คุ้ัมคัรองผ้่บัริโภคั	กฎีหมายวิ�าด้วิยคัวิามรับัผิดต�อคัวิามเสำียหายที�เกิดขึ�น
จากสิำนคัา้ที�ไม�ปลอดภยั	และกฎีหมายอื�นที�เกี�ยวิข้อง	รวิมตลอดถึึงการจดั
ตั�งองค์ักรคุ้ัมคัรองผ้่บัริโภคัตามที�บััญญัติไว้ิในรัฐธิรรมน่ญ
		 Principles,	reasons,	and	concepts	which	make	
consumer	protection	law	necessary;	legislative	measures	for	
consumer	protection;	law	enforcement	procedure;	measures	
for	consumer	remedy	(redress)	as	stipulated	in	consumer	
protection	law,	law	on	responsibility	for	the	damage	of	unsafe	
goods,	and	related	laws;	establishment	of	consumer	protection	
organization	as	stipulated	in	the	constitution.

641414 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารีณาคดีผู้บริีโภค 2(2-0-4)
  (Consumer Case Procedure Law)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาหลกักฎีหมายวิิธีิพิจารณาคัดผ้่ีบัรโิภคัวิ�าด้วิยบัททั�วิไป	วิิธีิ
พิจารณาคัดีผ้่บัริโภคัในศึาลชั�นต้น	การอุทธิรณ์คัดีผ้่บัริโภคั	การฎีีกาคัดี
ผ้่บัริโภคั	วิิธีิการชั�วิคัราวิก�อนพิพากษา	และการบัังคัับัตามคัำาพิพากษา
หรือคัำาสัำ�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.

641410 กฎหมายเทั่คโนโลยีสารีสนเทั่ศึ 2(2-0-4) 
 (Law and Information Technology)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาปัญหากฎีหมายเกี�ยวิกับัเทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ	คัวิามร้่
เบืั�องต้นเกี�ยวิกับัเทคัโนโลยีสำารสำนเทศึ	พัฒนาการของการใช้เทคัโนโลยี
สำารสำนเทศึทางสัำงคัมศึาสำตร์และทางกฎีหมาย	และฝึกฝนทักษะในการใช้
เทคัโนโลยสีำารสำนเทศึในการสำบืัค้ัน	รวิบัรวิมเผยแพร�และจัดการขอ้ม่ลทาง
กฎีหมายสำาขาต�าง	ๆ
	 Problems	of	information	technology;	fundamental	of	
information	technology;	development	of	information	
technology	usage	in	social	science	and	law;	practice	using	
information	technology	to	search,	collect,	organize,	and	spread	
legal	information.

641411 ส่มมนากฎหมายภาษีอากรี 2(2-0-4) 
 (Seminars in Tax Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษากฎีหมายภาษีสำรรพสำามิต	กฎีหมายศุึลกากร	และกฎีหมาย
ภาษีที�จัดเก็บัโดยองค์ักรปกคัรองสำ�วินท้องถิึ�น
	 Excise	tax	code;	custom	act;	law	of	tax	collected	by	
local	administration.	

641412 กฎหมายภาษีอากรีรีะหว่างปรีะเทั่ศึ 2(2-0-4) 
  (International Taxation Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาภาษีที�มีผลกระทบัต�อธุิรกรรมระหวิ�างประเทศึ	การจัด
เก็บัภาษีเงินได้จากผ้่มีถิึ�น	ที�อย่�ในประเทศึ	และจากผ้่มเีงินได้จากแหล�งใน
ประเทศึ	การป้องกันการเลี�ยงภาษีระหวิ�างประเทศึ	หลักการตั�งราคัาโอน
ภาษีซ้ีอน	การขจดัภาษซ้ีีอน	การเว้ินการเกบ็ัภาษซ้ีีอนระหวิ�างรัฐ	กฎีหมาย
ภาษีเงินได้ระหวิ�างประเทศึ	และข้อตกลงการเว้ินการเก็บัภาษีซ้ีอนของ
ประเทศึ
	 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	
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641502 กฎหมายโรีม่นเบื�องต้น 2(2-0-4) 
  (Introduction to Roman Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาประวัิติศึาสำตร์และระบับักฎีหมายโรมัน	อันเป็นรากฐาน
ของระบับักฎีหมายของประเทศึที�ใช้ประมวิลกฎีหมายในปัจจุบััน
		 History	of	Roman	Law	system	which	is	the	foundation	
of	today’s	law	in	Thailand.

641503 รีะบบกฎหมายอ่งกฤษและอเมริีก่นเบื�องต้น 2(2-0-4) 
  (Introduction of Anglo-American Law)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาที�มาของระบับักฎีหมาย	Anglo	–	American	ในลักษณะ
ต�างๆ	ก็คืัอ	Common	Law	,	Equity,	พระราชบััญญัติ	(Statute)	และ
จารีตประเพณีแห�งท้องถิึ�น	(Local	Custom)	การศึึกษาเน้นหนักในเรื�อง
นิติวิิธีิ	(Juristic	Methods)	ในการใช้กฎีหมายประเภทต�างๆอย�างละเอียด
	ซึี�งจะตอ้งศึึกษาทฤษฎีีทางนติิปรชัญาที�เกี�ยวิข้องนอกจากนี�จะตอ้งศึึกษา
ถึึงระเบีัยบัประเพณีของศึาลในการใช้นิติวิิธีิ	ในทางปฏิิบััติเพื�อให้นักศึึกษา
เรียนร้่ถึึงวิิธีิการใช้กฎีหมายระบับั	Anglo	–	American	อย�างถ่ึกต้อง
	 Source	of	Anglo-American	legal	system	in	various	
forms:	common	law,	equity,	statute,	and	local	custom;	focusing	
on	thorough	juristic	methods	of	legal	application	of	types	of	
law;	theories	of	relating	philosophy;	study	the	court	regulations	
and	custom	for	juristic	method	practically	for	students	to	
understand	the	application	of	Anglo-American	legal	system	
correctly.

641504 กฎหมายอนุร่ีกษ์ธรีรีมชีาติและสิ�งแวดล้อม 2(2-0-4) 
  (Law of Conservation of Nature and Environ-
ments) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายเกี�ยวิกับัการอนุรักษ์ธิรรมชาติและ
สิำ�งแวิดล้อม
	 Principles	of	law	about	conservation	of	nature	and	
environments.

641415 กฎหมายว่าด้วยการีขายตรีงและตลาดแบบตรีง 2(2-0-4) 
  (Law on Direct Selling and Direct Marketing) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาหลักกฎีหมายวิ�าด้วิยการขายตรงและตลาดแบับัตรง
	 Principles	of	law	on	direct	selling	and	direct	marketing.

641416 ส่มมนากฎหมายพาณิชีย์และการีค้า 2(2-0-4) 
  (Seminars in Commercial and Trade Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาประเด็นสำำาคััญๆ	ที�เป็นปัญหาในกฎีหมายพาณิชย์	
กฎีหมายธุิรกิจ	และกฎีหมายการค้ัา	เพื�อให้นักศึึกษามีคัวิามเข้าใจใน
กฎีหมายอุตสำาหกรรมและแรงงานลึกซึี�งยิ�งขึ�น
	 Study	the	important	issues	that	are	problems	in	
commercial	law,	business	law,	and	trade	law	for	students’	
deeper	understanding	in	industrial	and	labor	laws.

4. กฎหมายท่ั่�วไปและกฎหมายรีะหว่างปรีะเทั่ศึ
641501 การีใช้ีและการีตีความกฎหมาย 2(2-0-4) 
  (Applications and Interpretation of Laws) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาในแง�ทฤษฎีีประวิติัศึาสำตร	์และในแง�กฎีหมายเปรยีบัเทียบั
	โดยเฉพาะเปรยีบัเทยีบัคัวิามแตกต�างระหวิ�างระบับั	Common	Law	กบัั
ระบับัประมวิลกฎีหมายหลกัการใช้และตคีัวิามกฎีหมายลายลักษณ์อักษร
และการใช้กฎีหมายแบับัเทียบัเคีัยง	(Analogy)	การใช้กฎีหมายประเพณี
	การใช้กฎีหมายประเภท	“หลักกฎีหมายทั�วิไป”	ตามมาตรา	4	(แห�ง
ประมวิลกฎีหมายแพ�งและพาณิชย์)
	 Study	in	the	aspects	of	theory,	history,	and	comparative	
law,	especially	the	comparisons	between	common	law	system	
and	code	law	system;	application	and	interpretation	of	civil	
law;	application	of	analogy;	application	of	custom	law;	
application	of	general	principles	of	law	as	stipulated	in	Section	
4	(Civil	and	Commercial	Code)
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	 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 กฎหมายทั่ะเล 2(2-0-4) 
  (Law of the Sea) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
		 	ศึึกษาประวัิติคัวิามเป็นมาของกฎีหมายทะเล	บั�อเกิดของ
กฎีหมายทะเล	สำถึานะทางกฎีหมายของพื�นนำ�าที�อย่�ภายใต้อำานาจการ
คัวิบัคุัมของรัฐ	เช�น	น�านนำ�าภายในทะเลอาณาเขตและเขตต�อเนื�อง	เขต
เศึรษฐกิจจำาเพาะไหล�ทวีิปน�านนำ�าหม่�	เกาะ	ช�องแคับั	อ�าวิ	และสำถึานะ
ทางกฎีหมายของพื�นนำ�าที�มิได้อย่�ภายใต้อำานาจการคัวิบัคัุมของรัฐ	เช�น	
ทะเลหลวิง	และเขตก้นทะเลลึก	เทคันิคักฎีหมายในการกำาหนดเขตทะเล
และการระงับัข้อพิพาทระหวิ�างประเทศึตามกฎีหมายทะเล
	 History	of	law	of	the	sea;	source	of	law	of	the	sea;	
state	law	of	water	surface	under	the	state’s	authority:	internal	
water	in	territorial	waters	and	contiguous	zone,	Exclusive	
Economic	Zone,	continental	shelf,	islands,	straits,	gulfs;	state	
of	law	of	water	surface	that	is	not	under	state’s	authority:	
high	seas,	deep	sea	boundary;	territorial	sea	demarcation	act,	
settlement	of	international	dispute	in	accordance	with	law	of	
the	sea.

641509 กฎหมายอิสลาม 2(2-0-4) 
  (Islamic Law) 
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาประวัิติศึาสำตร์และระบับักฎีหมายอิสำลาม	บั�อเกิดของ
กฎีหมาย	ระบับัศึาล	และหลักกฎีหมายอิสำลาม
	 History	and	system	of	Islamic	law;	source	of	law;	court	
system;	principles	of	Islamic	law.	

641505 นิติปร่ีชีญา 2(2-0-4) 
  (Philosophy of Law) 
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
	 ศึึกษาวิิวัิฒนาการของแนวิคัวิามคิัดปรัชญาทางกฎีหมายตั�งแต�
ในอดีตจนถึึงปัจจุบััน	ตลอดจนปัญหารากฐานแห�งกฎีหมาย
	 Evolution	of	legal	philosophy	concepts	from	the	past	
to	present.

641506 ปรีะว่ติศึาสตร์ีกฎหมายไทั่ย2 (2-0-4) 
  (Thai Legal History)
	 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาประวิติัศึาสำตรท์างวิฒันธิรรมและสำงัคัมไทยดั�งเดมิ	อนัเปน็
รากฐานของสำถึาบัันทางกฎีหมายที�สำำาคััญของประเทศึไทย	อิทธิิพลของ
แนวิคัวิามคัดิ	หลักกฎีหมาย	และระบับักฎีหมายของอนิเดยี	และประเทศึ
ตะวัินตกที�มีต�อวิิวัิฒนาการของกฎีหมายไทย	ศึึกษาวิิวัิฒนาการของ
กฎีหมายไทยตั�งแต�สำมัยโบัราณจนถึึงปัจจุบััน	โดยเฉพาะตั�งแต�สำมัยจัดทำา
ประมวิลกฎีหมายเปน็ต้นมา	โดยเนน้หนกัในแง�กฎีหมายเปรยีบัเทียบั	เพื�อ
ให้นักศึึกษาเกิดคัวิามเข้าใจในระบับักฎีหมายไทย
	 Thai	traditional	culture	and	social	which	are	bases	of	
important	legal	institution	of	Thailand;	influence	of	Indian	
concept,	principles	of	law,	and	legal	system;	western	countries	
that	influenced	Thai	law;	evolution	of	Thai	law	from	the	past	
to	present,	especially	during	the	time	of	code	establishment;	
focusing	on	comparative	law	so	that	students	can	have	the	
understanding	of	Thai	legal	system.

641507 กฎหมายสนธิส่ญญา 2(2-0-4) 
  (Law of Treaty)
		 วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี
	 ศึึกษาถึึงคัวิามสำำาคััญของสำนธิิสัำญญาในฐานะที�เป็นแหล�งที�มา
ของกฎีหมายระหวิ�างประเทศึ	ประเภทสำนธิิสัำญญา	การแบั�งลักษณะและ
องค์ัประกอบัของสำนธิิสัำญญา	กฎีเกณฑ์ของกฎีหมายที�เกี�ยวิข้องและ
กระบัวินการจัดทำาสำนธิิสัำญญาและการศึึกษาถึึงคัวิามสัำมพันธ์ิระหวิ�าง
ประเทศึอันเนื�องด้วิยคัวิามตกลงระหวิ�างกันทั�งด้านเศึรษฐกิจ	สัำงคัม
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641510 กฎหมายองค์การีรีะหว่างปรีะเทั่ศึ 2(2-0-4)
(International Organizations Law) 
วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
ศึึกษาคัวิามหมายและการก�อตั�งองค์ัการระหวิ�างประเทศึ	สำภาพ

บุัคัคัลขององค์ัการระหวิ�างประเทศึการเข้าร�วิมเป็นสำมาชิกใหม�	และการ
สิำ�นสุำดสำภาพการเป็นสำมาชิกในองค์ัการระหวิ�างประเทศึโดยทั�วิไป	ผลทาง
กฎีหมายของข้อมติในองค์ัการระหวิ�างประเทศึ	เอกสิำทธิิและคัวิามคุ้ัมกัน
ของระหวิ�างประเทศึ	ปัญหาทางกฎีหมายขององค์ัการสำหประชาชาติ	และ
ทบัวิงการชำานัญพิเศึษของสำหประชาชาติ	ปัญหาทางกฎีหมายบัางประการ
ขององค์ัการระหวิ�างประเทศึในภ่มิภาคัต�าง	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 ส่มมนากฎหมายแพ่ง 2(2-0-4) 
(Seminars in Civil Law) 
วิิชาบัังคัับัก�อน	:	ไม�มี	
ศึึกษาวิิธีิใช้กฎีหมายแพ�งโดยการทบัทวินประเด็นสำำาคััญที�ได้

เรียนในชั�นมาแล้วิ	เพื�อคัวิามชำานาญ	ในทางปฏิิบััติของนักศึึกษา
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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