
“สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”

 มหาวทิยาลัยธนบุรี ได้รับอนญุาตให้เปิดด�าเนินการสอนระดบัปริญญาตรี 

ตัง้แตปี่ 2541 ซึง่มีช่ือเดมิวา่ “วิทยาลยัเทคโนโลยีธนบรีุ” 

 ปัจจบุนัเปิดด�าเนินการสอนระดบัปริญญาตรี 4 คณะวิชาดงันี ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะบริหารธรุกิจ คณะบญัชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดบัปริญญา

โท 1 หลกัสตูร คือ หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (MBA) และเปิดสอนหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู ซึง่ทกุหลกัสตูรได้ผ่านการปรับปรุงหลกัสตูร

ทกุๆ 4 ปี เพ่ือให้ทกุวิชามีความทนัสมยัสอดคล้องกบัการ เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี 

และการบริหารสมยัใหม ่มีคณะกรรมการก�ากบั มาตรฐานโดยมาจากสถาบนัของ

รัฐบาล เพ่ือดแูล ก�ากบัการเรียน การสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอดุมศกึษา 

 นอกจากนี ้ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ให้การรับรองหลกัสตูร

ทกุหลกัสตูร โดยผู้ส�าเร็จการศกึษาจาก มหาวทิยาลัยธนบุรี มีศกัดิแ์ละสทิธ์ิเทียบ

เทา่กบั ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากสถาบนั ของรัฐทกุประการ





รากฐานของความแข็งแกร่งด้านการจัดการศึกษา

	 แผนพฒันาประเทศฉบบัท่ี	 1	 เรียกว่า	 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ”	 สะท้อนให้เห็นถึงการเร่ิมพฒันา 

ประเทศอย่างมีระบบ	ปัญหาของการพฒันาประเทศในช่วงนัน้คือ	 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ	คนไม่มีงานและไร้ฝีมือ	การ

คมนาคมท่ีไม่สะดวก	 รัฐจึงเน้นพัฒนาในด้านนี	้ จนมีค�าขวญัว่า	 “ทางดี มีงานท�า”	 และรณรงค์ให้มีการประหยัด	

ค�าว่า	 “รัดเข็มขัด”	 จึงเป็นค�าท่ีคุ้ นเคยกันแต่นัน้มา	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี	 2	 เป็นต้นมาเรียกว่า	 

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ”  โดยมุ่งพัฒนาทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม	 เป็นท่ียอมรับ

กันว่าการพัฒนาใดๆ	 จะส�า เ ร็จไ ด้ ต้องมีการพัฒนาคนก่อน	 คนจะท�าสิ่ ง ใดให้ เ กิดประโยชน์สูงสุดไ ด้ ก็ 

ต้องเป็นคนท่ีมีคุณภาพ	 ปัจจัยท่ีช่วยให้คนมีคุณภาพ	 คือ	 การศึกษา	 การศึกษาช่วยให้คนมีความรู้	 ความสามารถ	

ฉลาดตดัสินใจ	 รู้รักษาสุขภาพอนามัย	 ตลอดจนจิตส�านึกในด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม	 สามารถด�ารงชีวิตอยู่ใน 

สงัคมร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข	 สถาบนัการศึกษาในระยะนัน้มีบทบาทส�าคญัในการผลิตก�าลงัคนเข้าสู ่

ตลาดแรงงาน	 โดยเน้นทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม	 ท่านอาจารย์ศภุชยั	 แย้มชุติ	 (ผู้ ก่อตัง้)	 เป็นผู้หนึ่งท่ี

อยู่ในแวดวงการศึกษาด้านอาชีวศึกษา	 ได้เล็งเห็นความส�าคญัในการผลิตก�าลงัคน	 เพ่ือไปพัฒนาประเทศในด้าน 

อตุสาหกรรมได้ปรารภถึงแรงบนัดาลใจในการบกุเบิกการศกึษาว่า...

 “ข้าพเจ้าเกิดความคิดที่จะสร้างโรงเรียนช่างกลโรงเรียนราษฎร์ เพราะภายหลังที่ มีแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจระยะที่  1 ประเทศไทยได้พัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากถึงแม้จะมี 

โรงเรียนช่างกล 4 โรง ผลิตนักเรียนได้ปีละ 2,500 คน เป็นเวลา 3 ปี ติดกันจะได้ช่างอุตสาหกรรมออก

ไปพัฒนาประเทศเพียง 7,500 คน ข้าพเจ้าจึงได้ปรึกษาท่านอาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน ผู้บริหารโรงเรียน 

ช่างกลของรัฐบาล ซึ่งมีบทบาทส�าคัญมากในการบุกเบิกการอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรม เพื่อจะเปิด 

โรงเรียนช่างกลราษฎร์”

	 โรงเรียนช่างกลอตุสาหกรรม	 -	พณิชยการหมู่บ้านครู	 จึงได้รับการสถาปนาขึน้เม่ือปีพทุธศกัราช	 2512	 โดย 

สมเด็จพระสงัฆราช	(จวน	อฏุฐายี)	วดัมงกฏุกษัตริยารามเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิด	เม่ือวนัท่ี	5	มิถนุายน	2512	

ณ	ครุุคามพฒันา	(หมู่บ้านครู)	เลขท่ี	57/2	หมู่ท่ี	2	ถนนเพชรเกษม	ซอยศภุชยั	(ซอย	110)	ต�าบลหนองค้างพล	ูอ�าเภอ

หนองแขม	จงัหวดัธนบรีุ	โดยมีอาจารย์ศภุชยั	แย้มชตุิ	เป็นผู้อ�านวยการ	และอาจารย์ระเอิบ	แย้มชตุิ	เป็นผู้ รับใบอนญุาต

และผู้จดัการ

	 ผู้ ก่อตัง้สถาบนัมีความตัง้ใจท่ีจะรวบรวมผู้ทรงคณุวฒิุให้อยู่ในชมุชนเดียวกนั	 เพ่ือผลแห่งการพฒันาร่วมกนั 

จึงได้จดัให้มีโครงการแบบหุ้นส่วน	 โดยการชกัชวนเพ่ือนข้าราชการครูมาจดัซือ้ท่ีดินราคาถกู	 เพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศยัใน

บริเวณท่ีดินของต�าบลหนองค้างพล	ูเรียกว่า	“คุรุคามพัฒนา”	หรือ	“หมู่บ้านครู”

	 นอกจากผลทางการศึกษาแล้ว	 การร่วมมือกันของครูในบริเวณดังกล่าวยังมีส่วนช่วยเหลือชุมชนท่ีตัง้อยู ่

ชานเมือง	 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 นับว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาท้องถ่ิน 

ในด้านอ่ืนๆควบคู่กับการเรียนการสอน	 อีกทัง้ยังยึดมั่นในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	กล่าวคือ

 “ข้าราชการคนใดอยู่ต�าบลใด ช่วยพัฒนาต�าบลนัน้ประเทศชาตจิะเจริญในที่สุด”	จงึนบัได้ว่า	“หมู่บ้าน

ครู” เป็นสถานท่ีให้บริการสงัคมตามอดุมการณ์ของสถาบนัการศกึษาอีกด้วย



	 อาจารย์ศภุชยั	แย้มชตุิ	ได้วางแผนการจดัการศกึษาด้านช่างอตุสาหกรรมและพาณิชยการโดยยึดหลกัท่ีว่า

“ช่างเป็นผู้ผลิต พณิชย์เป็นผู้ขาย”	โดยก�าหนดแผนพฒันาไว้เป็นช่วงระยะเวลา	10	ปี	(ทศวรรษ)	ดงันี ้

 ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2512-2521)	เปิดสอนในมธัยมศกึษาตอนปลาย	สายอาชีพ	(ประกาศนียบตัรวิชาชีพ)

พ.ศ.	2512	เปิดแผนกช่างกล	ช่างก่อสร้างและพาณิชยการ	โดยใช้หลกัสตูร	พ.ศ.	2503	ของกรมอาชีวศกึษา	พ.ศ.	2513	

เปิด	 สาขาช่างส�ารวจ	 ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกในประเทศไทย	 โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยเทคนิค 

กรุงเทพประเมินผลเป็นหน่วยกิต	 ซึ่งในขณะนัน้ไม่มีหน่วยศึกษานิเทศก์สาขานีใ้นกรมอาชีวศึกษา	 ต่อมาเม่ือมีหน่วย 

ศึกษานิเทศก์นีข้ึน้ในกรมอาชีวศึกษาแล้ว	พ.ศ.	 2515	 นกัเรียนช่างส�ารวจรุ่นแรกต้องสอบข้อสอบของกระทรวงและ 

ประเมินผลเป็นเปอร์เซ็นต์	พ.ศ.	2518	กระทรวงศกึษาธิการประกาศใช้หลกัสตูรใหม่	 มีการประเมินผลแบบหน่วยกิต

โรงเรียนเปิดสอนสาขา	 เกษตรกรรมขึน้ในพืน้ท่ีบงัคบัไม่น้อยกว่า	 200	 ไร่	 (ต่อมาลดลง	 100	 ไร่)	 เป็นโรงเรียนราษฎร์ 

แห่งแรกในประเทศไทย	 และในปี	พ.ศ.	 2522	 “โรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรมพาณิชยการหมู่บ้านครู”	 เปลี่ยนช่ือ

เป็น	“โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู”	เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง

 ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2522-2531)	 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	ซึง่เป็นโรงเรียนราษฎร์กลุ่ม

แรก	 ไม่ก่ีโรงท่ีทางการอนุญาตให้เปิดได้ตัง้แต่	 ปี	 พ.ศ.	 2524	 เป็นต้นมา	 จากความพยายามของสมาคมโรงเรียน 

อาชีวศกึษาเอกชนแห่ง	ประเทศไทย	ซึง่อาจารย์ศภุชยั	แย้มชตุิ	เป็นกรรมการของสมาคม	ในยคุนัน้	โดยปี	พ.ศ.	2524	

เปิด	 แผนกช่างยนต์	 ช่างส�ารวจ	 ช่างไฟฟ้า	 ปีต่อๆมาเปิดแผนกช่างก่อสร้าง	 เทคนิคอตุสาหกรรม	 และอิเล็กทรอนิกส์	

ตามล�าดบั	

พัฒนาการของอาชีวศึกษา สู่สถาบันระดับอุดมศึกษา... วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

 ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2532-2541)	อาจารย์ศภุชยั	แย้มชตุิ	มีเจตจ�านงมุ่งมัน่ท่ีจะให้นกัเรียนช่างกลเรียนจบ

ปริญญาตรีให้ได้	 จึงเตรียมการท่ีจะเปิดสอนหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี	 ได้จดัเตรียมสถานท่ีอุปกรณ์ก่อสร้างไว้บ้าง 

แล้ว	 แต่ยงัไม่ทนัเร่ิมก่อสร้าง	 อาจารย์ศภุชยั	 ก็ได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน	 เม่ือวนัท่ี	 16	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2536	 แผนการ 

ขยายการศกึษาระดบัปริญญาตรีจึงได้ชะงกัไประยะหนึ่ง

	 ต่อมา	ทายาทของท่านอาจารย์ศภุชยั	แย้มชตุิ	โดยมี	คณุแม่ชี	ระ

เอิบ	 แย้มชุติ 	 เป็นประธานคอยให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ 	 ได้สนอง 

เจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ศุภชยั	 แย้มชุติ	 จึงได้เตรียมจดัการก่อสร้าง 

อาคารในระยะแรกบนท่ีดิน	 50	 ไร่	 43	 ตารางวา	 เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	4	ชัน้	2	หลงั	เช่ือมต่อกนั	มีเนือ้ท่ีใช้สอย	รวมประมาณ	14,000	

ตารางเมตร	โดยได้อาราธนาสมเด็จพฒุาจารย์(เกียวอปุเสนโน	ป.9)	วดัสระ

เกศ	มาวางศิลาฤกษ์และได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

...จากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี...สู่... มหาวิทยาลัยธนบุรี

	 นบัแต่ปี	2541	เป็นต้นมา	คณะผู้บริหารได้พฒันาอาคารสถานท่ี	

โดยจดัสร้างอาคารอเนกประสงค์และบณัฑิตวิทยาลยั	 อาคาร	 ศนูย์ศิลป

วัฒนธรรม 	 ศูน ย์อาหาร 	 สวนสม เด็ จพระ เ จ้ าตากสินมหาราช	 

พร้อมทัง้ขยายเพ่ิมเติมเป็น	 101	 ไร่	 เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กีฬาแห่ง 

ความเป็นเลิศ	 ทัง้นีวิ้ทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีได้รับการเปลี่ยนประเภท 

และช่ือเป็น	 “มหาวิทยาลัยธนบุรี”	เม่ือ	วนัท่ี	16	มกราคม	2550

อาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ

ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี

 



ดร.อุดม เฟ่ืองฟุ้ง
นายกสภามหาวทิยาลัย

ดร.บัญชา เกิดมณี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์
อุปนายกสภามหาวทิยาลยั

ดร.นภวรรณ แย้มชุติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้รับใบอนุญาตจดัตัง้



พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์เดชา ศิริรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
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(Head	of	Marketing

Department)

อาจารย์นันทวัน นาคอร่าม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	

(Dean	of	Science	

and	Technology	Faculty)

อาจารย์ยอดนภา เกษเมือง
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	 (1)	เสือ้คลมุท�าด้วยผ้าสีด�า	ยาวเหนือข้อเท้าประมาณ	15	เซนตเิมตร	ตวัเสือ้ผา่อกตลอด	แขนเสือ้	ยาวตก

ข้อมือ	ท่ีแขนเสือ้ทัง้สองข้างในระดบัข้อศอกมีแถบก�ามะหย่ีสีเหลืองกว้างแถบละ	5	เซนติเมตร	จ�านวนหนึง่แถบ

	 (2)	ผ้าคล้องคอท�าด้วยผ้าสีด�าเชน่เดียวกบัสีเสือ้	ด้านนอกมีแถบก�ามะหย่ีสีเหลืองขลบิขอบลา่ง	และแถบ

ก�ามะหย่ีสีประจ�าคณะขลบิริมขอบบน

	 (3)	หมวก	เป็นหมวกท่ีมีลกัษณะเป็นแผน่สี่เหลี่ยมจตัรัุส	ยาวด้านละ	24	เซนติเมตร	ท�าด้วยผ้าสีด�า	มีพู่

ห้อยตามสีประจ�าคณะ



 

 

 

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยธนบุรี
 ประกอบด้วย	วงกลม	3	วงซ้อนกนัอยูบ่นรูปโลส่ีแดง	8	เหลี่ยม	วงกลมท่ี	1	สีน�า้เงิน	วงกลมท่ี	2	 

เป็นสีเขียวซ้อนอยูบ่นวงกลมสีน�า้เงิน	 โดยมีช่อใบมะยม	2	ช่อ	 และช่ือ	มหาวิทยาลยัเป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ	ซึง่ตวัอกัษรเป็นสเีงินวงกลมท่ี	3	เป็นสเีหลอืงซ้อนอยูบ่นวงกลมสเีขียวด้านบนประกอบด้วย

โลส่ีแดงสลบัสีน�า้เงิน	และ	มีอกัษรยอ่	ม.ธ.ร.	สีเหลืองอยูใ่นโล่

ความหมายของเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยธนบุรี
 โล	่	 	 	 หมายถงึ		 การพฒันาการศกึษา	เพ่ือก่อให้เกิดการมีช่ือเสียง

	 	 	 	 	 	 ความมีเกียรต	ิศกัดิ์ศรีเป็นท่ียอมรับเช่ือถือได้

	 วงกลมสีเขียวใบไม้		 หมายถงึ		 การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและธรรมชาติ

	 วงกลมสีน้�าเงิน		 	 หมายถงึ		 ความจงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์

	 วงกลมสีเหลือง		 	 หมายถงึ		 คณุธรรม	จริยธรรม

สีประจำามหาวิทยาลัย
	 สีแดง		 	 หมายถงึ		 ความจงรักภกัดีตอ่ชาติและสงัคม

	 สีน้�าเงิน		 หมายถงึ		 ความจงรักภกัดีในสถาบนัพระมหากษัตริย์

	 สีเขียว		 	 หมายถงึ	 ความมุง่มัน่ท่ีจะอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและศลิปวฒันธรรม

	 	 	 	 	 ท่ียัง่ยืน

	 สีเหลือง		 หมายถงึ		 การมีคณุคา่	และรักษาคณุคา่ของตนเองด้วยคณุธรรม

	 	 	 	 	 และจริยธรรมท่ีดี	



1

เร่ือง   

ประวัตคิวามเป็นมา

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยธนบุรี

คณะผู้บริหารสภามหาวทิยาลัยธนบุรี

แผนผังบริเวณมหาวทิยาลัยธนบุรี

ชุดครุยวทิยฐานะ และเขม็วทิยฐานะ

เคร่ืองหมายและสีประจ�ามหาวทิยาลัยธนบุรี

ข้อก�าหนดมหาวทิยาลัยธนบุรี

 1. เร่ือง หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศกึษา ระดบัปริญญาตรี

 2. เร่ือง วธีิการรับนักศกึษาและให้นักศกึษาพ้นสภาพ

 3. เร่ือง เคร่ืองแบบนักศกึษาและการแต่งกายของนักศกึษา

 4. เร่ือง ครุยวทิยฐานะและเขม็วทิยฐานะ

 5. เร่ือง สวัสดกิารและงานแนะแนว

แนวปฏบิตั ิระเบยีบที่เก่ียวข้อง จากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย

1.  ส�านักทะเบยีน และประมวลผล

 -   การตดิต่อส�านักทะเบยีนและประมวลผล

 -   รหสัประจ�าตวันักศกึษา

 -   ข้อชีแ้จงเก่ียวกับการลงทะเบยีน

 -   ข้อปฏบิตัเิก่ียวกับการสอบ

 -  ระเบยีบมหาวทิยาลัยธนบุรีว่าด้วยการเทยีบโอนความรู้ ทกัษะ และ

ประสบการณ์จากการศกึษานอกระบบ และ / หรือ การศกึษาตามอัธยาศัยเข้าสู่

การศกึษาในระบบตามหลักสูตรระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.

2550

 -  ระเบยีบมหาวทิยาลัยธนบุรีว่าด้วยการเทยีบโอนหน่วยกติในการเข้า

ศกึษา หลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2550

 -  การใช้งานระบบบริการการศกึษาส�าหรับนักศกึษา

2.  ส�านักกจิการนักศกึษา

 -   ระเบยีบมหาวทิยาลัยธนบุรีว่าด้วยสโมสรนักศกึษา

3.  ส�านักวทิยบริการ

 -   ระเบยีบการเข้าใช้ส�านักวทิยบริการ

4.  ส�านักกองทนุช่วยเหลือการศกึษา

 -   แนวปฏบิตักิารกู้ยืมเงนิกองทนุให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.)
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เร่ือง   

* หลักสูตรระดบัปริญญาตรี (โครงสร้างหลักสูตร แผนการศกึษา และค�าอธิบาย

รายวชิา)

     คณะวิศวกรรมศาสตร์
 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

 หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม

     คณะบริหารธุรกิจ
 ตารางแสดงหลักสูตร และรอบที่เปิดสอน

 หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ

 หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด
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 ตารางแสดงหลักสูตร และรอบที่เปิดสอน

 หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     คณะบัญชี
 ตารางแสดงหลักสูตร และรอบที่เปิดสอน

 หลักสูตรบญัชีบณัฑติ สาขาวชิาการบญัชี

     ค�าอธิบายรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป (ทุกคณะ)

     ภาคผนวก
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF:HEd) 
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1. เรื่อง หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร การสอน
 1. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

    (1) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

     (2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

     (3) สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม

 3. หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ

    (1) สาขาวิชาการจดัการ

     (2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

     (3) สาขาวิชาการตลาด

     (4) สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์

     (5) สาขาวิชาการจดัการธรุกิจระหวา่งประเทศ

 4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ

     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. หลักสูตรบญัชีบณัฑติ
     สาขาวิชาการบญัชี

ระบบการศกึษา
 มหาวิทยาลยัธนบรีุจดัการศกึษาระบบทวิภาค โดยแบง่เวลาการศกึษาในหนึง่ปีออกเป็นการศกึษาภาคปกตมีิ 2 ภาค คือ

ภาคต้น และภาคปลาย ซึง่มีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์ และภาคการศกึษาฤดรู้อน ใช้เวลา การศกึษาไมน้่อยกวา่ 

9 สปัดาห์ ทัง้นีต้้องมีชัว่โมงแตล่ะรายวิชาเทา่กบัชัว่โมงเรียนในภาคการศกึษาปกติ

การนับหน่วยกติ
 1. รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา 1 ชัว่โมง ตอ่สปัดาห์ตลอดหนึง่ภาคการศกึษา ปกต ิไม่

น้อยกวา่ 15 ชัว่โมง ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต

 2. รายวิชาภาคปฏิบตัิ ท่ีใช้เวลาฝึก หรือทดลอง 2 หรือ 3 ชัว่โมง ต่อสปัดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศกึษาปกติ ตัง้แต ่

30 ถงึ 45 ชัว่โมง ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต

 3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลา 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ตัง้แต่

45 ถงึ 90 ชัว่โมง ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต

ข้อกำาหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี
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จ�านวนหน่วยกติ ตลอดหลักสูตร
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

       - วิศวกรรมเคร่ืองกล     ไมน้่อยกวา่ 146 หนว่ยกิต

                       ม.6, ปวช.และ ปวส.     

        - วิศวกรรมไฟฟ้า      ไมน้่อยกวา่ 144 หนว่ยกิต

          ม.6, ปวช.และ ปวส.     

        - วิศวกรรมอตุสาหการ      ไมน้่อยกวา่ 144 หนว่ยกิต

          ม.6, ปวช.และ ปวส.     

 เทคโนโลยีบณัฑติ

       - เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม   ไมน้่อยกวา่ 136 หนว่ยกิต

                       ม.6, ปวช.และ ปวส.     

 บริหารธุรกจิบณัฑติ

       - การจดัการ      ไมน้่อยกวา่ 126 หนว่ยกิต

                       ม.6, ปวช.และ ปวส. 

        - คอมพิวเตอร์ธรุกิจ     ไมน้่อยกวา่ 126 หนว่ยกิต

                       ม.6, ปวช.และ ปวส. 

        - การตลาด       ไมน้่อยกวา่ 126 หนว่ยกิต

                       ม.6, ปวช.และ ปวส. 

        - การจดัการโลจิสตกิส์     ไมน้่อยกวา่ 126 หนว่ยกิต

                       ม.6, ปวช.และ ปวส. 

        - การจดัการธรุกิจระหวา่งประเทศ    ไมน้่อยกวา่ 126 หนว่ยกิต

                       ม.6, ปวช.และ ปวส. 

 วทิยาศาสตรบณัฑติ

       - เทคโนโลยีสารสนเทศ      ไมน้่อยกวา่ 129 หนว่ยกิต

          ม.6, ปวช.และ ปวส.   

 บญัชีบณัฑติ

       - การบญัชี      ไมน้่อยกวา่ 127 หนว่ยกิต

                       ม.6, ปวช.และ ปวส. 

         

 * ส�าหรับ ปวส. สามารถเทียบโอนหนว่ยกิต ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ได้

การลงทะเบยีน
 1. นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวนัเวลา และสถานท่ี ท่ีก�าหนด ยกเว้นในกรณีท่ีนกัศกึษามีเหต ุ

จ�าเป็นสดุวิสยั จะได้รับอนมุตัใิห้ลงทะเบียนได้เป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ซึง่ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนลา่ช้า ต้องเสยีคา่ปรับตาม 

ระเบียบของมหาวิทยาลยั

 2. การลงทะเบียนจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

 3. การลงทะเบียนในรายวิชาใดท่ีมีวิชาบงัคบัก่อนหรือวิชาพืน้ความรู้ ซึง่ได้ก�าหนดไว้ในหลกัสตูรให้ศกึษาก่อน นกัศกึษา 

จะต้องสอบวิชาท่ีบงัคบัให้ได้ก่อน หรือผา่นการศกึษาวิชาพืน้ความรู้เดมิมาแล้ว หรือได้รับอนมุตัจิากคณบดีเป็นกรณีพิเศษจงึจะ

มีสทิธ์ิลงทะเบียนรายวิชานัน้ ๆ
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ค่าบ�ารุงและค่าธรรมเนียมการศกึษา
 นกัศกึษาต้องช�าระคา่บ�ารุง และคา่ธรรมเนียมการศกึษา เม่ือมีการลงทะเบียนรายวิชา โดยคา่บ�ารุงและคา่ธรรมเนียม 

การศกึษาประเภทตา่งๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั

ระยะเวลาการส�าเร็จการศึกษา ดังนี ้
 1.  ส�าหรับผู้จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ใช้

ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 3 ปีการศกึษา หรือ 6 ภาคการศกึษา และไม่เกิน 8 ปีการศกึษา

 2.  ส�าหรับผู้ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเคยศึกษาอยู่ใน                      

มหาวิทยาลยั วิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืนๆ ท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองมาตรฐานเพ่ือเทียบโอน                      

หน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา หรือ 2 ภาคการศกึษาและไม่เกิน 8 ปีการศกึษา ขึน้อยู่

กบัหน่วยกิตท่ี ได้รับการเทียบโอน

 การวัดผลและประเมนิผลการศกึษา
        1. เวลาเรียน นกัศกึษาจะต้องมีเวลาเรียนในแตล่ะวิชาไมต่่�ากวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดในวิชานัน้

            นกัศกึษาท่ีมีเวลาเรียนไมค่รบจะไมมี่สทิธ์ิเข้าสอบไลป่ลายภาคและให้ถือวา่สอบตกในวิชานัน้

        2. การสอบ แตล่ะภาคการศกึษาปกตจิะมีการสอบวดัผลอยา่งน้อย 2 ครัง้ คือ 

            สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

        3. การวัดผลการศกึษา ใช้ระบบตวัอกัษร 8 ระดบั โดยตวัเลข คา่ระดบัคะแนนเป็นดงันี ้

   อักษร      ความหมาย      ค่าระดบัคะแนน
      A   ดีเลศิ (Excellent)    4.0

      B+   ดีมาก (Very Good)   3.5

      B   ดี (Good)    3.0

      C+   คอ่นข้างดี (Fairy Good)   2.5

      C   พอใช้ (Fair)    2.0

      D+   คอ่นข้างออ่น (Poor)   1.5

      D   ออ่นมาก (Very Poor)   1.0

      F   ตก (Fail)    0.0

        ส�าหรับอักษรซึ่งไม่มีค่าระดบัคะแนน ได้แก่

   อักษร    ความหมาย      

      I   ไมส่มบรูณ์อยูร่ะหวา่งรอผลการศกึษา (Incomplete)

      W   การถอนรายวิชาโดยได้รับอนญุาต (Withgraw)

      S   พอใจ (Satisfactory)

      U   ไมพ่อใจ (Unsatisfactory)

      P   การศกึษายงัไมส่ิน้สดุ (In Progress)

      X   ไมไ่ด้รับรายงานผลการศกึษา (No report)

      V   เข้าร่วมฟังค�าบรรยาย (Vistior)
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 การให้ F  ในรายวิชาใดจะกระท�าได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

        1. นกัศกึษาเข้าสอบ และมีผลการสอบและการวดัผลอ่ืนๆ ต่�ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน

        2. นกัศกึษาขาดสอบโดยไมไ่ด้รับอนญุาต

        3. นกัศกึษาไมมี่สทิธ์ิเข้าสอบเน่ืองจากมีเวลาเรียนไมค่รบตามเกณฑ์

        4. นกัศกึษาถกูลงโทษกรณีท�าผิดระเบียบการสอบ

 การให้ W  ในรายวิชาใดจะกระท�าได้เฉพาะรายวิชาท่ีนกัศกึษาได้ลงทะเบียนไว้แล้วในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

      1. นกัศึกษาขอถอนรายวิชาหลงัจาก 6 สปัดาห์แรก จนถึงก่อนก�าหนดการสอบของมหาวิทยาลยั 1 สปัดาห์    

          ส�าหรับภาคการศกึษาปกติ หรือขอถอนหลงัจาก 2 สปัดาห์แรก จนถงึก่อนก�าหนดการสอบของมหาวิทยาลยั

         1 วนั ส�าหรับภาคฤดรู้อนจะได้รับสญัลกัษณ์ W ในรายวิชานัน้ หากพ้นก�าหนดนี ้ นกัศึกษารับสญัลกัษณ์ 

             F ในรายวิชานัน้

        2. นกัศกึษาขอเพิกถอนรายวิชานัน้ เน่ืองจากป่วยในวนัท่ีมีการสอบ โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงเป็น หลกัฐาน 

             และได้รับอนมุตัจิากคณบดี

         3. ถกูสัง่พกัการศกึษาโดยค�าสัง่คณบดี

 การให้สัญลักษณ์ S  จะกระท�าได้เม่ือนกัศกึษาสามารถเรียนรายวิชานัน้ผา่นเป็นท่ีนา่พอใจ แตจ่ะไมน่บัหนว่ยกิตรวม

เป็นหนว่ยกิตสะสม ปกตอิกัษร S จะใช้กบัรายวิชาท่ีนกัศกึษาจ�าเป็นต้องเรียนเพ่ือปรับพืน้ฐานความรู้ก่อนการลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาท่ีมีเง่ือนไขวา่จะต้องผา่นรายวิชาพืน้ฐานหรือนกัศกึษาสนใจเรียนให้ได้รับความรู้โดยไมต้่องการระดบัคา่คะแนน

 การให้สัญลักษณ์ U จะกระท�าได้เม่ือนกัศกึษาไมส่ามารถเรียนรายวิชานัน้ผา่นจนเป็นท่ีนา่พอใจโดยเป็นการใช้

กบัรายวิชาเชน่เดียวกบัท่ีใช้อกัษร S

 การให้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด จะกระท�าได้ในกรณีผู้สอนและหวัหน้าสาขาวิชาเหน็สมควรให้รอผลการศกึษา เน่ือง 

จากนกัศกึษาท�างานท่ีเป็นสว่นประกอบการศกึษาของรายวิชานัน้ยงัไมส่มบรูณ์ และนกัศกึษาจะต้องท�าการสอบ และ/หรือท�างาน 

ท่ีก�าหนดให้เสร็จสมบรูณ์ อาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผลและรายงานผลภายใน 2 สปัดาห์แรกนบัแตว่นัประกาศผลการสอบ 

รายวิชานัน้ มิฉะนัน้สญัลกัษณ์ I จะเปลี่ยนไปเป็น F โดยอตัโนมตัิ

 การให้สัญลักษณ์ P ในรายวิชาใดกระท�าได้ในรายวิชาท่ีอาจต้องท�าการศกึษาตอ่เน่ืองมากกวา่ 1 ภาคการศกึษา เชน่ วิชา

โครงงาน (Project) หรือวิชาการศกึษารายบคุคล (Individual Studies) หรือวิชาสมัมนา โดยผลงานยงัไมเ่พียงพอท่ีจะ ประเมินผล

ได้ในภาคการศกึษานัน้ ทัง้นีต้้องได้รับความเหน็ชอบจากคณบดี นกัศกึษาสามารถท�าการศกึษาตอ่ได้อีก ไมเ่กิน 2 ภาคการศกึษา

ปกต ิโดยไมต้่องช�าระคา่เลา่เรียน แตต้่องย่ืนขอรักษาสภาพนกัศกึษาทกุภาคการศกึษา สญัลกัษณ์ P จะไมน่บัรวมเป็นหนว่ยกิต

สะสม เม่ือนกัศกึษาท�างานส�าเร็จ ได้รับการประเมินผลแล้วในภาคการศกึษาใด  ให้บนัทกึรายวิชานัน้ ในภาคการศกึษานัน้

 การให้สัญลักษณ์ X ในรายวิชาใดกระท�าได้ในกรณีท่ีผู้สอนไมไ่ด้รายงานผลการประเมินผลปลายภาค

 การให้สัญลักษณ์ V ในรายวิชาใดให้กระท�าได้ในกรณีท่ีนกัศกึษาขอลงทะเบียนเรียนโดยไมข่อรับการ ประเมินผลการ

ศกึษา

 4. การประเมนิผลการศกึษาและการค�านวณแต้มระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม

         (1) การประเมินผลการศกึษาของนกัศกึษาแตล่ะคน ให้กระท�าเม่ือสิน้ภาคการศกึษาแตล่ะภาคการศกึษา

      (2) การค�านวณแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา ให้นบัเฉพาะรายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน     

                            และเป็นวิชาท่ีได้มีการวดัผล โดยได้รับคะแนน A  B+  B  C+  C  D+  D  และ  F

         (3) รายวิชาใดท่ีมีรายงานผลการศกึษาเป็นสญัลกัษณ์ F,I,P,S,U,X,V และ W ไมน่�ามาค�านวณหาแต้มระดบั   

               คะแนนเฉลี่ยสะสม

      (4) การค�านวณหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค ให้น�าผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับ

  คะแนนแตล่ะรายวิชาในภาคนัน้ หารด้วยผลรวมจ�านวนหนว่ยกิตของทกุวิชาท่ีเรียนในภาคนัน้
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      (5) การค�านวณหาแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสตูรให้ค�านวณโดยการน�าแต้มประจ�าอกัษรระดบั

        คะแนนท่ีสอบผ่านครัง้สุดท้ายของแต่ละรายวิชาจากประเมินผลการสอบของผู้ สอบไล่ คูณกับ 

          จ�านวนหน่วยกิต ของลกัษณะวิชาท่ีท�าแต้มระดบัคะแนนนัน้ได้แล้วน�าผลคณูของทกุลกัษณะวิชามารวมกนั

          และน�าไปหารด้วยผลรวมของจ�านวนหน่วยกิตของทกุลกัษณะวิชาตลอดหลกัสตูร ผลลพัธ์ท่ีได้คือ ระดบั 

               คะแนน   เฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสตูรของผู้ ท่ีสอบไลไ่ด้นัน้

        (6) การหาแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยให้คดิทศนิยม 2 ต�าแหนง่ หากทศนิยมต�าแหนง่ท่ี 3 มีคา่ตัง้แต 5 ขึน้ไป 

                           ให้ปัดเศษ ขึน้ในต�าแหนง่ท่ี 2 

        (7) ส�าหรับรายวิชาท่ีได้ F ให้บนัทกึผลในใบรายงานผลการศกึษา(Transcript) แตไ่มน่�ามาค�านวณแต้ม ระดบั  

             คะแนนเฉลี่ยสะสม

 5. การสอบได้

  นกัศกึษาต้องสอบได้คะแนนทกุรายวิชาไมต่่�ากวา่ D จงึจะถือวา่สอบได้

 6. การสอบตกและเรียนซ้�า

  นกัศกึษาท่ีสอบไมผ่า่นตามเกณฑ์ของการวดัผล ถือวา่สอบตก ในกรณีท่ีนกัศกึษาสอบตกจะต้องปฏิบตัดิงันี ้

  (1) นกัศกึษาท่ีสอบตกได้ระดบัคะแนน F ในวิชาท่ีไมใ่ชว่ิชาเลือก ต้องลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ซ้�า

  (2) นักศึกษาท่ีสอบตกได้ระดบัคะแนน F ในวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ซ้�าอีกหรือเลือกเรียน

        รายวิชาอ่ืนแทนก็ได้

  (3) นกัศกึษาอาจย่ืนค�าร้องขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเตมิ ในรายวิชาอ่ืนท่ียงัไมเ่คยเรียนท่ีมีอยูใ่นหลกัสตูร โดย 

        ได้รับอนมุตัจิากคณบดี ทัง้นีต้้องเป็นรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัท�าการสอน

  (4) นกัศกึษาอาจขอเรียนซ้�าในบางรายวิชา ท่ีไมต้่องเรียนวิชาบงัคบัก่อน ซึง่นกัศกึษาเคยเรียนมาแล้ว แตไ่ด้ 

        ระดบัคะแนนต่�ากวา่ C

  (5) ในกรณีท่ีนกัศกึษาเรียนครบวิชาตามหลกัสตูรแล้วท่ีได้รับคา่ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมถ่งึ 2.00 นกัศกึษา 

        สามารถเลือกเรียนวิชาได้ โดยไมจ่�ากดัหนว่ยกิตในการลงทะเบียนในภาคการศกึษานัน้ๆ

 7. การลาพกัการศกึษา นกัศกึษามีเหตจุ�าเป็นสดุวิสยัไมอ่าจศกึษาได้ชัว่คราวให้ลาพกัการศกึษาได้ตามเง่ือนไขดงันี ้

  (1) เป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัอยา่งน้อย 1 ปีการศกึษา

  (2) ย่ืนค�าร้องขอลาพกัการศกึษาภายใน 2 สปัดาห์หลงัวนัเปิดภาคการศกึษานัน้

  (3) ลาพกัการศกึษาได้ครัง้หนึง่ไมเ่กิน 2 ภาคการศกึษาปกตติิดตอ่กนั

  (4) ได้รับอนมุตัจิากคณบดี ตามค�าแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา

การส�าเร็จการศกึษา
การส�าเร็จการศกึษา ผู้ส�าเร็จการศกึษาจะต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

 (1) ศกึษารายวิชาครบตามหลกัสตูรและเง่ือนไขของหลกัสตูรท่ีได้ก�าหนดไว้

 (2) ใช้เวลาการศกึษาไมเ่กินระยะเวลาการศกึษาท่ีก�าหนดไว้ในหลกัสตูร

 (3) มีแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 2.00

 (4) ไมมี่พนัธะใด ๆ กบัมหาวิทยาลยั

 (5) มีความประพฤตเิรียบร้อยเหมาะสมกบัศกัดิ์ศรีแหง่ปริญญานัน้

การให้ปริญญาเกียรตนิิยม
หลกัเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตนิิยม มหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้ปริญญาเกียรตนิิยมแก่นกัศกึษาท่ีมีคณุสมบตัดิงันี ้

 (1) เป็นนกัศกึษาหลกัสตูร 4 ปี ของมหาวิทยาลยั

 (2) มีความประพฤตเิรียบร้อย

 (3) ศกึษาวิชาครบหนว่ยกิต ตามหลกัสตูร ภายใน 4 ปีการศกึษา หรือ 8 ภาคการศกึษาปกตริวมทัง้ภาคฤดรู้อน

 (4) นกัศกึษาผู้ มีสทิธ์ิได้รับปริญญาเกียรตนิิยมอนัดบั 1 ต้องเป็นผู้ ท่ีสอบได้แต้มเฉลีย่สะสมตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป และไมเ่คย 

      ได้ระดบั F ในวิชาใด ๆ

 (5) นกัศกึษาผู้ มีสทิธ์ิได้รับปริญญาเกียรตนิิยมอนัดบั 2 ต้องเป็นผู้ ท่ีสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตัง้แต ่3.25 ขึน้ไปแตไ่มถ่งึ  

       3.50 และไมเ่คยได้คา่ F ในรายวิชาใด ๆ
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2. เรื่อง วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 (1) ส�าเร็จการศกึษาชัน้ประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลกัสตูร ของกระทรวง 

ศกึษาธิการหรือเทียบเท่า

 (2) ส�าเร็จการศกึษาไม่ต่�ากว่าระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 

เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีสมคัรเข้าศกึษาต่อ

 (3) ส�าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรีหรือสงูกว่าในสาขาอ่ืน

 (4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุภาพเหมาะท่ีจะเข้าศกึษาได้

 (5) ไม่มีความประพฤติท่ีสงัคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี

 (6) มีผู้ รับรอง ซึง่มีท่ีอยู่ทางมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

วิธีการรับนักศึกษา

 (1) สอบคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด

 (2) สอบคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

 (3) ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษา จะมีสถานภาพเป็นนกัศกึษาก็ต่อเม่ือได้ขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาแล้ว โดยน�าหลกัฐาน

ตามท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด ไปรายงานตวัต่อส�านกัทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลยั

 (4) ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษา ต้องขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาด้วยตนเอง ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีก�าหนด พร้อมทัง้

ช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด มิฉะนัน้ถือว่าสละสิทธ์ิ

การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน

 มหาวิทยาลยัธนบุรีจะด�าเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การเทียบวิชา และการโอนหน่วยกิต ของส�านักงานคณะ 

กรรมการการอดุมศกึษา ส�าหรับนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน เพ่ือศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัธนบรีุ

การรักษาสภาพนักศึกษา

 มหาวิทยาลยัธนบุรี ได้ก�าหนดข้อปฏิบตัิส�าหรับนกัศึกษาในการรักษาสภาพนกัศึกษาโดยการลาพกัการศึกษา คือ

ให้ด�าเนินการย่ืนค�าร้องให้ครบถ้วนตามขัน้ตอนและช�าระค่าธรรมเนียมในการรักษาสถานภาพ ทัง้นีใ้ห้ด�าเนินการให้เสร็จ

สิน้ในเวลาไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห์ก่อนก�าหนดการสอบปลายภาคเรียน และให้ย่ืนความจ�านงขอลาพักการศึกษาได้ทีละ

ภาคการศึกษา ทัง้นีต้้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ยกเว้นได้รับอนุมตัิเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี หากได้รับการ

อนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องด�าเนินการรายงานตวัขอกลบัเข้าศึกษาใหม่ เม่ือครบก�าหนดระยะเวลาการลาพักการศึกษา

มิฉะนัน้จะพ้นสภาพนกัศกึษา

การให้นักศึกษาพ้นสภาพ

 1. ถึงแก่กรรม

 2. ลาออก

 3. เป็นโรคร้ายแรงเป็นอปุสรรคต่อการศกึษาหรือเป็นอนัตรายต่อผู้ อ่ืน

     (1) มหาวิทยาลยัให้พ้นสภาพนกัศกึษาด้วยสาเหตกุระท�าผิดวินยัอย่างร้ายแรง

 4. ไม่สามารถส�าเร็จการศกึษาภายในก�าหนดเวลา 8 ปีการศกึษา
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วินัยและการลงโทษนักศึกษา

 ข้อ 1.  นกัศกึษาต้องปฏิบตัิตามข้อก�าหนด ระเบียบข้อบงัคบั ค�าสัง่ หรือประกาศมหาวิทยาลยั โดยเคร่งครัด

 ข้อ 2. นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีระหว่างกัน และต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย เกียรติภูมิและ

ศกัดิ์ศรีของมหาวิทยาลยั

 ข้อ 3.   นกัศกึษาต้องปฏิบตัิตนเป็นสภุาพชนทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ไม่ประพฤติสิ่งท่ีอาจน�ามา ซึง่ความ

เสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลยั

 ข้อ 4. นักศึกษาต้องไม่ด่ืมสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน หรือกระท�าการอ่ืนใด ในลักษณะท่ีเหมือนการ

พนนั หรือ ก่อเหตทุะเลาะวิวาทในมหาวิทยาลยั

 ข้อ 5.  นกัศกึษาต้องไม่ปฏิบตัิตนเสื่อมเสียทางชู้สาว อนัขดัต่อศีลธรรมอนัดีของสงัคมไทย

 ข้อ 6.  นกัศกึษาต้องเคารพ และเช่ือฟังค�าสัง่ หรือตกัเตือนโดยชอบของบคุคลต่อไปนี ้

  6.1 อาจารย์ประจ�า อาจารย์พิเศษ ครูปฏิบตัิการ คณะท�างานวิจยันกัศึกษา หวัหน้าแผนกวินยันกัศึกษา

         หวัหน้าหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศกึษา และผู้ ได้รับมอบหมาย

  6.2 คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

  6.3 รองอธิการบดี

  6.4 อธิการบดี

 ข้อ 7. นกัศึกษาเข้ามาภายในมหาวิทยาลยั ต้องมีบตัรประจ�าตวันกัศึกษาพกติดตวัเสมอ และต้องแต่งกายตามท่ี

ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดว่าด้วยเคร่ืองแบบนกัศกึษา

 ข้อ 8.  ในขณะท่ีอยู่ในชัน้เรียน หรือโรงฝึกงาน

  8.1 นกัศกึษาต้องเคารพ และเช่ือฟังค�าสัง่ หรือค�าตกัเตือนของครูปฏิบตัิการ หรืออาจารย์ผู้สอน

  8.2 นักศึกษาต้องไม่สูบบุหร่ี รับประทานอาหาร ขนมและเคร่ืองด่ืมหรือพูดคุยกันหรือแสดงกิริยาวาจา

         อนัไม่ควร

  8.3 นักศึกษาต้องไม่เข้า หรือออกจากชัน้เรียน หรือโรงฝึกงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูปฏิบัติการ

         หรืออาจารย์ผู้สอน

 ข้อ 9. นกัศกึษาต้องเคารพ และเช่ือฟังค�าสัง่หรือค�าตกัเตือนของกรรมการการสอบไล่ หรือผู้ควบคมุการสอบไล่โดย

เคร่งครัด

 ข้อ 10. นกัศกึษาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้สมกบัได้ช่ือว่าเป็นผู้ศกึษาอยู่ในระดบัการศกึษาชัน้สงู

 ข้อ 11. การพิจารณาสัง่ลงโทษนกัศกึษาท่ีกระท�าผิดวินยั สามารถกระท�าได้ดงัต่อไปนี ้

  11.1 เรียกตวัมาตกัเตือน

  11.2 ภาคทณัฑ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร

  11.3 ตดัคะแนนความประพฤติ

  11.4 ให้พกัการศกึษา

  11.5 ให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา

  11.6 โทษอ่ืนๆ ตามท่ีคณะท�างานวินยันกัศกึษาเห็นสมควร

 ข้อ 12. การตดัคะแนนความประพฤตินกัศกึษา

  12.1 ให้นกัศกึษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนนตลอดเวลาท่ีมีสภาพเป็นนกัศกึษา

  12.2 การตัดคะแนนแต่ละครัง้ ให้ตัดไม่ต�่ากว่าครัง้ละ 5 คะแนน แต่จะเป็นจ�านวนเท่าใดให้อยู่ใน 

           ดลุยพินิจของผู้ มีอ�านาจสัง่ตดัคะแนนความประพฤติของนกัศกึษา

  12.3 นกัศกึษาผู้ ใดถกูตดัคะแนนครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกนัเกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60 คะแนน 

          ต้องถกูลงโทษให้พกัการศกึษามีก�าหนด 1 ภาคการศกึษา

  12.4 นกัศกึษาผู้ ใดถกูตดัคะแนนครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกนัเกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนน  

          ต้องถกูลงโทษให้พกัการศกึษามีก�าหนด 2 ภาคการศกึษา

  12.5 นกัศกึษาผู้ ใดถกูตดัคะแนนครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกนัเกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่ถึง 100 คะแนน   

          ต้องถกูลงโทษให้พกัการศกึษามีก�าหนด 3 ภาคการศกึษา
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  12.6 นกัศึกษาผู้ ใดถูกตดัคะแนนครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกันครบ 100 คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พ้น

          สภาพการเป็นนกัศกึษา

 ข้อ 13. การตดัคะแนนความประพฤติในข้อ 12 ให้กระท�าได้ดงันี ้

  13.1 ความผิดต่อไปนีต้ดัคะแนนความประพฤติ 5–10 คะแนน

          13.1.1 แต่งกายผิดข้อก�าหนดท่ีวิทยาลยัก�าหนดไว้

          13.1.2 ไว้หนวดเคราและผมยาวเกินสมควร

          13.1.3 สบูบหุร่ีตามสถานท่ีห้ามไว้

          13.1.4 ใช้หรือหยิบหรือเคลื่อนย้ายอปุกรณ์การสอน การฝึกงานท่ีจดัไว้ โดยไม่ได้รับอนญุาต

          13.1.5 น�าเอาวตัถปุระดิษฐ์ เคร่ืองใช้อปุกรณ์การสอน การฝึกงาน หรือสิ่งท่ีตนประดิษฐ์ขึน้ออกจาก

                     ห้องปฏิบตัิการ โดยไม่ได้รับอนญุาต

  13.2 ความผิดต่อไปนี ้ตดัคะแนนความประพฤติ 10 – 20 คะแนน

          13.2.1 กล่าววาจา หรือแสดงกิริยาไม่สภุาพต่อบคุคลทัว่ไปในบริเวณวิทยาลยั หรือผู้ผ่านไปมา

                    13.2.2 แต่งเคร่ืองแบบนกัศกึษาเข้าไปในสถานท่ีไม่สมควร เช่น บ่อนการพนนั โรงสรุา หรือ บาร์    

            โรงหญิงโสเภณี

  13.3 ความผิดต่อไปนีต้ดัคะแนนความประพฤติ 20-40 คะแนน

           13.3.1 แสดงกิริยาวาจาอนัลบหลู่หรือไม่เคารพ ครู อาจารย์

          13.3.2 ชกัชวนหรือพยายามก่อกวนให้เพ่ือนนกัศกึษาแตกความสามคัคี

          13.3.3 ก่อการวิวาททัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั

          13.3.4 ท�าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั หรือของผู้ อ่ืนโดยเจตนา

          13.3.5 การเล่นพนนัในบริเวณมหาวิทยาลยั

          13.3.6 น�าหรือเสพเคร่ืองดองของเมา หรือสิ่งเสพติดเข้ามาภายในมหาวิทยาลยั

 ข้อ 14. ความผิดต่อไปนีใ้ห้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา

  14.1 นกัศกึษาผู้ ใดต้องค�าพิพากษาให้ถกูลงโทษจ�าคกุ

  14.2 จ�าหน่ายยาเสพติดให้โทษร้ายแรง

  14.3 พกพาอาวธุต้องห้ามเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลยั

  14.4 ลกัทรัพย์หรือท�าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั

  14.5 ถกูตดัคะแนนครัง้เดียวหรือหลายครัง้ รวมกนัครบ 100 คะแนน

 ข้อ 15. ให้บคุคลตามข้อ 6 มีอ�านาจลงโทษนกัศกึษาท่ีกระท�าผิดวินยั ดงันี ้

  15.1 อาจารย์ประจ�า อาจารย์พิเศษ มีอ�านาจสัง่ลงโทษตามข้อ 11.1, 11.2, และ 11.3 โดยตดัคะแนน

          ความประพฤติครัง้ละไม่เกิน 10 คะแนน

  15.2 หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ เลขานุการภาควิชา หัวหน้าแผนกวินัยนักศึกษา คณะท�างาน

              วินยันกัศกึษา หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย มีอ�านาจสัง่ลงโทษ ตามข้อ 11.1, 11.2 และ 11.3 โดยตดัคะแนน  

          ความประพฤติครัง้ละไม่เกิน 20 คะแนน

  15.3 คณบดี รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดี มีอ�านาจสัง่ลงโทษตามข้อ 11.1, 11.2, และ 11.3 โดยตดัคะแนน  

          ความประพฤติครัง้ละไม่เกิน 30 คะแนน

  15.4 อธิการบดี รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี มีอ�านาจสัง่ลงโทษตามข้อ 11.1, 11.2, และ 11.3  

          โดยตดัคะแนน ความประพฤติครัง้ละไม่เกิน 40 คะแนน

  15.5 อธิการบดี หรือรองอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะท�างานวินยันกัศกึษา มีอ�านาจสัง่ลงโทษ  

          ตามข้อ 11.4 และ 11.5

 ข้อ 16. ให้คณะท�างานวินยันกัศกึษามีอ�านาจสัง่ลงโทษตามข้อ 11.6

 ข้อ 17. นกัศึกษาผู้ ใดตกเป็นผู้ ต้องหาหรือเป็นจ�าเลยในคดีอาญาท่ีต้องควบคมุโดยเจ้าหน้าท่ีหรือหมายขงัของศาล  

การสัง่ลงโทษให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะท�างานวินยันกัศกึษา
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3. เรื่อง เครื่องแบบนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษา

เคร่ืองแบบนักศกึษา
 มหาวิทยาลยัก�าหนดให้มีเคร่ืองแบบและการแต่งกายของนกัศกึษาชาย และนกัศกึษาหญิง ดงันี ้

 1. การแต่งกายของนักศึกษาชาย

      (1) เสือ้ ผ้าขาวเกลีย้ง ไม่มีดอกหรือลวดลายในตัว ไม่บางเกินสมควร แบบเชิต้คอตัง้ผ่าอกตลอด กระดุม  

  กลมสีขาว 5 เม็ด มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนสัน้เพียงศอก หรือแขนยาวรัดข้อมือ  

  ไม่พบัแขน มีกระเป๋าหน้าอกเสือ้ด้านซ้าย 1 กระเป๋า เวลาสวมให้สอดชายเสือ้ไว้ในกางเกง

      (2) กางเกง กางเกงสีกรมท่า หรือสีด�า ไม่มีลวดลาย แบบขายาวปิดข้อเท้า ไม่พับปลายขา ปลายขาเรียว  

  ขากว้างไม่น้อยกว่า 20 เซ็นติเมตร ไม่เกิน 26 เซนติเมตร ขอบเอวมีห่วงร้อย เข็มขดัท่ีแนวตะเข็บด้านข้าง 

  มีกระเป๋าเจาะข้างละกระเป๋า และจะมีกระเป๋าหลงัเป็นกระเป๋าเจาะก็ได้

           (3)  เข็มขดั สายเข็มขดัสีด�า หรือน้�าตาลแก่ แบบสภุาพไม่มีลวดลาย มีขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดหวัเข็มขดั  

  มีตราเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลยั

         (4) รองเท้าหนงัหุ้มส้นสีด�าหรือสีน�า้ตาลแก่ แบบสภุาพไม่มีลวดลาย

         (5) ถงุเท้าด�าหรือขาว

 2. การแต่งกายของนักศึกษาหญิง

      (1) เสือ้ ผ้าขาวเกลีย้งไม่มีดอกหรือลวดลายในตัว เนือ้ผ้ามีความหนาพอสมควร แขนสัน้ เหนือศอก 

  ไม่เกิน 6 เซนติเมตร ผ่าอก มีแนวสาบ อกติดกระดุมโลหะเงิน เคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย

  และให้กลดัเข็มเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลยัไว้ท่ีอกเบือ้งซ้าย เวลาสวมให้สอดชายเสือ้ไว้ในกระโปรง

      (2) กระโปรง สีด�าหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ยาวเสมอเข่า หรือต่�ากว่าแบบเรียบร้อย ไม่ผ่าหน้าหรือหลงั  

  หรือข้าง และไม่มีเคร่ืองประดบัหรือตกแต่ง หากมีกระดมุต้องเป็นสีเดียวกบักระโปรง

         (3) เข็มขดั สายเข็มขดัสีด�าขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดหวัเข็มขดัมีตราเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลยั

         (4) รองเท้าหุ้มส้นสีด�า หรือสีน้�าตาล แบบสภุาพ ส้นสงูไม่เกิน 2 นิว้
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 3. เคร่ืองแบบในงานพิธี

          (1) นกัศกึษาชาย แต่งกายเหมือนเคร่ืองแต่งกายปกติ และให้ผกูเนคไทของมหาวิทยาลยั กางเกงสีด�า

              (2) นกัศกึษาหญิง แต่งกายเหมือนเคร่ืองแต่งกายปกติ เสือ้กลดักระดมุเงินของมหาวิทยาลยัท่ีต้นคอ กระโปรง  

  สีด�า รองเท้าหุ้มส้นสีด�า และสวมถงุน่องเป็นสีเนือ้ไม่มีลวดลาย

 4. เคร่ืองหมายที่ใช้กับเคร่ืองแบบ

 ใช้เข็มกลดัเคร่ืองหมายตรามหาวิทยาลยัท่ีอกเสือ้เบือ้งขวาส�าหรับนกัศึกษาหญิง ส่วนนกัศึกษาชายให้ติดเข็มกลดั 

เคร่ืองหมายตรามหาวิทยาลยัท่ีเนคไท
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4. เรื่อง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

ครุยบัณฑิต

 (1) เสือ้คลุมท�าด้วยผ้าสีด�า ยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร ตวัเสือ้ผ่าอกตลอด แขนเสือ้ยาวตกข้อมือ

ท่ีแขนเสือ้ทัง้สองข้างในระดบัข้อศอกมีแถบก�ามะหย่ีสีเหลืองกว้างแถบละ 5 เซนติเมตร จ�านวนหนึ่งแถบ

 (2) ผ้าคล้องคอท�าด้วยผ้าสีด�าเช่นเดียวกบัสีเสือ้ ด้านนอกมีแถบก�ามะหย่ีสีเหลืองขลิบขอบล่าง และแถบก�ามะหย่ี สี

ประจ�าคณะขลิบริมขอบบน

 (3) หมวก เป็นหมวกท่ีมีลกัษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจตัรัุส ยาวด้านละ 24 เซนติเมตร ท�าด้วย ผ้าสีด�า มีพู่ ห้อยตาม

สีประจ�าคณะ

ความหมายของสี

 สีเหลือง   หมายถึง   สีประจ�ามหาวิทยาลยั

 สีเลือดหมู   หมายถึง   สีประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์

 สีน้�าเงิน   หมายถึง   สีประจ�าคณะบริหารธุรกิจ

 สีส้ม    หมายถึง   สีประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สีฟ้า    หมายถึง   สีประจ�าคณะบญัชี

เข็มวิทยฐานะ

 เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลยัธนบุรี มีลกัษณะเป็นรูปเคร่ืองหมายประจ�ามหาวิทยาลยั ท�าด้วยโลหะขนาดกว้าง  

4 เซนติเมตร สงู 4 เซนติเมตร
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5. เรื่อง สวัสดิการและงานแนะแนว

การให้สวัสดกิารแก่นักศกึษา
 มหาวิทยาลยัจดัให้มีบริการและสวสัดกิารแก่นกัศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

 1. บริการด้านกจิกรรมนักศกึษา

 มหาวิทยาลยัได้ให้การสนบัสนนุงานเก่ียวกบักิจกรรมของนกัศกึษาท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ตอ่นกัศกึษาและตอ่สงัคมใน ทกุๆ 

ด้าน เชน่ การสนบัสนนุกิจกรรมของสโมสรและชมรม การประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการจดักิจกรรม

 2. บริการด้านกีฬาและนันทนาการ

 มหาวิทยาลยัได้เลง็เหน็ความส�าคญัของการกีฬาและนนัทนาการท่ีจะชว่ยในการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษา ให้ดี

ย่ิงขึน้ โดยจดัให้มีชมรมกีฬาเพ่ือสนบัสนนุให้นกัศกึษารู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และยงัสนบัสนนุให้มีการแขง่ขนักีฬาภายใน

และภายนอก รวมทัง้การเข้าร่วมแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยั

 3. บริการด้านสุขภาพอนามัย

 มหาวิทยาลยัจัดให้มีห้องพยาบาลเพ่ือการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น หากมีกรณีเจ็บป่วยรุนแรงจะมีรถอ�านวยความ

สะดวกในการน�าสง่โรงพยาบาล มหาวิทยาลยัจดัให้มีการประกนัอบุตัเิหตแุก่นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัโดยให้ความคุ้มครอง และ

ผลประโยชน์คา่ทดแทน

 4. การให้ค�าปรึกษา แนะแนว

 มหาวิทยาลัยได้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ได้แก่ คู่มือ จุลสาร แผ่นพับ เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

และปริญญาโท ตลอดจนให้ค�าปรึกษาเป็นรายบคุคลและกลุม่ทัง้ปัญหาในด้านการเรียน ปัญหาสว่นตวั โดยให้ผู้ รับค�าปรึกษา 

สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอยา่งมีเหตผุล

 5. การศกึษาวชิาทหาร

 ผู้สมัครแบ่งออกเป็น 2 เพศ

  1. เพศชาย

  2. เพศหญิง

 ประเภทของผู้สมัคร นศท.

  ไมเ่คยสมคัรมาก่อน

  เคยรายงานขอผอ่นผนัไว้ (เฉพาะผู้ ท่ีเคยสมคัรเม่ือปีการศกึษาก่อนแตค่ณุลกัษณะทางร่างกายไมไ่ด้ขนาดท่ี  

 ก�าหนดเทา่นัน้) โดยสถานศกึษาวิชาทหารสง่รายช่ือให้กบั กอ.รับสมคัรไว้แล้ว และต้องมีคะแนนเฉลี่ยในปีท่ีขอผอ่นผนั  

 ตามท่ี รด.ก�าหนด

 คุณลักษณะของผู้สมัครเป็น นศท. ชัน้ปีที่ 1

  1. เป็นชายหรือหญิง สญัชาตไิทย

  2. อายไุมเ่กิน 22 ปีบริบรูณ์ นบัตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร ส�าหรับผู้ ท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะต้อง 

      ได้รับความยินยอมจาก บดิา มารดา หรือผู้ปกครอง

  3. ไมพิ่การ ทพุพลภาพ หรือมีโรคท่ีไมส่ามารภจะรับราชการทหาร ตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร

  4. ไม่เป็นบุคคลท่ีไม่มีคุณวุฒิท่ีจะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องท่ีตามกฎหมายท่ีออกตามความในมาตรา  

       13(3) แหง่พระราชบญัญตัรัิบราชการทหาร พ.ศ. 2497

  5. มีน้�าหนกั ขนาดรอบตวั ขนาดความสงู ตามสว่นสมัพนัธ์ ตามท่ีกรมการรักษาดนิแดนก�าหนด

  6. มีความประพฤตเิรียบร้อย

  7. ไมเ่ป็นทหารประจ�าการ กองประจ�าการ หรือถกูก�าหนดตวัเข้ากองประจ�าการแล้ว

 คุณสมบตัิ

  1. ก�าลงัศกึษาอยูใ่นสถานศกึษาวิชาทหารท่ีกรมการรักษาดนิแดนเปิดท�าการฝึกวิชาทหาร

  2. ส�าเร็จการศกึษาตัง้แตช่ัน้มธัยมปีท่ี 3 หรือเทียบเทา่ขึน้ไป และมีผลการศกึษาชัน้มธัยมปีท่ีสาม
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     หรือเทียบเท่าตามท่ี ทบ.ก�าหนด (คะแนนเฉลี่ย ทบ. ก�าหนด 2.0 ขึน้ไป) หรือเคยเป็นลกูเสือสามญั

     รุ่นใหญ่ และสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่าแปดวิชา และส�าเร็จการศึกษาตัง้แต่มัธยมปีท่ีสาม หรือ  

          เทียบเทา่ขึน้ไป จะต้องมีผลการศกึษาไมต่�า่กวา่ 1.5 ส�าหรับผู้ซึง่ส�าเร็จการศกึษา ตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  

         สาม หรือเทียบเท่าขึน้ไป และก�าลงัอยู่ในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ของกระทรวงกลาโหม หรือก�าลงัศกึษา  

     อยู่ในสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงกลาโหมก�าหนดได้ ต้องมีผลการศึกษาของชัน้มัธยมปีท่ีสามหรือ  

       เทียบเท่าตามท่ีกองทพับกก�าหนด

  3. ผู้ ท่ีส�าเร็จการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึน้ไปหรือส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัร  

       วิชาชีพชัน้สงู และส�าเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ต�่ากว่าชัน้ปีท่ี 3 จะสมคัรเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อให้จบ 

     หลกัสตูรการฝึกวิชาทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมก�าหนดได้ โดยไม่ต้องช�าระเงินค่าบ�ารุงเพ่ือส่งเสริม  

       การฝึกวิชาทหาร

  เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตามระเบียบ กรมการรักษาดินแดน ดังต่อไปนี ้

       1. ต้องรับสมคัรรายงานตวั จึงจะเข้ารับการฝึกได้

       2. ต้องช�าระเงินบริจาคบ�ารุงเพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

       3. ต้องไว้ผม แต่งกาย ตามระเบียบท่ีก�าหนด

       4. ต้องเช่ือฟังและปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบัและค�าสัง่โดยเคร่งครัด

       5. ผู้สมคัรใหม่ชัน้ปีท่ี 1 (ชาย-หญิง) ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามระเบียบฯท่ีก�าหนด

 หลักฐานการสมัครเป็น นศท. ชัน้ปีที่ 1

  1. ใบสมคัร (ทบ. 349-001) ติดรูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. กรอกข้อความในช่องท่ีต้องการให้ครบถ้วนถกูต้อง  

      โดยมีหวัหน้าสถานศกึษาและบิดา มารดา หรือผู้ปกครองลงนามให้การยินยอมเรียบร้อย

  2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบบั

  3. หลกัฐานการศกึษา (ส�าเนาใบ รบ. 1 ต)

  4. หลกัฐานอ่ืนๆ ถ้ามี

 หลักฐานการรายงานตัว (นศท. ชัน้ปีที่ 2, 3, 4, และ 5)

  1. ซ้�าชัน้ เลื่อนชัน้ โอนย้ายสถานศกึษา

       1.1 ใบรายงานตวั สีเขียว (รด.3)

       1.2 หนงัสือรับรองการฝึก(ส่วนกลาง รด.ออกให้ ส่วนภมิูภาค แผนกฝึก มทบ.จทบ. ออกให้)

             ในกรณีโอนย้ายสถานศกึษาและรอรับสิทธิจะต้องมีหนงัสือรับรองขอรับสิทธิด้วย 1 ฉบบั

 สิทธิและผลประโยชน์ที่นักศึกษาวิชาทหารได้รับ ดังนี ้

  1. ระหว่างการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ได้รับการยกเว้นการเรียก-ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง  

       ประจ�าการในยามปกติ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

  2. ได้รับการผ่อนผนัการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ และเข้าฝึกวิชาทหาร หรือทดลองเพ่ือความพร่ังพร้อมและ 

      ในการระดมพล

  3. ผู้ ท่ีสอบได้ชัน้ปีท่ี 1 รับราชการทหารในกองประจ�าการหนึ่งปีหกเดือน แต่ถ้าเป็นผู้ ร้องขอเข้ารับราชการ 

       ทหารในกองประจ�าการ จะรับราชการทหารในกองประจ�าการเพียง 1 ปี

  4. ผู้ ท่ีสอบได้ชัน้ปีท่ี 2 รับราชการทหารในกองประจ�าการหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นผู้ ร้องขอเข้ารับราชการทหารใน 

       กองประจ�าการจะรับราชการทหารในกองประจ�าการเพียง 6 เดือน

  5. ผู้ ท่ีสอบได้ชัน้ปีท่ี 3 ปลดเป็นทหารกองหนนุ โดยมิต้องเข้ารับราชการทหารในกองประจ�าการ

  6. ผู้ ท่ีส�าเร็จการฝึกวิชาทหารจะได้รับยศทางทหาร ดงัต่อไปนี ้

     6.1 ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชัน้ปีท่ี 2 และส�าเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนท่ีสอนหลักสูตรของกระทรวง

             ศกึษาธิการ ซึง่มีหลกัสตูรตัง้แต่สองปีขึน้ไป เม่ือรับราชการแล้ว ขอแต่งตัง้ยศเป็นสิบตรีได้

         6.2  ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชัน้ปีท่ี 3 และส�าเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนท่ีสอนหลกัสตูรของกระทรวง ศกึษาธิการ  

              ซึง่มีหลกัสตูรตัง้แต ่2 ปีขึน้ไป และได้ขึน้ทะเบียนประจ�าการแล้วขอแตง่ตัง้ยศเป็นสบิเอกได้
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      6.3 ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชัน้ปีท่ี 4 และส�าเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนท่ีสอนตามหลกัสตูรของกระทรวง 

               ศกึษาธิการซึง่มีหลกัสตูร 3 ปีขึน้ไป เม่ือได้ขึน้ทะเบียนกองประจ�าการแล้วขอแตง่ตัง้ยศเป็นสบิโทได้

      6.4 ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชัน้ปีท่ี 4 แต่ไม่ส�าเร็จวิชาชีพดังกล่าวข้างต้น เม่ือได้ขึน้ทะเบียนกอง  

               ประจ�าการแล้ว ขอแต่งตัง้ยศจ่าสิบตรีได้

        6.5 ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชัน้ปีที่ 5 และส�าเร็จวิชาชีพจากส�านกัอดุมศกึษาได้รับปริญญาอนปุริญญา  

          หรือ ประกาศนียบตัรเทียบเท่าขึน้ไป เม่ือได้ขึน้ทะเบียนกองประจ�าการและได้รับการฝึกอบรม  

              ตามระเบียบกองทพับกแล้ว ขอแต่งตัง้ยศเป็นว่าท่ีร้อยตรีได้

            6.6  ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชัน้ปีท่ี 5 แตไ่มส่�าเร็จวิชาชีพตามท่ีกลา่วข้างต้น แตส่�าเร็จวิชาชีพจากโรงเรียน  

          ท่ีสอนตามหลกัสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหลกัสตูรการศึกษาตัง้แต่3 ปีขึน้ไป เม่ือได้ขึน้  

              ทะเบียนกองประจ�าการแล้ว ขอแต่งตัง้ยศเป็นจ่าสิบเอกได้

      6.7 ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชัน้ปีท่ี 5 แต่ไม่ส�าเร็จวิชาชีพตามท่ีกล่าวมาแล้ว เม่ือได้ขึน้ทะเบียนกอง  

              ประจ�าการแล้ว ขอแต่งตัง้ยศเป็นสิบเอกได้

      6.8 ผู้ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารตัง้แต่ชัน้ปีท่ี 3-5 จะได้รับการพิจารณาพิเศษในการบรรจุเข้าท�างานทัง้  

              ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานท่ีสงักดักองทพัทัง้ 3 กองทพั และได้ 

              คะแนนเพ่ิมในการสอบคดัเลือกตามอตัราส่วนชัน้ปีท่ีส�าเร็จการฝึก

 การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ

 นกัศกึษาท่ีประสงค์จะขอผ่อนผนัการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ต้องปฏิบตัิและมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

  1. ไม่เคยขอผ่อนผนัต่อมหาวิทยาลยัไว้ก่อน

  2. ไม่เป็นนกัศกึษาวิชาทหารอยู่ในขณะท่ีย่ืนร้องขอผ่อนผนั

  3. ต้องมีอายไุม่เกิน 26 ปี (นบัถึงวนัท่ีจะถกูคดัเลือก)

  4. ต้องย่ืนค�าร้องขอผ่อนผนัฯต่อมหาวิทยาลยัภายในเวลาท่ีก�าหนดเท่านัน้

  5. หลกัฐานประกอบค�าร้องขอผ่อนผนัฯ

        5.1 ส�าเนา ส.ด.9 จ�านวน 2 ฉบบั

        5.2 ส�าเนาทะเบียนบ้านจ�านวน 2 ฉบบั

 สิ่งที่ควรทราบเก่ียวกับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ

 (ยกเว้นนักศึกษาวิชาทหาร)

  1. นักศึกษาต้องไปรับหมายเกณฑ์การเข้ารับราชการทหารด้วยตนเอง ณ ท่ีว่าการเขตหรืออ�าเภอตาม  

       ภมิูล�าเนาทหารท่ีตน สงักดั ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

  2. แม้ว่าวิทยาลัยจะได้ส่งบัญชีขอผ่อนผันไปยังทบวงมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม นักศึกษาจะต้องไป  

     รายงานตวัต่อเจ้าหน้าท่ีใน วนัตรวจเลือก ณ เขตหรืออ�าเภอตามภูมิล�าเนาทหารท่ีต้นสงักัดทุกปี จน  

       กว่าจะจบการศกึษา ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตาม กฎหมาย

  3. นักศึกษารอบบ่าย และรอบค�่ามีสิทธิขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ  

     เช่นเดียวกับนักศึกษาภาคปกติ การขอผ่อนผันการเรียกผลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร  

       เพ่ือทดลองความพร่ังพร้อม หรือการระดมพล

 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการเรียกพลฯต้องปฏิบัติและมีคุณสมบัติดังนี ้

  1. ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชัน้ปีท่ี 3 โดยได้ขึน้ทะเบียนกองประจ�าการ และปลดเป็นทหารกองหนุนตาม 

      กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว

  2. ผ่านการถกูเกณฑ์เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ�าการ และได้ปลดประจ�าการเป็นทหารกองหนนุ

  3. นกัศกึษาท่ีไม่ลงทะเบียนตามปกติ ไม่มีสิทธิขอย่ืนผ่อนผนัการเรียกพล

  4. ต้องย่ืนค�าร้องขอผ่อนผนั ต่อวิทยาลยัภายในเวลาท่ีก�าหนดเท่านัน้

  5. หลกัฐานประกอบค�าร้องขอผ่อนผนัฯ

        5.1 หนงัสือส�าคญั แบบ ส.ด.3   5.3 หลกัฐานการแจ้งย้ายภมิูล�าเนาทหาร (ถ้ามี)

        5.2 หลกัฐานการเปลี่ยนช่ือตวั – สกลุ (ถ้ามี)
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สำานักทะเบียนและประมวลผล

 เพ่ือให้นกัศกึษาได้รับความสะดวกในการติดตอ่กบัมหาวิทยาลยั ในสิง่ท่ีนกัศกึษามีข้อสงสยัทางด้านวิชาการและงาน 

ทะเบียน จงึขอแนะน�าให้นกัศกึษาตดิตอ่กบัมหาวิทยาลยัทางด้านวิชาการและงานทะเบียน ดงัตอ่ไปนี ้

 1. การตดิต่อกับมหาวทิยาลัยทางด้านวชิาการ

 ตดิตอ่กบัอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะท่ีตนสงักดั โดยขอปรึกษาในสิง่ท่ีเก่ียวกบั

      1.1 หลกัสตูรและวิชาเรียนของแตล่ะสาขาวิชาท่ีตนศกึษาอยู่

      1.2 การเรียน การสอน การสอบ และตารางสอน ตารางสอบ ประจ�าภาค

      1.3 เนือ้หาของกระบวนวิชาตา่ง ๆ ของคณะและสาขาวิชานัน้ๆ

      1.4 การขออนมุตัิให้เปิดสอนวิชาเรียนนอกโปรแกรมการเรียนท่ีมหาวิทยาลยัประกาศเปิดสอนกระบวนวิชาเรียน

      1.5 ปัญหาการศกึษาและอ่ืน ๆ

 2. การตดิต่อกับมหาวทิยาลัยทางด้านงานทะเบยีน

 ให้ตดิตอ่กบัส�านกัทะเบียนและประมวลผลเก่ียวกบัเร่ืองตอ่ไปนี ้

      2.1 การสมคัรเรียน การรับมอบตวัและขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา

      2.2 การลงทะเบียน

      2.3 การเพ่ิม-ลด หรือถอนรายวิชา

      2.4 การลาออก และการพ้นสภาพนกัศกึษา เน่ืองจากเหตตุา่ง ๆ

      2.5 การท�าบตัรประจ�าตวันกัศกึษา

      2.6 การเปลี่ยนช่ือตวั ช่ือสกลุ การเปลี่ยนท่ีอยูแ่ละการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ

      2.7 การขอหนงัสือรับรองตา่ง ๆ เชน่ หนงัสือรับรองการเป็นนกัศกึษา หนงัสือรับรองคณุวฒิุ ฯลฯ

      2.8 การขอใบรายงานผลการศกึษา (Transcript of Record)

      2.9 การขอหนงัสือรับรองวฒิุ และปริญญาบตัร

    2.10 การขอย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายรอบเวลาเรียน

    2.11 การขอศกึษาตอ่เพ่ือคงสภาพนกัศกึษา ซึง่ให้ออกตามระเบียบการวดัผลของมหาวิทยาลยัวา่ด้วย   

            การจ�าหนา่ยออก กรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2

    2.12 การขอลาพกัการศกึษา

    2.13 การขอหนงัสือรับรองการศกึษา ให้นกัศกึษาย่ืนค�าร้องลว่งหน้า 5 วนัท�าการ

    2.14 การขอ Transcript นกัศกึษาต้องย่ืนค�าร้องลว่งหน้า 7 วนัท�าการ

    2.15 การขอหลกัฐานการศกึษาอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี ้ส�านกัทะเบียนจะเป็นฝ่ายนดั แล้วแตก่รณี
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รหัสประจ�าตัวนักศึกษา
ในปีการศกึษา 2552 ส�านกัทะเบียนฯ ได้จดัท�าเลขรหสัส�าหรับนกัศกึษา ขึน้ใหม่ โดยมีตวัเลข 13 หลกั ดงันี ้

 ชุด A แสดงรหสัประจ�าปีการศกึษา

 ชุด B แสดงรหสัของศนูย์การศกึษา คือ

           01 มหาวิทยาลยัธนบรีุ

           02 ศนูย์การศกึษามหาวิทยาลยัธนบรีุ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ล�าพนู

           03 ศนูย์การศกึษามหาวิทยาลยัธนบรีุ โรงเรียนศรีวฒันาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ กรุงเทพฯ

 ชุด C แสดงรหสัภาคการศกึษา คือ

           1. หมายถึง ภาคการศกึษาท่ี 1

           2. หมายถึง ภาคการศกึษาท่ี 2

           3. หมายถึง ภาคการศกึษาฤดรู้อน

 ชุด D แสดงรหสัคณะ คือ

           01 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์

           02 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ

           03 หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           04 หมายถึง คณะบญัชี

           09 หมายถึง บณัฑิตวิทยาลยั

 ชุด E แสดงรหสัสาขาวิชา คือ

           01 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   06 สาขาวิชาการบญัชี

           02 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    07 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

           03 สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ   08 สาขาวิชาการตลาด

           04 สาขาวิชาการจดัการ    09 สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์

           05 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   32 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

           31 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    10 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม

           33 สาขาวิชาชีพครู    11 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ

 ชุด F แสดงรหสัหลกัสตูรท่ีเรียน คือ

           1 หมายถึง หลกัสตูร 4 ปี ภาคปกติ

           2 หมายถึง หลกัสตูร 4 ปี ภาคสมทบ

           3 หมายถึง หลกัสตูร 3 ปี ภาคปกติ (หลกัสตูรต่อเน่ือง)

           4 หมายถึง หลกัสตูร 3 ปี ภาคสมทบ (หลกัสตูรต่อเน่ือง)

           5 หมายถึง หลกัสตูร 3 ปี ภาคพิเศษ (หลกัสตูรต่อเน่ือง)

           6 หมายถึง หลกัสตูร 2 ปี ภาคสมทบ

           7 หมายถึง หลกัสตูร 2 ปี ภาคพิเศษ

           8 หมายถึง หลกัสตูร 2 ปี ภาคสมทบ

A              B   C       D      E         F         G
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 ชุด G แสดงเลขประจ�าตวันกัศกึษาของแตล่ะคน ตวัอยา่งเชน่ 5203102047032

 

  

  ชดุ A 52 หมายถงึ นกัศกึษาเข้าศกึษาใน ปีการศกึษา 2552

  ชดุ B 03 หมายถงึ  ศนูย์การศกึษามหาวิทยาลยัธนบรีุ โรงเรียนศรีวฒันา

    บริหารธรุกิจและเทคโนโลยีนานาชาต ิกรุงเทพฯ

  ชดุ C 1 หมายถงึ ภาคการศกึษาท่ี 1

  ชดุ D 02 หมายถงึ คณะบริหารธรุกิจ

  ชดุ E 04 หมายถงึ สาขาวิชาการจดัการ

  ชดุ F 7 หมายถงึ หลกัสตูร 2 ปี ภาคพิเศษ

  ชดุ G 032 หมายถงึ เลขประจ�าตวันกัศกึษา 032

A              B   C       D      E         F         G
5 2 0 3 1 0 2 0 4 7 0 3 2
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ข้อชี้แจงเก่ียวกับการลงทะเบยีน

1. การลงทะเบยีน มี 2 ประเภท คือ

 1.1 การลงทะเบียนตามปกติ หมายถึง การลงทะเบียนตามก�าหนดเวลาท่ีทางมหาวิทยาลยัประกาศให้ลงทะเบียน  

ก่อนเปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศกึษา

 1.2 การลงทะเบียนลา่ช้า หมายถงึ การลงทะเบียนไมท่นัตามก�าหนดเวลาปกติท่ีมหาวิทยาลยัประกาศให้ลงทะเบียน 

(การลงทะเบียนลา่ช้า นกัศกึษาจะต้องช�าระคา่ปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลยั)

2. เงื่อนไขของการลงทะเบยีน

 2.1 การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และถ้ารายวิชาใดมีข้อก�าหนดเก่ียวกบัวิชาท่ี

ต้องศกึษาก่อน (Pre-requisite) ซึง่ได้ก�าหนดไว้ในหลกัสตูร นกัศกึษาจะต้องศกึษาปฏิบตัติามข้อก�าหนดนัน้ก่อน หรือได้รับอนมุตั ิ

เป็นกรณีพิเศษจงึจะมีสทิธิลงทะเบียนวิชานัน้ๆ

 2.2 นกัศกึษาท่ีมิได้ลงทะเบียนภายใน 2 สปัดาห์แรกของภาคการศกึษาปกต ิหรือ 1 สปัดาห์แรกของภาคฤดรู้อนจะไมมี่

สทิธิศกึษาในภาคการศกึษานัน้ ยกเว้นในกรณีท่ีนกัศกึษามีเหตจุ�าเป็นสดุวิสยัและได้รับอนมุตัใิห้ลงทะเบียนไว้เป็นกรณี พิเศษจาก

อธิการบดี

 2.3 จ�านวนหนว่ยกิตท่ีนกัศกึษาจะลงทะเบียนเรียนได้ มีดงันี ้

      2.3.1  นกัศกึษาท่ีเรียนเตม็เวลา

   2.3.1.1  นกัศกึษาปกต ิจะต้องลงทะเบียนในแตล่ะภาคการศกึษาปกตไิมน้่อยกวา่ 9 หนว่ยกิต 

                และไมเ่กิน 22 หนว่ยกิต และในภาคฤดรู้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไมเ่กิน 10 หนว่ยกิต

  2.3.1.2  นกัศึกษาท่ีอยู่ในสภาพรอพินิจ จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 

               9 หนว่ยกิต และไมเ่กิน 15 หนว่ยกิต และในภาคฤดรู้อนจะ ลงทะเบียนเรียนได้ไมเ่กิน 6 หนว่ยกิต

      2.3.2  นกัศกึษาท่ีเรียนไมเ่ตม็เวลา

  2.3.2.1  นักศึกษาปกติ จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

           และไมเ่กิน 15 หนว่ยกิต และในภาคฤดรู้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไมเ่กิน 6 หนว่ยกิต

  2.3.2.2  นกัศึกษาท่ีอยู่ในสภาพรอพินิจ จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 

   6 หนว่ยกิต และไมเ่กิน 15 หนว่ยกิต และในภาคฤดรู้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไมเ่กิน 6 หนว่ยกิต

    2.3.3 การลงทะเบียนเรียนท่ีแตกต่างไปจาก ข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ ท่ี  

   ได้รับมอบหมาย

 2.4 ก�าหนดวนัลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั

3. ข้อปฏบิตัใินการลงทะเบยีน

 นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนแตล่ะภาคการศกึษา จะต้องปฏิบตัดิงันี ้

 3.1 นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง และช�าระเงินคา่หนว่ยกิต คา่บ�ารุง และคา่อ่ืนๆ พร้อมกบัการลงทะเบียน

 3.2 ห้ามลงทะเบียนรายวิชาท่ีต้องศกึษาและสอบให้ได้ก่อน เพราะเป็นวิชาตอ่เน่ืองซึง่หลกัสตูรบงัคบัไว้

 3.3 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาเรียน โดยมีจ�านวนหน่วยกิตในช่วงท่ีก�าหนดไว้ของแต่ละคณะสาขาวิชาและ

หลกัสตูร ยกเว้นนกัศกึษาท่ี Upgrade เพ่ือจบการศกึษา

4. ขัน้ตอนการลงทะเบยีน

 ค�าชีแ้จง และขัน้ตอนการลงทะเบียน

 4.1 นกัศกึษาขอแบบพิมพ์ใบลงทะเบียน ท่ีสาขาวิชาหรือคณะวิชา

 4.2 พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและขอความเหน็ชอบรายวิชาท่ีลงทะเบียนอาจารย์ท่ีปรึกษาลงนาม

 4.3 ย่ืนแบบพิมพ์ลงทะเบียนท่ีส�านกัทะเบียน ฯ พร้อมบตัรประจ�าตวันกัศกึษา

 4.4 นกัศกึษารอรับส�าเนาใบแสดงผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนพร้อมรายละเอียดเก่ียวกบัการช�าระเงินคา่หนว่ยกิต และคา่

บ�ารุงตา่งๆ

 4.5 นกัศกึษาตดิตอ่ช�าระเงินท่ีฝ่ายการเงิน

 4.6 ห้ามนักศึกษาเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข รายวิชาท่ีได้รับความเห็นชอบให้ลงทะเบียนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

(ตามข้อ 2) โดยเดด็ขาด
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 4.7 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายวิชาท่ีลงทะเบียน ให้นกัศกึษาปฏิบตัติามขัน้ตอนการ เพ่ิม ลด รายวิชา ภาย

หลงั ทัง้นีโ้ดยความเหน็ชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา

 4.8 รายวิชาท่ีมีการแบง่กลุม่การเรียน ให้นกัศกึษาระบกุลุม่ให้ชดัเจน

 4.9 นกัศกึษาจะต้องแสดงบตัรประจ�าตวัทกุครัง้ท่ีลงทะเบียน / เพ่ิม / ลด รายวิชา

5. การเพิ่มรายวชิา

 หากมีความจ�าเป็นนักศึกษาอาจขอเพ่ิมรายวิชาเรียนส�าหรับภาคปกติได้ภายใน 2 สัปดาห์ ส�าหรับภาคฤดูร้อน 

เพ่ิมได้ภายใน 1 สปัดาห์ นบัแต่วนัเปิดเรียน แต่การเพ่ิมรายวิชานี ้ ต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัท่ีระบไุว้ของแต่ละคณะ และจะ

ต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

6. การเพกิถอนหรือลดรายวชิา

 หากมีความจ�าเป็นต้องเพิกถอนหรือลดรายวิชา นกัศกึษาด�าเนินการได้ ดงันี ้

 6.1 การขอเพิกถอนหรือลดรายวิชา จะกระท�าได้ภายใน 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 2 

สปัดาห์ แรกของภาคฤดูร้อน นับตัง้แต่วนัเปิดภาคการศึกษา การขอเพิกถอนหรือลดรายวิชาภายในก�าหนดนีจ้ะไม่บนัทึก

ในรายงานผลการศกึษา

 6.2 การขอเพิกถอนหรือลดรายวิชาภายหลงัระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 6.1 จะต้องท�าค�าร้องขออนมุตัเิป็นกรณีพิเศษ

จากอธิการบดี และต้องได้รับอนมุตัิให้เพิกถอนได้ วิชาท่ีขอเพิกถอน จะบนัทกึสญัลกัษณ์ W ถ้าไมไ่ด้รับอนมุตัินกัศกึษาจะต้อง 

ศกึษาวิชานัน้ตอ่ไป

7. การเปล่ียนวชิาเรียน

 ให้นกัศกึษาถอนวิชาเรียนท่ีจะเปลี่ยนออกก่อนแล้วจงึขอเพ่ิมวิชาเรียนใหมภ่ายหลงั แตต้่องอยูใ่นก�าหนดเวลาของ

การเพ่ิมวิชาเรียน โดยด�าเนินการตามขัน้ตอนท�านองเดียวกบัการเพ่ิม-ลดรายวิชาทกุประการ

8. นักศกึษาที่คาดว่าจะส�าเร็จการศกึษา

 นกัศกึษาท่ีคาดวา่จะส�าเร็จการศกึษาในภาคการศกึษาหนึง่ๆ ให้ด�าเนินการลว่งหน้าไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 8.1 ย่ืนค�าร้องเพ่ือขอจบการศกึษา ตามวนัเวลาท่ีก�าหนดในปฏิทินการศกึษา

 8.2 ย่ืนค�าร้องขอหลกัฐานการศกึษา(Transcript) และใบรับรองคณุวฒิุ พร้อมด้วยรูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จ�านวน 3 รูป  

        ถ่ายหน้าตรง ไมส่วมแวน่ด�า สวมครุยตามแบบท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด

 8.3 นกัศกึษาท่ีไมย่ื่นเร่ืองขอจบการศกึษาในภาคการศกึษาท่ีจบตามก�าหนดระยะเวลาท่ีได้ระบไุว้ในปฏิทินการศกึษา  

        ถือวา่ไมจ่บการศกึษาในภาคการศกึษานัน้

ข้อปฏบิตัเิก่ียวกับการสอบ
 เพ่ือให้การจดัการสอบในทกุระดบัการศึกษาและทกุประเภท ของการสอบของมหาวิทยาลยัธนบรีุเป็นไปด้วยความ  

เรียบร้อยและมีประสทิธิภาพสอดคล้องกบัการจดัการศกึษาของทบวงมหาวิทยาลยั หรือ ส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา ดงั

นัน้ มหาวิทยาลยัธนบรีุจงึได้มีระเบียบวา่ด้วย การสอบ ดงันี ้

 ข้อ 1 นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด นักศึกษาท่ีมีเหตุสดุวิสยัไม่สามารถ 

เข้าสอบได้ต้องตดิตอ่อาจารย์ผู้สอนภายในวนัสอบ มิฉะนัน้จะได้รับคะแนนเป็น 0 ในรายวิชาท่ีขาดสอบ

 ข้อ 2 ให้นกัศกึษาท่ีเข้าสอบแต่งกายตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัธนบรีุ ว่าด้วยวินยัและความประพฤตินกัศกึษา 

มหาวิทยาลยัธนบรีุ

 ข้อ 3 ห้ามนกัศกึษาสง่เสียงดงัหรือท�าความร�าคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทท่ีไมเ่หมาะสมในห้องสอบหรือบริเวณ ใกล้

เคียง

 ข้อ 4 ห้ามนกัศกึษาเข้าห้องสอบหลงัจากเร่ิมสอบแล้ว 30 นาที หรืออกจากห้องสอบภายใน 45 นาทีหลงัจากเร่ิมสอบ  

เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากอาจารย์ควบคมุการสอบ

 ข้อ 5 ห้ามน�าสิง่หนึง่สิง่ใดเข้าห้องสอบเว้นแตไ่ม้บรรทดั ปากกา ดนิสอ หมกึ ยางลบและสิง่ท่ีประกาศให้ทราบลว่งหน้า

 ข้อ 6 ห้ามน�ากระดาษค�าตอบหรือกระดาษท่ีใช้ในการสอบออกจากห้องสอบ

 ข้อ 7 เม่ือต้องการสิง่หนึง่สิง่ใดในระหวา่งการสอบ ให้ยกมือขึน้และแจ้งความประสงค์ให้อาจารย์ควบคมุการสอบ

ทราบก่อน
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 ข้อ 8 เม่ืออาจารย์ควบคมุการสอบแจ้งให้ทราบวา่หมดเวลาสอบแล้วให้สง่กระดาษค�าตอบทนัทีแล้วออกจากห้องสอบ 

 ข้อ 9 นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ได้รับโทษฐานในการสอบหากผู้ คุมสอบตรวจพบหลักฐานว่านักศึกษามี

พฤติกรรมดงัต่อไปนี ้

           “พกพาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัรายวิชาท่ีสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ”

           “พกพาอปุกรณ์และเคร่ืองมือสื่อสารท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการสอบ”

           “สอบถามหรือลอกดผูู้สอบคนอ่ืน”

           “แสดงพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีส่อเจตนาว่าท�าการทจุริตในการสอบ”

 ข้อ 10 นกัศึกษาผู้ ใดละเมิดหรือมีพฤติกรรมส่อแสดงว่าละเมิดข้อบงัคบัดงักล่าวมาข้างต้น ให้อาจารย์ควบคมุการ

สอบ ตกัเตือน หากไม่เช่ือฟังให้อาจารย์ควบคมุการสอบสัง่ให้นกัศกึษาผู้นัน้ออกจากห้องสอบแล้วรายงานตอ่คณบดีเพ่ือด�าเนิน 

การเสนอพิจารณาลงโทษตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัธนบรีุ ว่าด้วยวินยัและความประพฤตินกัศกึษามหาวิทยาลยัธนบรีุ

 ข้อ 11 เม่ือปรากฏกรณีทจุริตในการสอบ ให้อาจารย์ควบคมุการสอบรวบรวมหลกัฐานและบนัทึกลกัษณะความผิด

ไว้ในกระดาษค�าตอบ ให้นกัศกึษาผู้กระท�าผิดลงช่ือรับผิด พร้อมทัง้ลงช่ือรับรองอย่างน้อย 2 คนหรือกระท�าการอย่างใด อย่าง

หนึ่งตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้เป็นหลกัฐานแสดงว่ามีการทจุริตในการสอบจริงแล้วให้รีบรายงานต่อคณบดีเพ่ือน�าเสนอคณะ

กรรมการวิชาการพิจารณาก่อนเสนออธิการบดีลงโทษตามข้อระเบียบต่อไป

 ข้อ 12 ในการสอบครัง้ใด ถ้าปรากฏเป็นท่ีเช่ือถือได้ว่าข้อสอบรายวิชาใดมีการล่วงรู้ไปยังผู้ เข้าสอบด้วยวิธีใดๆ

ก่อนท่ีจะเร่ิมเข้าห้องสอบรายวิชานัน้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจสัง่ให้มีการสอบใหม่เฉพาะรายวิชานัน้ แม้จะมีการตรวจให้ค่า

ระดบัคะแนนแล้วก็ให้ถือว่าเป็นโมฆะ

 ข้อ 13 ให้อธิการบดีมีอ�านาจในการพิจารณาโทษ และสัง่การลงโทษตามระเบียบ

 ข้อ 14 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี ้และให้มีอ�านาจในการออกค�าสัง่หรือออกประกาศ หรือก�าหนด วิธีการ

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ

เกณฑ์การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ

 ข้อ 15 นกัศกึษาท่ีทจุริตในการสอบ จะถกูลงโทษให้ได้รับอกัษรระดบัคะแนน F ในรายวิชาท่ีทจุริต และอาจถกูสัง่ พกั

การเรียนในภาคการศกึษาถดัไป

 ข้อ 16 กรณีท่ีนกัศกึษาได้ท�าการทจุริตในการสอบเป็นครัง้แรก ให้ปรับตกในรายวิชาท่ีนกัศกึษากระท�าการทจุริต

  16.1 นกัศกึษาท่ีกระท�าการทจุริตในการสอบภาคการศกึษาท่ี 1 ให้พกัการศกึษาในภาคการศกึษาท่ี 2

          ของปีการศกึษานัน้

  16.2 นกัศกึษาท่ีท�าการทจุริตในการสอบในภาคการศกึษาท่ี 2 ให้พกัการศกึษาในภาคฤดรู้อนของ                  

          ปีการศกึษานัน้ และในภาคการศกึษาท่ี 1 ของปีการศกึษาถดัไป

  16.3 นกัศกึษาท่ีท�าการทจุริตในการสอบในภาคฤดรู้อน ให้พกัการศกึษาในภาคการศกึษาท่ี 1 ของ                  

          ปีการศกึษาถดัไป

 ข้อ 17 กรณีท่ีนกัศกึษาได้กระท�าการทจุริตเป็นครัง้ท่ีสอง ให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาทนัที
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ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี
ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ / หรือ 

การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

 โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาใน

ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือตอบสนองปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตและการขยายโอกาส

ทางการ ศึกษา อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 34 

แห่งพระราชบญัญัติ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 2/2550 วนัท่ี 11 มีนาคม 

2550 จึงมีมติให้ออก ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษา  

นอกระบบและ / หรือการศกึษาตามอธัยาศยัเข้าสู่การศกึษาในระบบ ตามหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศกึษา 

พ.ศ. 2550 ไว้ดงันี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัธนบรีุ ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์จาก การ

ศกึษานอกระบบและ / หรือการศกึษาตามอธัยาศยัเข้าสู่การศกึษาในระบบ ตามหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและ

ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2550”

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบั ตัง้แต่ปีการศกึษา 2550 เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ 

และ/หรือการศกึษาตามอธัยาศยัเข้าสูก่ารศกึษาในระบบ ตามหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษา

 ข้อ 4 ในระเบียบนี ้

          “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลยัธนบรีุ

       “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีท่ีขอเทียบโอนความความรู้ทักษะและประสบการณ์ 

       จากการศึกษานอกระบบ และ / หรือการศึกษาตามอธัยาศยัของนกัศึกษา เพ่ือนบัเป็นหน่วยกิต เทียบเท่า 

          รายวิชาตามหลกัสตูรการศกึษาในมหาวิทยาลยั

        “การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์” หมายถึง การเทียบโอนความรู้ทกัษะประสบการณ์จาก  

        การศกึษานอกระบบ และ / หรือการศกึษาตามอธัยาศยัของนกัศกึษาเพ่ือนบัเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชา 

          ตามหลกัสตูรการศกึษาในมหาวิทยาลยั

 ข้อ 5 ผู้ มีสิทธิขอเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ ต้องมีความรู้พืน้ฐานตามท่ีก�าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน 

หลกัสตูรการศกึษาของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ�านาจตามกฎหมาย รับรองในระดบั

ท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน ดงันี ้

          5.1 กรณีขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ ส�าเร็จการศึกษา  

          ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึน้ไป

  5.2 กรณีขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ระดับบัณฑิตศึกษาต้องเป็นผู้ ส�าเร็จการศึกษา  

         ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึน้ไป

 ข้อ 6 การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ มีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

  6.1 นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัย่ืนค�าร้องต่อคณะวิชาให้เทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ภายใน  

          ระยะเวลา 7 วนั นบัตัง้แต่เปิดภาคการศกึษา โดยให้คณะกรรมการวิชาการ / หรือคณะกรรมการบริหาร  

        ในคณะวิชา คณะกรรมการประจ�าหลกัสตูร ด�าเนินการดงันี ้

      6.1.1 ระดบัปริญญาตรี ให้คณะกรรมการวิชาการ / หรือคณะกรรมการบริหารในคณะวิชาพิจารณา 

            ด�าเนินการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาท่ีย่ืนค�าร้องแล้วน�าเสนอ 

     คณบดีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

        6.1.2 ระดบับณัฑิตศกึษา ให้คณะกรรมการประจ�าหลกัสตูรพิจารณาการเทียบโอนความรู้ ทกัษะและ 

    ประสบการณ์ ของนกัศกึษาท่ีย่ืนค�าร้อง แล้วน�าเสนอคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  

 6.2 จ�านวนหน่วยกิตท่ีนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษาจะลงทะเบียนศกึษาให้เป็นไป

        ตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลยัธนบรีุ พ.ศ. 2550
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  6.3 การบนัทึกผลการเรียนท่ีได้จากการเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ให้บนัทึกตามวิธีการ

        ประเมินผลดงันี ้

        6.3.1 หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บนัทึก “CS” (Credits from Standardized Test)

        6.3.2 หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้บนัทึก “CE” (Credits from Exam)

        6.3.3 หน่วยกิตจากการประเมินการศกึษา / หรืออบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนั

    อดุมศกึษาให้บนัทึก “CT” (Credits from Training)

        6.3.4 หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บนัทึก “CP” (Credits from Portfolio)

  6.4 นกัศกึษาต้องช�าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยั

        ก�าหนด

  6.5 ในการคิดแต้มเฉลี่ยสะสม จะไม่น�าผลการเรียนรู้จากการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ 

        มาคิดแต้มเฉลี่ยสะสม

 ข้อ 7 นกัศกึษามีระยะเวลาการศกึษาดงันี ้

  7.1 ระดบัปริญญาตรี

        7.1.1 นกัศกึษาจะต้องศกึษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศกึษาและลงทะเบียนศกึษาไม่น้อย

    กว่าหนึ่งในสี่ของจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร จึงจะมีสิทธิส�าเร็จการศกึษา

      7.1.2 นกัศึกษาท่ีได้รับอนุมตัิให้เทียบโอนหน่วยกิตต่�ากว่า 33 หน่วยกิต จะต้องศึกษาให้ส�าเร็จตาม 

     หลกัสตูรภายในเวลา 7 ปีการศกึษา

         7.1.3 นกัศกึษาท่ีได้รับอนมุตัิให้เทียบโอนหน่วยกิตตัง้แต่ 33 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 65 หน่วยกิต จะต้อง 

     ศกึษาให้ส�าเร็จตามหลกัสตูรภายใน 6 ปีการศกึษา

          7.1.4  นกัศกึษาท่ีได้รับอนมุตัิให้เทียบโอนหน่วยกิตตัง้แต่ 66 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 98 หน่วยกิต จะต้อง  

     ศกึษาให้ส�าเร็จตามหลกัสตูรภายในเวลา 5 ปีการศกึษา

      7.1.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหน่วยกิตตัง้แต่ 99 หน่วยกิต แต่ต้องไม่เกินสามในสี่ของ 

     จ�านวนหน่วยกิตในหลกัสตูร จะต้องศกึษาให้ส�าเร็จตามหลกัสตูรภายในเวลา 4 ปีการศกึษา

  7.2 ระดบับณัฑิตศกึษา นกัศกึษาจะต้องศกึษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศกึษาและลงทะเบียน  

      ศึกษาไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร จึงจะมีสิทธิส�าเร็จการศึกษา  

        ทัง้นีจ้ะต้องศกึษาให้ส�าเร็จตามหลกัสตูรภายในเวลา 4 ปีการศกึษา

 ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้และให้มีอ�านาจออกประกาศ ค�าสัง่ก�าหนดแนวทางปฎิบตัิเพ่ือให้  

การด�าเนินงานของมหาวิทยาลยัเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลตุามเจตนารมณ์ของระเบียบนี ้

  

  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2550

(นายอุดม เฟื่องฟุ้ง)

นายกสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี
ว่าด้วย การเทยีบโอนหน่วยกติในการเข้าศกึษาหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2550

 โดยท่ีพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพ่ือตอบสนองปรัชญาการศกึษาตลอดชีวิตและการขยายโอกาสทางการศกึษา 

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 34 แหง่พระราชบญัญตั ิ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 2/2550 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2550 จงึมีมตใิห้ออก 

ระเบียบมหาวิทยาลยัธนบรีุ วา่ด้วย การเทียบโอน หนว่ยกิตในการเข้าศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ไว้ดงันี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัธนบรีุ วา่ด้วย การเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศกึษาหลกัสตูรระดบั 

ปริญญาตรี พ.ศ.2550”

 ข้อ 2  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบักบันกัศกึษาท่ีขอเทียบโอนหนว่ยกิต จากการศกึษาในระบบ ส�าหรับหลกัสตูรระดบัปริญญา

ตรี ตัง้แตปี่การศกึษา 2550 เป็นต้นไป

 ข้อ 3 นกัศกึษาท่ีมีสทิธิขอเทียบโอนหนว่ยกิต ต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

           3.1 ผ่านการคดัเลือกและขึน้ทะเบียนเป็นนกัศึกษาในภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต 

           การคดัเลือกนกัศกึษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั

   3.2 เป็นหรือเคยเป็นนกัศกึษาของสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาท่ีกระทรวงศกึษาธิการหรือส�านกังาน

         คณะกรรมการอดุมศกึษารับรอง หรือหนว่ยงานของรัฐท่ีมีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง หรือเป็นผู้ส�าเร็จ 

          การศกึษาระดบัอนปุริญญา หรือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูจากสถาบนัท่ีกระทรวงศกึษาธิการ  

          หรือ ส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษารับรอง

   3.3  ต้องไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี ้

          1) เป็นผู้ มีโรคตดิตอ่อยา่งร้ายแรง โรคท่ีสงัคมรังเกียจ โรคท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาหรือตดิยาเสพตดิ

          2) เป็นผู้ มีความประพฤตเิสื่อมเสียอยา่งร้ายแรง

          3) เป็นผู้วิกลจริต

 ข้อ 4 การเทียบรายวิชาเรียน ให้ถือหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

       4.1 เป็นรายวิชาในหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา หรือเทียบเท่าท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาให้ความ 

    เหน็ชอบหรือเทียบคณุวฒิุให้

       4.2 เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนือ้หาสาระครอบคลมุไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาท่ีขอเทียบโดย 

   พิจารณาจากค�าอธิบายรายวิชาตามหลกัสตูร หรือสาขาวิชาของสถาบนัอดุมศึกษาเดิมเทียบเคียงกบัค�า 

    อธิบายรายวิชาตามหลกัสตูร หรือสาขาของมหาวิทยาลยัธนบรีุ

            4.3  เป็นรายวิชาในหมวดศกึษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพ วิชาโท และหมวดวิชา 

   เลือกเสรีท่ีสอบไล่ได้ในระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grade) ไม่ต่�ากว่า C หรือแต้มระดับคะแนน 

   (Grade Point) 2.00 หรือเทียบเท่าโดยไม่ต้องพิจารณาระดบัคะแนนตวัอกัษร (Letter Grade) ของวิชา 

   ท่ีต้องศกึษาก่อนตามหลกัสตูร

 ข้อ 5 นกัศกึษาท่ีขอเทียบโอนหนว่ยกิตจะต้องย่ืนค�าร้องตอ่คณบดีในคณะวิชาท่ีต้องการศกึษาภายใน 14 วนันบัตัง้แต ่

วนัเปิดภาคการศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษาเพ่ือขอรับรองการอนมุตัเิทียบโอนหนว่ยกิตจากอธิการบดี

 ข้อ 6 นกัศกึษาท่ีได้รับอนมุตัใิห้เทียบโอนหนว่ยกิตจะต้องศกึษาเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่หนึง่ปีการศกึษา โดยจะต้อง

ลงทะเบียนศกึษาในสองภาคการศกึษาปกติแรกไมต่�่าวา่ 18 หน่วยกิต และลงทะเบียนศกึษาไมน้่อยกวา่ร้อยละ25 ของจ�านวน 

หนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร จงึจะมีสทิธิส�าเร็จการศกึษา

 ข้อ 7 การเทียบฐานะชัน้ปีของนกัศกึษาเทียบโอน

           7.1 นกัศกึษาท่ีได้รับอนมุตัใิห้เทียบโอนหนว่ยกิตไมเ่กิน 32 หนว่ยกิต ให้เทียบฐานะเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1

         7.2 นกัศกึษาท่ีได้รับอนมุตัใิห้เทียบโอนหนว่ยกิตตัง้แต ่33 หนว่ยกิต แตไ่มเ่กิน 65 หนว่ยกิต ให้เทียบฐานะเป็น 

    นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2

         7.3 นกัศกึษาท่ีได้รับอนมุตัใิห้เทียบโอนหนว่ยกิตตัง้แต ่66 หนว่ยกิต แตไ่มเ่กิน 98 หนว่ยกิต ให้เทียบฐานะเป็น 

    นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3
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           7.4 นกัศกึษาท่ีได้รับอนมุตัใิห้เทียบโอนหนว่ยกิตตัง้แต ่99 หนว่ยกิตขึน้ไป ให้เทียบฐานะเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4

 ข้อ 8  นกัศกึษาเทียบโอนจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลยั

 ข้อ 9 นักศึกษาจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมหากได้ลงทะเบียนศึกษาไม่ต�่ากว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนหน่วยกิต  

รวมตลอดหลกัสตูรและมีคณุสมบตัิเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัว่าด้วย การให้เกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๐

 ข้อ 10 ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนีแ้ละมีอ�านาจออกประกาศ ค�าสัง่ ก�าหนดแนวทางปฎิบตัิเพ่ือ 

ด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบนี ้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฎิบตัิตามระเบียบนี ้ หรือกรณีท่ีมิได้เป็นไปตามระเบียบนี ้ 

ให้อธิการบดีมีอ�านาจวินิจฉัย การวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสดุ

  

  

  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2550

(นายอดุม เฟ่ืองฟุ้ ง)

นายกสภามหาวิทยาลยั
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การใช้งานระบบบริการการศึกษาสำาหรับนักศึกษา

1 ระบบบริการการศกึษาผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต
1.1 ระบบบริการการศกึษาผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตคืออะไร
 ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับนกัศึกษา คือ ระบบท่ีให้บริการแก่นกัศึกษามหาวิทยาลยั 

ธนบุรีผ่านระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลยัฯ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ การลงทะเบียนเรียน ระเบียบ ประวัต ิ

ผลการศึกษา ตรวจสอบจบ ฯลฯ โดยนกัศึกษาสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาโดยผ่าน Web site http://reg.tct.ac.th

ของส�านกัทะเบียนและประมวลผล ซึง่เป็นระบบการท�างานในลกัษณะ Web base

1.2 ข้อตกลงเบือ้งต้น
 • ความรู้พืน้ฐานก่อนการใช้ระบบ

   ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องมีความรู้พืน้ฐานการใช้งาน 

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.0 ขึน้ไป

 • ค�าศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ

   เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการน�าข้อมูลเข้าสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี ้ ร่วมกับ  

    แป้นพิมพ์ อกัษร

2 เร่ิมต้นใช้งานระบบ
 นกัศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทกุเคร่ืองท่ีเช่ือมต่ออยู่กบัระบบเครือข่าย

ของมหาวิทยาลยั และ/หรือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการก�าหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม Internet Explorer ไป

ท่ี URL ท่ีทางมหาวิทยาลยัก�าหนด แล้วกดปุ่ ม Enter ระบบจะน�านกัศกึษาไปสู่ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไป

รูปเมาส์ตวัอย่าง

รูปที่ 1 รูปเมาส์ตวัอย่าง

คลิก หมายถงึการใช้นิว้กดลงบนปุ่ มสว่นบนเมาส์ 1 ครัง้แล้วปลอ่ย

รูปที่ 2 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ
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 หน้าข่าวประกาศจะถกูแสดงขึน้มาโดยอตัโนมตัิทนัทีท่ีนกัศกึษาเข้ามาท่ีเว็บไซต์ ของงานทะเบียนเพ่ือแสดงข้อมลู

ข่าวสารตา่งๆ จากงานทะเบียนและวดัผลมหาวิทยาลยัธนบรีุ โดยเรียงล�าดบัจากประกาศท่ีมีความส�าคญัจากมากไปหาน้อยให้

นกัศกึษาใช้เมาส์คลิกท่ีช่ือเร่ืองประกาศดงักลา่วเพ่ือแสดงรายละเอียดของประกาศเร่ืองนัน้ ๆ  (ถ้ามี) นกัศกึษาควรใช้ Website 

นีอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเพ่ือท่ีจะทราบข่าวประกาศต่างๆ ของงานทะเบียนท่ีแจ้งมา

 จากรูป จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนแูสดงฟังก์ชนัต่างๆ ท่ีสามารถใช้งานได้ ซึง่ประกอบไปด้วย การเข้าสู่ระบบ, 

รายวิชาท่ีเปิดสอน, ตารางเรียนนกัศกึษา, ตารางสอนอาจารย์, ตารางการใช้ห้อง, ปฏิทินการศกึษา, สาขาวิชาท่ีเปิดสอน และ

ตอบค�าถาม ถ้านกัศกึษาสนใจต้องการทราบรายละเอียดส่วนใดให้นกัศกึษาใช้เมาส์คลิกท่ีเมนท่ีูต้องการ

2.1 เข้าสู่ระบบ
 ในส่วนของการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนบคุคล การตรวจสอบประวตัิ, การดผูลการศกึษา, การเปลี่ยนรหสั

ผ่าน เป็นต้น นกัศกึษาสามารถกระท�าได้โดยคลิกท่ีเมน ูเข้าสูร่ะบบ” เพ่ือท�าการใสร่หสัประจ�าตวั และรหสัผ่าน ถ้ารหสัประจ�าตวั  

และรหสัผ่านท่ีใช้ถกูต้องระบบจะอนญุาตให้นกัศึกษาเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! นกัศึกษาจะต้องเก็บรหสัผ่านไว้เป็น 

ความลบั ไม่ควรบอกให้ผู้ อ่ืนทราบ เพราะจะท�าให้ผู้ อ่ืนเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตวัของนกัศกึษาเอง หากเกิด ความเสีย

หายขึน้ นกัศกึษาจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง)

 วิธีใช้งาน
           1. ให้นกัศกึษาคลิกท่ีเมน ู“เข้าสู่ระบบ”

           2. พิมพ์รหสัประจ�าตวั และรหสัผ่าน

           3. คลิกท่ีปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ”

 ความปลอดภยัของการสง่รหสัผ่านในระบบบริการการศกึษานีไ้ด้มาตรฐานสากล นกัศกึษาจะสงัเกตได้จากรูปกญุแจ 

ท่ีล็อคอยู่ ข้อมลูรหสัผ่านท่ีนกัศกึษาป้อนจะถกูท�าการเข้ารหสัก่อนส่งผ่านเครือข่าย

 และเม่ือนักศึกษาผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะน�านักศึกษาไปสู่หน้าข่าว 

ประกาศซึ่งจะเป็นการแจ้งถึงตวันักศึกษาโดยตรง และยงัแสดงหน้าจอเมนูหลกั โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ ท่ีนักศึกษา

สามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดงัรูปต่อไปนี ้

รูปที่ 3 หน้าจอส�าหรับป้อนรหสัประจ�าตวั และรหสัผ่าน

รูปที่ 4 หน้าจอการใช้งานระบบส�าหรับนักศกึษา
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2.2 เปล่ียนรหสัผ่าน

 นกัศึกษาสามารถท�าการเปลี่ยนรหสัผ่านได้บ่อยครัง้เท่าท่ีต้องการ โดยการเลือกเมน ู “เปล่ียนรหัสผ่าน” ก่อนการ

เปลี่ยนรหสัผ่าน นกัศกึษาควรตรวจสอบดท่ีูแป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนีเ้ป็นภาษาไทย/หรือภาษาองักฤษ และมีการกดแป้น CAP 

LOCK ค้างไว้หรือไม่ ถ้านกัศกึษาลืมรหสัผ่านท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั ให้นกัศกึษาติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนโดยตรง

 วิธีใช้งาน

          1. นกัศกึษาคลิกท่ีเมน ู“เปล่ียนรหัสผ่าน”

          2. ใส่รหสัผ่านเดิมท่ีเคยใช้อยู่ในปัจจบุนั

          3. ใส่รหสัผ่านใหม่ ครัง้ท่ี 1

          4. ใส่รหสัผ่านใหม่ ซ�า้อีกครัง้ให้ตรงกบัครัง้ท่ี 1

          5. คลิกท่ีปุ่ ม “เปล่ียนรหัสผ่าน”

2.3 ลงทะเบียน
 นกัศกึษาสามารถท�าการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลือกเมน ูลงทะเบียน” ระบบจะน�านกัศกึษาไปสู่หน้าจอการรับ

ลงทะเบียน ดงัรูปต่อไปนี ้

 • วิธีการเข้าระบบลงทะเบียน

    กดปุ่ ม       เพ่ือเข้าสู่หน้าลงทะเบียน ซึง่เมนนีูจ้ะปรากฏในช่วงลงทะเบียนเท่านัน้

รูปที่ 5 หน้าจอการเปล่ียนรหสัผ่าน

รูปที่ 6 เมนูทื่พร้อมส�าหรับให้บริการแก่นักศกึษา
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 • วธีิในการลงทะเบยีน และวธีิใช้เมนูย่อยต่างๆ

   เม่ือนกัศกึษากดปุ่ ม “ลงทะเบียน” จะเปลี่ยนหน้าจอ เพ่ือใช้ท�าการลงทะเบียนในหน้าจอนีจ้ะเกิดเมนยูอ่ยตา่งๆ ท่ีใช้ 

อ�านวยความสะดวกในการลงทะเบียน เชน่ ปุ่ มแสดงหลกัสตูร ปุ่ มค้นหารายวิชา ปุ่ มค�านวณคา่ใช้จา่ย ปุ่ มแสดงตารางเรียน ตาราง

สอบ เป็นต้น

 

 • ขัน้ตอนการลงทะเบยีน

    1. หน้าแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์แสดงดงัรูปตอ่ไปนี ้

     2. กรณีท่ีนกัศึกษาต้องการลงทะเบียนตามแผนท่ีสาขาวิชาก�าหนดไว้ ให้นกัศึกษาคลิกท่ีปุ่ ม “ดึงรายวิชาจาก

แผน” ระบบจะท�าการดงึรายวิชาท่ีต้นสงักดัของนกัศกึษาก�าหนดเป็นแผนรายวิชาไว้ มาแสดงในพืน้ท่ีของรายวิชาท่ีต้องการลง 

ทะเบียน พร้อมทัง้แสดงข้อมลูท่ีส�าคญัต่าง ๆ ได้แก่ รหสั, ช่ือรายวิชา, จ�านวนหน่วยกิต, กลุ่มการเรียน, แบบการลงทะเบียน, 

วนั/เวลาเรียน, จ�านวนหน่วยกิตรวม และค่าใช้จ่ายรวม ดงัรูปท่ี 9

รูปที่ 7 เมนูต่าง ๆ ในระบบลงทะเบยีน

รูปที่ 8 หน้าจอแรกของระบบลงทะเบยีนออนไลน์

รูปที่ 9 หน้าจอแสดงรายวชิาที่ต้องการเลือกลงทะเบยีน 
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    3. หากต้องการลบรายวิชาท่ีไม่ต้องการลงทะเบียน ให้นกัศกึษาคลิกท่ีข้อความ [ลบ] ด้านหลงัรหสัวิชานัน้

     4. นกัศกึษาสามารถค้นหาวิชาท่ีช่องระบรุหสัวิชา (สามารถใช้สญัลกัษณ์ * เพ่ือค้นหาทัง้หมด) ท่ีต้องการลงทะเบียน 

จากการพิมพ์รหสัรายวิชา แล้วกดปุ่ ม   รายช่ือวิชาท่ีเราค้นหาก็จะแสดงขึน้มา เพ่ือให้นกัศกึษาเลือก ดังรูปที่ 10

    5. ท�าการเลือกวิชาท่ีต้องการลงทะเบียนโดยคลกิท่ี             รูปตะกร้า วิชาท่ีเลือกจะเลื่อนขึน้ไปข้างบนแสดงวา่

นกัศกึษาได้เลือกวิชานัน้ๆ เพ่ือท่ีจะลงทะเบียน

    6. ทกุครัง้ท่ีท�าการเลือกรายวิชา ระบบจะท�าการตรวจสอบความถกูต้องในการลงทะเบียน เชน่ เวลาเรียนซ้�า

เวลาและวนัสอบซ้�า หรือลงทะเบียนน้อยกวา่ท่ีก�าหนด โดยจะขึ้นแสดงข้อความสีแดง บริเวณด้านลา่งของกรอบรายวิชาท่ี

เลือก แสดงข้อความการผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น ดงัรูปที่ 11

รูปที่ 10 หน้าจอแสดงการค้นหารายวชิาลงทะเบยีน

รูปที่ 11 การแสดงข้อผิดพลาด กรณีรายวชิาที่เลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบยีน
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 • การค�านวณค่าใช้จ่าย

   นักศึกษาสามารถเข้าไปดูค่าใช้จ่ายของรายวิชาท่ีลงทะเบียนไป โดยเลือกท่ีเมนู ค�านวณค่าใช้จ่าย นักศึกษา 

จะสามารถดรูายการคา่ใช้จ่ายในการลงทะเบียนครัง้นี ้ทัง้หมดได้ก่อนท่ีจะยืนยนัการลงทะเบียนได้ โดยกดเข้าไปท่ีเมน ูค�านวณ

ค่าใช้จ่าย นี ้หลงัจาการเลือกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • ตารางเรียนตารางสอบ

   นกัศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมลูตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาท่ีนกัศึกษาเลือกลงทะเบียน ก่อนการ 

ยืนยันการลงทะเบียนได้โดยเลือกปุ่ ม ตารางเรียนตารางสอบ เพ่ือดูวันเวลาเรียนได้ว่าเป็นอย่างไร หลงัจากท่ีเลือกวิชา 

ลงทะเบียนไว้แล้ว

รูปที่ 12 การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนในเมนู ค�านวณค่าใช้จ่าย

รูปที่ 13 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนในเมนู แสดงตารางเรียน/สอบ
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   กดปุ่ ม ถอยกลับ เพ่ือกลับไปหน้าท่ีแล้ว และเม่ือนักศึกษาพึงพอใจ กับวิชาท่ีเลือกเพ่ือท่ีจะลงทะเบียนใน 

ภาคการศึกษานีแ้ล้ว ขัน้ตอนต่อไปจากนีคื้อการ ยืนยันการลงทะเบียน เพ่ือเป็นการยืนยนัให้ระบบได้รับทราบว่านกัศึกษา 

ได้ตดัสินใจลงทะเบียนแล้ว ในขัน้ตอนนีถื้อว่าเป็นขัน้ท่ีส�าคญัท่ีสดุของการลงทะเบียนออนไลน์ เพราะว่าถ้านักศึกษาเพียง

แต่เลือกรายวิชาไว้ แต่ไม่ได้กดปุ่ ม ยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะถือว่านกัศึกษาได้เข้ามาเลือกรายการเท่านัน้แต่ไม่ได้ลง 

ทะเบียน ซึ่งจะท�าให้นกัศึกษาท่านอ่ืนๆ เข้ามาเลือกลงทะเบียนและกดปุ่ มยืนยนัผลการลงทะเบียนก่อน ได้ท่ีนัง่เรียนไปก่อน 

และอาจจะท�าให้นกัศกึษาไม่สามารถลงทะเบียนวิชานัน้ได้ (ในกรณีท่ีวิชานัน้จ�ากดัจ�านวนผู้ เรียนไว้)

 • การยืนยันการลงทะเบียน

     เม่ือนกัศกึษามัน่ใจในการเลือกวิชาท่ีต้องการลงทะเบียนแล้ว ให้ท�าการยืนยนั โดยกดท่ีปุ่ ม ยืนยันการลงทะเบียน  

หลงัจากนัน้ให้ตรวจสอบความถกูต้อง และ ต้องกดปุ่ ม ยืนยันการลงทะเบียน อีกครัง้ท่ีบริเวณตรงกลางหน้าจอ ถ้าผลของ 

การตรวจสอบรายวิชาท่ีถกูเลือกนัน้ไม่ผ่านจะไม่สามารถยืนยนัการลงทะเบียนได้ต้องกลบัไปปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่

    หลงัจากกดปุ่ มยืนยนัการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความการยืนยนัการลงทะเบียนพร้อมทัง้แสดงยอดเงิน

ท่ีต้องช�าระทัง้หมด หลงัจากนัน้ให้กดท่ีปุ่ ม ผลการลงทะเบียน เพ่ือดรูายละเอียดในการลงทะเบียน

รูปที่ 14 หน้าจอตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการลงทะเบยีน

รูปที่ 15 หน้าจอแสดงข้อความยืนยันว่าระบบได้ท�าการบนัทกึผลการลงทะเบยีนของนักศกึษาในฐานข้อมูลแล้ว
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   หลงัจากกดปุ่ มผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายช่ือวิชาท่ีเราได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จากนัน้นักศึกษา 

สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพ่ือไปช�าระเงินท่ีธนาคารตามท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนดได้

   และเม่ือนักศึกษาได้น�าใบแจ้งยอดไปช�าระเงินท่ีธนาคาร ในระบบจะทราบว่านักศึกษาได้ท�าการลงทะเบียน

ในเทอมนัน้เรียบร้อยแล้ว หลังจากผ่านขัน้ตอนการช�าระเงิน จากขัน้ตอนนีจ้ึงจะถือว่าสิน้สุดกระบวนการ การลง 

ทะเบียนออนไลน์

 • การเพิ่มหรือถอนรายวิชา

      เม่ือนกัศกึษาท�าการลงทะเบียนและได้ช�าระเงินผ่านธนาคาร หรือท่ีฝ่ายการเงินแล้ว เม่ือถึงช่วงท่ีทางมหาวิทยาลยั 

เปิดให้ท�าการเพ่ิม-ถอนวิชาลงทะเบียน นกัศกึษาสามารถท�าการเพ่ิม-ถอน รายวิชาท่ีลงทะเบียนไปแล้วผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดย

มีขัน้ตอนหลกัๆ ดงันี ้

 รายละเอียดการเพิ่ม-ถอนวิชาลงทะเบียน

    1) เข้าสู่ระบบโดยใช้รหสัประจ�าตวั และรหสัผ่านของนกัศกึษาเอง

   2) เม่ือท�าการเข้าสู่ระบบหากนักศึกษาได้ท�าการช�าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร หรือฝ่ายการเงินไปแล้ว  

         และ วนัท่ีปัจจบุนัอยู่ในช่วงท่ีเปิดให้ท�าการเพ่ิม-ถอน จะมีเมน ู         ให้ท�าการเลือก 

         ท่ีเมนนีูเ้พ่ือท�าการเพ่ิม-ถอนวิชาลงทะเบียน ดังรูปที่ 17

รูปที่ 16 การพมิพ์ใบแจ้งยอดการช�าระเงนิค่าลงทะเบยีนเรียน

รูปที่ 17 การเลือกเมนู “ลงทะเบยีนเพิ่มลด” เพื่อ การเพิ่ม-ถอนรายวชิาลงทะเบยีน
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   3.) เม่ือนกัศกึษาเลือกท่ีเมน ูลงทะเบียนเพิ่มลด จะปรากฏหน้าจอซึง่แสดงรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้วในพืน้ท่ี  

          รายวชิาที่ลงทะเบยีนทัง้หมด ดงัรูปที่ 18

   4.) หากต้องการลดรายวิชา ให้คลิกท่ีสัญลักษณ์        ในคอลัมน์ ถอน ท่ีตรงกับรายวิชาท่ีต้องการถอน 

             ระบบจะน�ารายวิชาดงักลา่วไปรอไว้ท่ีพืน้ท่ี รายวชิาที่ต้องการลงทะเบยีน ดงัรูปที่ 19

รูปที่ 18 หน้าจอการลงทะเบยีนเพิ่มลดรายวชิา

รูปที่ 19 การถอน หรือลดรายวชิา
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   5.) หากต้องการเพ่ิมรายวิชา ให้ค้นหารายวิชาท่ีต้องการเพ่ิม โดยระบุรหัสรายวิชาบางส่วนหรือทัง้หมดลงใน 

           ชอ่ง ระบุรายวชิา แล้วคลกิท่ีปุ่ ม ค้นหา ระบบจะน�ารายวิชาท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีเลือกมาแสดง ดงัรูปที่ 20

     

    หากต้องการเพ่ิมรายวิชาใด ให้คลกิท่ีรูปตะกร้าด้านหลงัรายวิชา ระบบน�ารายวิชาดงักลา่วไปแสดงในพืน้ท่ี รายวชิา

ที่ต้องการ

    6.) ระบบจะท�าการตรวจสอบวิชาท่ีท�าการเพ่ิม-ถอนในเบือ้งต้นว่าสามารถท�าการเพ่ิม-ถอนได้หรือไม่

         6.1) เม่ือระบบท�าการตรวจสอบในเบือ้งต้นแล้วพบว่าไม่สามารถท�าการเพ่ิม-ถอนได้ นกัศกึษาจะต้องปรับแก้

รายการลงทะเบียนให้ถกูต้องตามเง่ือนไขท่ีระบบระบเุสียก่อน

      6.2) เม่ือระบบท�าการตรวจสอบในเบือ้งต้นแล้วพบว่าวิชาท่ีเลือกเพ่ือท�าการเพ่ิม-ถอนนัน้ สามารถท�าการ 

เพ่ิม-ถอนได้ ให้นกัศึกษาท�าการคลิกท่ีเมนู ยืนยันการลงทะเบียน ด้านซ้ายมือของหน้าจอแล้วด�าเนินการตามขัน้ตอนใน 

หวัข้อการยืนยนัผลการลงทะเบียน เป็นอนัเสร็จสิน้กระบวนการลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนรายวิชา

รูปที่ 20 การค้นหารายวชิาที่ต้องการลงทะเบยีนเพิ่ม

รูปที่ 21 การเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม
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2.4 ผลการลงทะเบียน
 หลงัจากท่ีนกัศึกษาเสร็จสิน้การยืนยนัการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นกัศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน

ได้โดยการคลิกท่ีปุ่ ม ผลการลงทะเบียน จากหน้าจอแสดงผลลพัธ์การยืนยันการลงทะเบียน หรือนักศึกษาสามารถดูผล 

การลงทะเบียนในปี/ภาคการศกึษานีจ้ากหน้าจอข่าวประกาศถึงนกัศกึษา โดยการคลิกท่ีเมน ูผลการลงทะเบียน

 หน้าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้วยข้อมูลสองส่วน

 1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของรายวิชาทัง้หมดท่ีนักศึกษาได้ลงไว้ใน 

      ปี/ภาคการศกึษาปัจจบุนั

 2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของปี/ภาคการศึกษาปัจจุบันซึ่ง 

      อาจจะประกอบไปด้วย การท�ารายการลงทะเบียน, เพ่ิมรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน เป็นต้น

รูปที่ 22 ผลการลงทะเบยีน และการตรวจสอบประวัตกิารลงทะเบยีน
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2.5 ตารางเรียนตารางสอบ
 นกัศกึษาสามารถตรวจสอบตารางเรยีนและตารางสอบของตนเองไดจ้ากเมน ู ตารางเรยีน/สอบ  โดยนกัศกึษาสามารถ 

ดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบย้อนหลังได้ โดยการเลือกปี/ภาคการศึกษาที่ต้องการ

2.6 ระเบียนประวัติ
 นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของตัวเองได้จากเมนู ระเบียนประวัติ หากพบว่ามีข้อมูลส่วนใดที่ไม่ถูก 

ต้องเช่น ชื่อ, ชื่อสกุล, หมู่โลหิต ให้นักศึกษาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

 วิธีใช้งาน

 1. คลิกที่เมนู ระเบียนประวัติ จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา

 2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อย้อนกลับมาที่หน้าจอข่าวประกาศ ดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 23 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ

รูปที่ 24 ข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา
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 ข้อมลูระเบียนประวตัิของนกัศกึษานีจ้ะประกอบไปด้วยข้อมลู 4 ส่วน ดงัต่อไปนี ้

     1. ข้อมลูด้านการศกึษา

     2. ข้อมลูผลการเรียน

     3. ข้อมลูส่วนตวั

   4 . ข้อมูลประวัติ ในมหาวิทยาลัย (ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนนี  ้ เฉพาะในกรณี ท่ี มีการบันทึกเท่านัน้ )  

     หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติในส่วนท่ีทางมหาวิทยาลัยอนุญาต สามารถเปลี่ยนแปลงได้  

        โดยบนัทึกท่ีปุ่ ม         ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

2.7 ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน
 นกัศกึษาสามารถท�าการตรวจสอบหนีส้ินต่างๆท่ีนกัศกึษามีกบัมหาวิทยาลยัได้จากเมน ูภาระค่าใช้จ่าย/ทนุ”

 วิธีใช้งาน

     1. คลิกท่ีเมน ูภาระค่าใช้จ่าย/ทนุการศกึษา”

     2. เม่ือตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีเมน ู“ถอยกลบั” เพ่ือย้อนกลบัมาท่ีหน้าจอข่าวประกาศดงัรูปต่อไปนี ้

 จากรูปข้อมลูภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจะถูกแสดงอยู่ในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจ�านวนยอดเงินสรุปท่ีนักศึกษา 

ต้องช�าระ นอกจากนีย้งัแสดงวนั/เวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอีกด้วย ส่วนข้อมลูในตารางถดัมาเป็นข้อมลูสรุปทนุการ 

ศกึษาท่ีนกัศกึษาได้รับ(ซึง่จากตวัอย่างนกัศกึษาท่านนีไ้ม่มีข้อมลูการได้รับทนุการศกึษา)

 

รูปที่ 25 ข้อมูลภาระค่าใช้จ่าย และข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา
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2.8 ผลการศกึษา
 นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตัง้แต่ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบนัได้จากเมนู ผลการศึกษา” ระบบจะท�า 

การแสดงรายวิชาตา่งๆพร้อมทัง้ผลคะแนนท่ีนกัศกึษาได้ศกึษามาตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนัดงัตวัอยา่งจากรูปตอ่ไปนี ้

 โดยสามารถเลือก ให้ระบบแสดงข้อมลูเป็นรายภาค ของแตล่ะปีการศกึษาได้ โดยใช้การคลกิท่ีสว่นบนของหน้าจอ เพ่ือ

แสดงข้อมลู

2.9 ตรวจสอบจบ
 นกัศกึษาสามารถตรวจสอบดไูด้ว่า ณ ขณะนีน้กัศกึษาได้เรียนผ่านรายวิชาต่างๆตามข้อก�าหนดในโครงสร้าง

หลกัสตูรไปเท่าใด และยงัเหลือหน่วยกิตในหมวดวิชาใดบ้างท่ียงัขาดอยู่ และจ�าเป็นต้องลงทะเบียนเพ่ือให้จบการศกึษา

นกัศกึษาสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกท่ีเมน ูตรวจสอบจบ”

 วิธีใช้งาน

    1. จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตวันกัศกึษาให้คลิกท่ีเมนตูรวจสอบจบ

                2. ระบบจะแสดงข้อมลูสรุปหมวดวิชาต่างๆท่ีจ�าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ือให้ส�าเร็จหลกัสตูร

รูปที่ 26 การตรวจสอบข้อมูลผลการศกึษา
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 จากตารางข้อมูลประกอบไปด้วย

        1. หมวดวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูร

      2. จ�านวนหน่วยกิตตามเกณฑ์ หมายถึงจ�านวนหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบอย่างน้อย 

            ตามเกณฑ์ท่ีระบ ุในแต่ละหมวดวิชา

        3. จ�านวนหน่วยกิตท่ีท�าได้ หมายถึงจ�านวนหน่วยกิตท่ีนกัศกึษาท�าได้ในแต่ละหมวดวิชา

        4. จ�านวนหน่วยกิตท่ียงัขาด หมายถึงจ�านวนหน่วยกิตท่ีนกัศกึษายงัขาดอยู่ในแต่ละหมวดวิชา

 ข้อควรสังเกต ข้อมูลดงักล่าวมีไว้เพ่ือประกอบการตดัสินใจของนักศึกษาเท่านัน้ การท่ีนักศึกษาจะสามารถจบ 

การศกึษาได้หรือไม่นัน้ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัข้อมลูดงักล่าวเพียงอย่างเดียว ยงัคงมีปัจจยัอ่ืนๆเข้ามาเก่ียวข้อง

2.10 เขียนค�าร้อง และติดตามผลค�าร้อง
 นกัศึกษาสามารถเขียนค�าร้องในส่วนท่ีฝ่ายทะเบียนก�าหนดให้สามารถเขียนค�าร้องได้ และติดตามผล ค�าร้องท่ีได้

เขียนไป ดงันี ้

 วิธีใช้งาน

 1. นกัศกึษาคลิกท่ีเมน ูเขียนค�าร้อง จากหน้า

 2. เขียนค�าร้องตามล�าดบัขัน้ตอนท่ีแนะน�าไว้

รูปที่ 27 การตรวจสอบการส�าเร็จการศกึษาโดยเทยีบรายวชิาผ่านกับโครงสร้างหลักสูตร

รูปที่ 28 การส่งค�าร้องไปยังฝ่ายทะเบยีน
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 3. คลิกท่ีปุ่ มบันทึก เพ่ือส่งค�าร้องไปยังฝ่ายทะเบียน โดยยืนยันการส่งด้วยการคลิกปุ่ ม บันทึกอีกครัง้จะปรากฏ 

     ข้อความดงัต่อไปนี ้

 4. หากนกัศกึษาต้องการตรวจสอบการด�าเนินการค�าร้องของฝ่ายทะเบียนให้คลิกท่ีปุ่ ม ติดตามผลค�าร้อง

 5. หน้าจอจะแสดงสถานะค�าร้องท่ีนกัศึกษาย่ืนค�าร้องไว้ท่ีงานทะเบียนและวดัผลว่าขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนใดส�าหรับ 

     การติดตามการด�าเนินการเก่ียวกบัค�าร้องของเจ้าหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ

2.11 ทะเบียนรายช่ือ
 ทะเบียนรายช่ือ จะเป็นรายช่ือของนักศึกษาในคณะ และสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสงักัดอยู่ และจะมีไฟล์ MSWord  

ให้ดาวน์โหลดรายช่ือออกไปใช้งานได้ โดยกดปุ่ มท่ีสญัญาลกัษณ์ MSWord ด้านบน

รูปที่ 29 ข้อความที่แสดงขึน้ เม่ือค�าร้องดงักล่าวถูกส่งไปยังฝ่ายทะเบยีนแล้ว

รูปที่ 30 การเรียกดู หรือ เรียกพิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในห้องเดียวกัน
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2.12 เสนอความคิดเหน็
 หากนกัศกึษามีข้อคิดเห็นประการใด นกัศกึษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริการการศกึษาได้ข้อมลู

ต่างๆท่ีนกัศกึษาเสนอจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงบริการต่างๆให้ดีย่ิงขึน้

 วิธีใช้งาน

 1. จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตวันกัศกึษา ให้นกัศกึษาคลิกท่ีเมน ูเสนอความคิดเหน็

 2. นกัศกึษาป้อนความคิดเห็นต่างๆลงในช่องว่าง

 3. คลิกท่ีปุ่ ม ส่งข้อความ

2.13 สถิติการเข้าใช้ระบบ
 เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของนกัศกึษา จะดไูด้ว่านกัศกึษาเข้ามาใช้ระบบตัง้แต่วนั และเวลา

ใด และมาใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ IP ใดก็ได้ เพ่ือตรวจสอบการใช้งาน

2.14 ออกจากระบบ
 เม่ือเสร็จสิน้การใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้วนักศึกษาต้องคลิกท่ีปุ่ ม ออกจากระบบ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ อ่ืน 

เข้ามาใช้งานระบบแทนตวันกัศกึษาเอง

รูปที่ 31 การร่วมแสดงความคดิเหน็ผ่านระบบบริการการศกึษา
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สำานักกิจการนักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี
ว่าด้วย สโมสรนักศึกษา

 เพ่ือให้การด�าเนินงานด้านกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยัธนบรีุ เป็นการส่งเสริมการศกึษา เสริมสร้างประสบการณ์ 

พลานามยั ปลกูฝังคณุธรรมและพฒันาบคุลกิภาพให้นกัศกึษามีความเจริญงอกงามทัง้ด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ ตลอด

จนรู้จกัการท�างานร่วมกนั เป็นผู้ มีระเบียบวินยัและการเสียสละเพ่ือประโยชน์สว่นรวม อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 33 (2) 

แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2535 สภามหาวิทยาลยัธนบรีุ จึงวาง

ระเบียบ ว่าด้วยสโมสรนกัศกึษาไว้ดงัต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัธนบรีุ ว่าด้วย สโมสรนกัศกึษา

 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนีต้ัง้แต่ปีการศกึษา 2550 เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลยัธนบรีุ รักษาการตามระเบียบนี ้

 ข้อ 4 ในระเบียบนี ้

          “มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัธนบรีุ

          “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัธนบรีุ

          “รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีผู้ ได้รับมอบหมาย

          “นกัศกึษา” หมายถึง นกัศกึษามหาวิทยาลยัธนบรีุ

          “สโมสรนกัศกึษา” หมายถึง สโมสรนกัศกึษามหาวิทยาลยัธนบรีุ

          “ชมรม” หมายถึง ชมรมของนกัศกึษาท่ีจดัตัง้ขึน้ตามระเบียบนี ้

หมวด 1 ทั่วไป
 ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลยั จดัตัง้สโมสรนกัศกึษานัน้ โดยอยู่ภายใต้ข้อบงัคบัตามระเบียบนี ้

 ข้อ 6 เคร่ืองหมายสโมสรนกัศกึษา เป็นรูปเคร่ืองหมายมหาวิทยาลยั ใต้รูปเคร่ืองหมาย มีตวัอกัษรช่ือย่อภาษาไทย 

ว่า “ส.มธร.”

 ข้อ 7 วตัถปุระสงค์ สโมสรนกัศกึษาตามระเบียบนี ้มีดงันี ้

          7.1 เพ่ือปลกูฝังคณุธรรมแก่นกัศกึษา

                      7.2 เพ่ือส่งเสริมความสามคัคีในหมู่นกัศกึษา

          7.3 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรทัง้ในด้านวิธีการ ประสบการณ์วิชาชีพแก่นกัศกึษา

          7.4 เพ่ือปลกูฝังและรักษาไว้ซึง่ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลกัษณ์ดีงามของชาติ

          7.5 เพ่ือส่งเสริมพลานามยัและพฒันาบคุลิกภาพ

          7.6 เพ่ือส่งเสริมให ้นกัศกึษาบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกนั

          7.7 เพ่ือส่งเสริมสมัพนัธภาพระหว่างสถาบนัในการท�ากิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ

          7.8 เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคณุของมหาวิทยาลยั

หมวด 2 สมาชิกภาพ
 ข้อ 8 นกัศึกษาปัจจบุนัของมหาวิทยาลยัเป็นสมาชิกสโมสรนกัศึกษา โดยต้องจ่ายเงินค่าบ�ารุงสโมสรตามระเบียบ 

ท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด

 ข้อ 9 สมาชิกสโมสรนกัศกึษามีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ในสโมสรนกัศกึษาจดัขึน้

 ข้อ 10 สมาชิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิท่ีจะเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน เพ่ือความเจริญ 

ก้าวหน้าของสโมสรนกัศกึษาได้ภายใต้วตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ในข้อ 7 ของระเบียบนี ้

 ข้อ 11 สมาชิกสโมสรนกัศกึษามีสิทธิเลือกตัง้บคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษาตามท่ี

ระบไุว้ในระเบียบนี ้

หมวด 3 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
 ข้อ 12 สโมสรนกัศกึษาประกอบด้วยคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษาและคณะกรรมการกลาง
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 ข้อ 13 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาได้มาจากการเลือกตัง้ทั่วไป และด้วยความเห็นชอบจากอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมีต�าแหน่งดงันี

  นายกสโมสร

  อปุนายกสโมสร คนท่ี 1

  อปุนายกสโมสร คนท่ี 2

  เหรัญญิก

  เลขานกุาร

  ประธานฝ่ายศิลปวฒันธรรม

  ประธานฝ่ายกีฬา

  ประธานฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ

  ประธานฝ่ายบ�าเพ็ญประโยชน์

  ประธานนกัศกึษาสมัพนัธ์

 ประธานนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ หรือตวัแทนชัน้ปีเม่ือเลือกตัง้ภายในแต่ละสาขาวิชาหรือแต่ละชัน้ปีเสร็จแล้วให้ 

เสนอช่ีอผู้ ท่ีได้รับเลือกให้อาจารย์ หวัหน้าสาขาวิชารับรอง

 ให้ผู้ ท่ีได้รับเลือกตัง้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาเสนอช่ือบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ 

สโมสรนกัศึกษา ให้อาจารย์ผู้ ให้ค�าปรึกษาพิจารณาภายใน 15 วนั นบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตัง้นายกสโมสรนกัศึกษา 

หากอาจารย์ผู้ ให้ค�าปรึกษาพิจารณา เห็นว่าเหมาะสมให้ประกาศแต่งตัง้ได้

 13.1 นายกสโมสรนกัศกึษาเป็นประธานคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษา

         13.1.1 ท�าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของสโมสรนกัศกึษา

         13.1.2 เป็นผู้ รับผิดชอบในนโยบายและการด�าเนินงานของสโมสรนกัศกึษาโดยเด็ดขาด

      13.1.3 มีอ�านาจในการแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกต�าแหน่ง ยกเว้นต�าแหน่ง 

         ประธานนกัศกึษาทกุสาขาวิชา

      13.1.4 โดยมติของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีสิทธิเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษ 

                      นกัศกึษาท่ีกระท�าผิดได้ตามมติของคณะกรรมการอย่างน้อย 3 ใน 4 ขององค์ประชมุ

         13.1.5 มีสิทธิรับรู้เหตผุลในการลงโทษนกัศกึษา

 13.2 อปุนายก คนท่ี 1 เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนกัศกึษา ท�าการแทนนายกสโมสรนกัศกึษาเม่ือได้รับมอบหมายหรือ

นายกสโมสรนกัศกึษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตัิ หน้าท่ีได้

 13.3 อปุนายก คนท่ี 2 เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนกัศกึษา ท�าการแทนนายกสโมสรนกัศกึษาเม่ือได้รับมอบหมายหรือ

เม่ือนายกสโมสรนกัศกึษา และอปุนายก คนท่ี 1 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฎิบตัิหน้าท่ีได้

 13.4 เหรัญญิกจะต้องท�าหน้าท่ีดงัต่อไปนี ้

         13.4.1 จดัท�าบญัชี-รายจ่ายของสโมสรนกัศกึษาตามหลกัวิชาบญัชี

         13.4.2 ควบคมุเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิ

         13.4.3 เก็บรวบรวมหลกัฐานการเงินเพ่ือรอการตรวจสอบโดยเรียบร้อย

         13.4.4 จดัท�าระเบียบและลงบญัชีทรัพย์สิน พสัด ุครุภณัฑ์ของสโมสรนกัศกึษาให้ถกูต้อง

 13.5 เลขานุการ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ท�าหน้าท่ีควบคุมงานสารบรรณและบันทึก 

รายงานการประชมุ

 13.6 ประธานฝ่ายศิลปวฒันธรรม ท�าหน้าท่ีควบคมุดแูล ประสานงาน ซึ่งท�ากิจกรรมทางด้านศิลปวฒันธรรม คือ 

ชมรมศาสนาและประเพณี ชมรมการละครและดนตรี ชมรมวรรณศิลป์ และชมรมเชียร์ เป็นต้น

 13.7 ประธานฝ่ายกีฬา ท�าหน้าท่ีควบคุมดูแลชมรมซึ่งท�ากิจกรรมทางด้านกีฬา ชมรมกีฬาในร่มและชมรมกีฬา 

กลางแจ้ง

 13.8 ประธานฝ่ายวิชาการและวิชาชีพท�าหน้าท่ีควบคมุดแูลชมรมนกัศกึษาซึง่ท�ากิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

คือ ชมรมภาษาต่างประเทศ ชมรมทศันศกึษา ท่องเท่ียว ชมรมวาทศิลป์ ชมรมถ่ายภาพ และศิลปกรรม ชมรมถ่ายทอดวิชาชีพ 

เป็นต้น

 13.9 ประธานฝ่ายบ�าเพ็ญประโยชน์ ท�าหน้าท่ีควบคมุดแูลและประสานงานชมรมนกัศกึษา ซึง่ท�ากิจกรรมทางด้าน

บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน คือ ชมรมค่ายอาสาพฒันา เพ่ือบ�าเพ็ญประโยชน์ ชมรมจดัหางาน 

ให้นกัศกึษาท�าเพ่ือหารายได้ในเวลาว่างจากการศกึษา เป็นต้น
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     13.10 ประธานฝ่ายนกัศกึษาสมัพนัธ์ท�าหน้าท่ีสร้างความสามคัคีและความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุ่มนกัศกึษา และ

สถาบันท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้สโมสร

นักศึกษาด�าเนินงานไปได้ผลดีสมความมุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานส�าคัญรวมถึงการจัดท�าสิ่งโฆษณา 

กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา นอกจากนีย้ังต้องท�าหน้าท่ีให้การต้อนรับผู้มาเย่ียมเยียนมหาวิทยาลยั ทัง้ในขณะมีกิจกรรม 

ของสโมสรนกัศกึษาและตลอดปีการศกึษา

        13.11 ประธานนกัศกึษาสาขาตา่งๆ เป็นตวัแทนนกัศกึษาสาขาวิชานัน้ๆ ในการด�าเนินกิจกรรมภายในสาขาวิชา

 ข้อ 14 ผู้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ตามข้อ 13 นีเ้ว้นแต่นายกสโมสรนกัศกึษา อปุนายกคนท่ี 1 และอปุนายกคนท่ี 2 ขอ

แต่งตัง้ผู้ ช่วยของตนขึน้ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาตามข้อ 13 ทุกข้อย่อย ยกเว้นข้อ 13.11  

และเสนอให้อาจารย์ผู้ ให้ค�าปรึกษาเป็นผู้ขออนมุตัิแต่งตัง้ผู้ช่วยซึง่อาจจะถกูแต่งตัง้ขึน้ตามข้อ 14 มีฐานะเป็นกรรมการ สโมสร

นกัศกึษา เม่ือได้รับมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรรมการสโมสรนกัศกึษาผู้ซึง่จะเป็นผู้ช่วยเป็นคราวๆ ไป

 ข้อ 15 คณะกรรมการกลางได้มาจากการคดัเลือกเป็นตวัแทนชัน้ปี หรือตวัแทนของแต่ละห้อง ท�าหน้าท่ีช่วยเหลือ

งาน ตลอดจนให้ค�าปรึกษาและเสนอแนะในเร่ืองการด�าเนินการหรือด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเห็นสมควร

หมวด 4 การด�าเนินกิจการสโมสรนักศึกษา
 ข้อ 16 คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา มีหน้าท่ีด�าเนินกิจการสโมสรนกัศึกษาตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้กบัสมาชิก 

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา

 ข้อ 17 การประชมุ ของคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาทกุครัง้จะต้องท�าบนัทึกแจ้งให้อาจารย์ผู้ ให้ค�าปรึกษาทราบ

ก่อน ในการประชมุให้นายกสโมสรนกัศกึษาท�าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุอปุนายกคนท่ี 1 ท�าหน้าท่ีเป็นรองประธานคนท่ี 1 

และอปุนายกคนท่ี 2 ท�าหน้าท่ีเป็นรองประธานคนท่ี 2 และเลขานกุาร ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารของการประชมุ กรณีท่ีประธาน 

ไม่อยู่ในท่ีประชุมให้รองประธานท�าหน้าท่ีแทน ถ้ารองประธานไม่อยู่ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ท่ีมาประชุมคนหนึ่งคนใดขึน้ไปเป็น

ประธานเฉพาะชัว่คราว

 ข้อ 18 การประชมุคณะกรรมการจะต้องมีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ นายกสโมสรนกัศึกษาในฐานะประธานเป็น 

ผู้ ก�าหนดวัน เวลาและสถานท่ีในการประชุม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาแล้วน�าเสนอต่อ 

อาจารย์ผู้ ให้ค�าปรึกษา แต่ในกรณีจ�าเป็นอาจารย์ผู้ ให้ค�าปรึกษาอาจสัง่ให้มีหรือให้งดการประชมุได้

 ข้อ 19 ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสโมสร 

นกัศกึษาทัง้หมด แต่ในกรณีพิเศษจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษาทัง้หมด

 ข้อ 20 การลงมติ ถ้าไม่มีข้อใดในระเบียบนีก้�าหนดเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าในการลงมตินัน้มี 

คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด

หมวด 5 ชมรมนักศึกษา
 ข้อ 21 ชมรมนกัศกึษาตัง้ขึน้เพ่ือด�าเนินกิจการของสโมสรนกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ อนัอยูใ่นวตัถปุระสงค์ของสโมสรนกัศกึษา

 ข้อ 22 ชมรมนกัศึกษาแต่ละชมรม จะต้องมีระเบียบข้อบงัคบั ซึ่งไม่ขดักบัระเบียบสโมสรนกัศึกษา การก่อตัง้หรือ 

ล้มเลิกชมรมนกัศึกษาใดๆ จะกระท�าได้ก็ต่อเม่ือคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษามีมติเห็นชอบและได้รับการอนมุตัิจากอธิการ

มหาวิทยาลยัแล้ว

 ข้อ 23 คณะกรรมการด�าเนินงานของชมรมนกัศกึษา ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานกุาร เหรัญญิก ปฏิคม 

และอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ ให้ค�าปรึกษา

 ข้อ 24 ประธานแต่ละชมรมต้องเสนอแผนงาน และผลงานต่อประธานฝ่ายท่ีชมรมนกัศกึษา นัน้ๆ สงักดัอยู่

 ข้อ 25 ให้มีชมรมนกัศกึษาต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

  25.1 ชมรมศาสนาและวฒันธรรม  25.9   ชมรมวาทศิลป์

  25.2 ชมรมละครและดนตรี   25.10 ชมรมถ่ายภาพและศิลปกรรม

  25.3 ชมรมวรรณศิลป์   25.11 ชมรมวิชาการและวิชาชีพ

  25.4 ชมรมเชียร์    25.12 ชมรมค่ายอาสาพฒันาและบ�าเพ็ญประโยชน์

  25.5 ชมรมกีฬาในร่ม   25.13 ชมรมจดัหางานให้นกัศกึษา ท�าเพ่ือหารายได้

  25.6 ชมรมกีฬากลางแจ้ง             ในเวลาว่างจากการศกึษา

  25.7 ชมรมภาษาต่างประเทศ  25.14 ชมรมอ่ืนๆ

  25.8 ชมรมทศันศกึษา   25.15 ชมรมอ่ืนๆท่ีนักศึกษาจัดตัง้และมีประโยชน์ต่อ 

                  สงัคมโดยผ่านการพิจารณาจากมหาวิทยาลยั
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หมวด 6 การประชุมใหญ่
 ข้อ 26 การประชมุสมาชิกสโมสรนกัศกึษาทัง้หมดจะมีได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้

        26.1 นายกสโมสรนกัศึกษา โดยมติของคระกรรมการสโมสรนกัศึกษาเรียกประชุม เพ่ือแถลงนโยบายหรือ  

       กิจการส�าคญัของสโมสรนกัศกึษา

           26.2 สมาชิกของสโมสรนกัศกึษา ไม่น้อยกว่าห้าสิบคนเสนอขอให้เรียกประชมุ

 ข้อ 27 องค์ประชมุจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

 ข้อ 28 มติท่ีประชมุใหญ่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก มติให้นายกสโมสรนกัศกึษา และคณะกรรมการสโมสร

นกัศกึษาออกจากต�าแหน่งทัง้คณะ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสโมสรนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมประชมุ

หมวด 7 การเลือกตั้ง
 ข้อ 29 การเลือกตัง้มี 3 รูปแบบ ได้แก่

            29.1 การเลือกตัง้ทัว่ไป

            29.2 การเลือกตัง้ภายใน

                         29.3 การเลือกตัง้เฉพาะกาล

                                - การเลือกตัง้ทัว่ไป หมายถึง การเลือกตัง้คณะกรรมการสโมสรนกัศกึษาในข้อ 13

             - การเลือกตัง้ภายใน หมายถึง การเลือกตัง้คณะกรรมการในชมรมนกัศกึษาต่างๆ และสาขาวิชาต่างๆ

     - การเลือกตัง้เฉพาะกาล หมายถึง การเลือกตัง้ซึ่งมหาวิทยาลัยจะก�าหนดตามความจ�าเป็น  

          เป็นครัง้เป็นคราวไป

 ข้อ 30 คณุสมบตัิของผู้ มีสิทธิเข้ารับเลือกตัง้ และสิทธิรับการแต่งตัง้เป็นกรรมการสโมสรนกัศกึษา

            30.1 ต้องเป็นสมาชิกสโมสรนกัศกึษา

             30.2 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในวนัสมคัรเข้ารับเลือกตัง้ ไม่ต�่ากว่า 2.00 ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจาก 

       อาจารย์ผู้ ให้ค�าปรึกษา

            30.3 เป็นผู้ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถกูลงโทษใด ๆ มาก่อน

         30.4 เป็นนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเม่ือได้รับการเลือกตัง้หรือแต่งตัง้แล้ว จะไม่มีผล 

        เสียหายใดๆ เกิดขึน้ ต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั

            30.5 ได้รับการเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากอาจารย์ผู้ ให้ค�าปรึกษา

              30.6 คณุสมบตัิพิเศษอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสม ซึง่มหาวิทยาลยัอาจก�าหนดโดยประกาศ หรือค�าสัง่ภายหลงั

             30.7 ต�าแหน่งนายกสโมสรนกัศกึษาและอปุนายก จะเป็นนกัศกึษาชัน้ใดๆ ก็ได้

             30.8 กรรมการต�าแหน่งต่างๆ ตามข้อ 13.4 ถึง 13.10 จะเป็นนกัศกึษาชัน้ใดก็ได้ท่ีจะด�ารงต�าแหน่ง

 ข้อ 31 ส�าหรับประธานนกัศกึษาสาขาวิชาต่างๆ ซึง่ได้รับเลือกตัง้ภายในสาขาวิชานัน้ๆ จะต้องมีคณุสมบตัิตามข้อ  

30.1 ถึง 30.6 และจะต้องเป็นนกัศกึษาชัน้สงูสดุในปีท่ีจะด�ารงต�าแหน่ง

 ข้อ 32 การเลือกตัง้ทัว่ไป เป็นการเลือกตัง้โดยสมาชิกสโมสรนกัศึกษาทัง้หมด กระท�าโดยตรงและโดยวิธีลบั การ

จดั การเลือกตัง้ทัว่ไปวิทยาลยัจะแต่งตัง้คณะกรรมการจดัการเลือกตัง้คณะหนึ่งจากสมาชิกสโมสรนกัศกึษา เป็นผู้ด�าเนินงาน  

คณะกรรมการนีจ้ะเป็นผู้ พิจารณารายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัวิธีการเลือกตัง้เสนอมหาวิทยาลยัเพ่ือรับความเห็นชอบ

 ข้อ 33 นกัศกึษาท่ีได้รับเลือกตัง้หรือแต่งตัง้ ให้ด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในสโมสรนกัศกึษา จะถกูถอดถอนจากต�าแหน่ง

ทนัที หากมหาวิทยาลยัเห็นว่าต่อไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อช่ือเสียงมหาวิทยาลยั

 ข้อ 34 การเลือกตัง้ตามข้อ 32 ให้กระท�าภายในสปัดาห์ท่ี 2 ของเดือนกุมภาพนัธ์ของทกุๆ ปี ส่วนวนัเลือกตัง้นัน้  

อาจารย์ผู้ ให้ค�าปรึกษาเป็นผู้ก�าหนดและให้คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาท่ีได้รับเลือกตัง้แล้วนัน้ รับมอบงานในหน้าท่ี และ

เร่ิมปฏิบตัิหน้าท่ีภายใน 2 สปัดาห์ หลงัจากได้รับการเลือกตัง้แล้ว

 ข้อ 35 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เร่ิมปฏิบตัิหน้าท่ีการด�าเนินงานของสโมสรนักศึกษาตัง้แต่วนัรับมอบงาน  

และสิน้สดุหน้าท่ีในวนัมอบงานให้กบัคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษาชดุใหม่ ซึง่เป็นวนัใดวนัหนึ่ง ภายใน 2 สปัดาห์ รวมเวลา

การท�างาน 1 ปีการศกึษา

 ข้อ 36 การพ้นสภาพของกรรมการตามข้อ 13.1 ถึง 13.10 และผู้ช่วยตามข้อ 14

            36.1 ตาย

            36.2 ลาออก
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            36.3 ถกูถอดถอนเน่ืองจากกรณีดงัต่อไปนี ้

       36.3.1 ท�าความเสียหายมาสู่มหาวิทยาลยัอย่างร้ายแรง

       36.3.2 ถกูสัง่พกัการเรียน

            36.4 หมดอายกุารท�างานตามข้อ 35

 ข้อ 37 ในกรณีท่ีนายกสโมสรนักศึกษาไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ด้วยเหตุใดๆ ตามข้อ 36.1 ถึง 36.3 ให้อุปนายก 

คนท่ี 1 อปุนายกคนท่ี 2 เข้ารับหน้าท่ีแทนตามล�าดบั แต่ถ้าอปุนายกทัง้ 2 ต�าแหน่ง ไม่สามารถเข้ารับหน้าท่ีได้ตามข้อ 36.1 

ถึง 36.2 คณะกรรมการสโมสรนกัศกึษา จะพิจารณาเลือกตัง้ผู้ ท่ีเหมาะสมเข้ารับหน้าท่ีแทน จนกว่าจะหมดอาย ุ โดยมติสอง

ในสามขององค์ประชมุ

 ส�าหรับกรรมการอ่ืนๆ ตามข้อ 13.4 ถึง 13.10 หากไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ตามข้อ 36.1 ถึง 36.3 ให้คณะกรรมการตาม 

ข้อ 13.1 ถึง 13.10 ประชมุพิจารณาเลือกตัง้ผู้ ท่ีเหมาะสมเข้าท�าหน้าท่ีแทน โดยมติของท่ีประชมุลงคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองขององค์ประชมุ เสนอช่ือให้อาจารย์ผู้ ให้ค�าปรึกษาพิจารณาแล้วให้ประกาศแต่งตัง้ได้

หมวด 8 อาจารย์ผู้ให้ค�าปรึกษาและการดูแลการด�าเนินงานของสโมสรนักศึกษา
 ข้อ 38 อธิการบดี, รองอธิการบดี หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้แต่งตัง้คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลยัท่ีเห็นว่ามี 

คุณสมบัติเหมาะสมให้ท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาและดูแลการด�าเนินงานของสโมสรนักศึกษาเรียกว่าคณะอาจารย์ผู้ให้ 

ค�าปรึกษา

 ข้อ 39 อ�านาจและหน้าท่ี ของคณะอาจารย์ผู้ ให้ค�าปรึกษา มีดงัต่อไปนี ้

             39.1 เป็นผู้แทนของวิทยาลยั เพ่ือให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินกิจการของสโมสรนกัศกึษา

         39.2 เป็นผู้ลงนามรับรองการจัดสรรงบประมาณของสโมสรนักศึกษาและควบคุมดูแลการเงิน โดยจัดให้ 

         มีการตรวจสอบบญัชีประจ�า และเสนอรายงานการเงินต่อวิทยาลยัเป็นรายปี

          39.3 เป็นผู้ ให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษา ในกรณีทัว่ไป และมีอ�านาจสัง่ระงบัการกระท�า 

          ใดๆ เป็นการชัว่คราว เม่ือพิจารณาเห็นว่าเป็นการขดัต่อระเบียบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั ข้อบงัคบั 

         ของสโมสรนกัศกึษาหรืออาจเป็นการเสียหายต่อวิทยาลยั แล้วให้รายงานต่ออธิการวิทยาลยั

         39.4 หากเห็นสมควร คณะอาจารย์ผู้ ให้ค�าปรึกษาเสนอให้มีการแต่งตัง้ บุคคลท่ีเหมาะสม ท�าหน้าท่ี 

         ท่ีปรึกษาชมรมนกัศกึษาใดๆ ก็ได้

             39.5 เป็นผู้ รับรองแต่งตัง้คณะกรรมการต�าแหน่งต่างๆ

 ข้อ 40 อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมต้องได้รับค�าสัง่แต่งตัง้จากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมาย
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สำานักวิทยบริการ
ระเบียบการใช้ส�านักวิทยบริการ

 ส� า นัก วิ ท ย บ ริ ก า ร ด� า เ นิ น ง า น เ พ่ื อ ส นับ ส นุน ภ า ร กิ จ ห ลัก ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลัย ด้ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 

การศึกษาค้นคว้าวิจยั การท�านุบ�ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน โดยเป็นแหล่งรวมความรู้และเป็นศนูย์รวม 

ของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ดังนัน้เพ่ือให้การบริการดังกล่าวสามารถด�าเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้ก�าหนดระเบียบการใช้ส�านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัธนบรีุ ไว้ดงันี ้

ข้อ 1 ก�าหนดเวลาท�าการส�านักวิทยบริการ
 1.1 เวลาท�าการส�านกัวิทยบริการ (อาคารวิทยบริการ)

       ภาคการศกึษาปกติ   วนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดี เวลา 08.30 – 20.00 น.

           วนัอาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

           ปิดท�าการวนัศกุร์ – วนัเสาร์ และวนัหยดุท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด

       ภาคฤดรู้อน    วนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดี เวลา 08.30 – 18.00 น.

     วนัอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

     ปิดท�าการวนัศกุร์ – วนัเสาร์ และวนัหยดุท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด

       ระหว่างปิดภาคการศกึษา  วนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดี เวลา 08.30 – 16.00 น.

     วนัอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

 1.2 เวลาท�าการห้องสมดุบณัฑิตวิทยาลยั (อาคารอเนกประสงค์และบณัฑิตวิทยาลยั)

       ภาคการศกึษาปกติ   วนัเสาร์ เวลา 12.00 – 18.00 น.

     วนัอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

       ภาคฤดรู้อน    วนัเสาร์ เวลา 12.00 – 18.00 น.

     วนัอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

       ก�าหนดเวลาท�าการของส�านกัวิทยบริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด

ข้อ 2 ผู้มีสิทธิใช้ส�านักวิทยบริการ และยืมทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่
 2.1 นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยธนบุรี มีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากส�านักวิทยบริการได้โดยใช้ 

บตัรประจ�าตวันกัศกึษา และบตัรประจ�าตวับคุลากร

 2.2 บุคคลภายนอกท่ีประสงค์จะเข้ามาใช้บริการในส�านกัวิทยบริการ ให้ติดต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ีก่อนเข้า 

ใช้บริการ

 2.3 บคุคลภายนอกไม่มีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศทกุชนิดออกจากส�านกัวิทยบริการ

ข้อ 3 หลักเกณฑ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศ และส่ือโสตทัศน์ของส�านักวิทยบริการ มีดังนี ้
 3.1 การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

       3.1.1 นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ยืมไว้ในครอบครองได้ไม่เกินคราวละ 5 เล่ม ต่อ 7 วนั

          3.1.2 นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ยืมไว้ในครอบครองได้ไม่เกินคราวละ 10 เล่ม ต่อ 30 วนั

       3.1.3 บคุลากรของมหาวิทยาลยั ยืมไว้ในครอบครองได้ไม่เกินคราวละ 10 เล่ม ต่อ ภาคการศกึษา

 3.2 การยืมสื่อโสตทศัน์ (ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี)

       3.2.1 นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ยืมไว้ในครอบครองได้ไม่เกินคราวละ 2 ช่ือเร่ือง ต่อ 3 วนั

       3.2.2 นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ยืมไว้ในครอบครองได้ไม่เกินคราวละ 2 ช่ือเร่ือง ต่อ 3 วนั

       3.2.3 บคุลากรของมหาวิทยาลยั ยืมไว้ในครอบครองได้ไม่เกินคราวละ 2 ช่ือเร่ือง ต่อ 3 วนั
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 3.3 การยืมทรัพยากรสารสนเทศส�ารองสามารถยืมได้ครัง้ละ 1 เล่ม ต่อ 3 วนั

 3.4 ทรัพยากรสารสนเทศสงวนพิเศษไม่อนญุาตให้ยืมออก

 3.5 ไม่อนญุาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศช่ือเร่ืองและผู้แต่งเดียวกนัครัง้ละ 2 เล่ม

 3.6 ไม่อนญุาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศเล่มเดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 ครัง้

 3.7 ผู้ ยืมจะต้องตรวจสภาพทรัพยากรสารสนเทศก่อนยืมทุกครัง้ หากเกิดการช�ารุด เสียหายเกิดขึน้ภายในระยะ 

เวลาท่ีท�าการยืม ผู้ ยืมต้องช�าระค่าเสียหายตามระเบียบข้อ 9

 3.8 ส�านกัวิทยบริการ จะงดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศทกุชนิดในระหว่างการสอบปลายภาคการศกึษา โดย

จะแจ้งก�าหนดเวลาให้นกัศกึษาทราบล่วงหน้าทกุภาคการศกึษา

 3.9 ไม่อนญุาตให้น�าบตัรสมาชิกส�านกัวิทยบริการ ของผู้ อ่ืนมายืม

ข้อ 4 ข้อปฏิบัติในส�านักวิทยบริการ ผู้ใช้ห้องสมุดต้องปฏิบัติดังนี ้
 4.1 แต่งกายสภุาพเรียบร้อย

 4.2 ใช้วาจาสภุาพ ไม่ส่งเสียงดงั และไม่แสดงกิริยาหยาบคายในส�านกัวิทยบริการ

 4.3 ไม่สบูบหุร่ี ไม่น�าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเข้ามารับประทานในส�านกัวิทยบริการ

 4.4 รักษาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพย์สินต่างๆ ของส�านกัวิทยบริการไม่ให้เสียหาย

 4.5 รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส�านกัวิทยบริการ

 4.6 ฝากสิ่งของท่ีน�ามาไว้ท่ีบริเวณตู้ฝากของภายนอกส�านกัวิทยบริการ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 4.7 สิ่งของมีค่าทกุชนิดให้น�าติดตวัไปทกุครัง้ หากสญูหายทางส�านกัวิทยบริการ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

 4.8 ให้ความร่วมมือกบับรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ีในการตรวจสิ่งของก่อนออกจากส�านกัวิทยบริการ

 4.9 ปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัตลอดจนค�าแนะน�าตกัเตือนของบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ

 4.10 หากมีข้อขดัข้องหรือปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการใช้ส�านกัวิทยบริการ ให้สอบถามกบับรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ี 

         ส�านกัวิทยบริการ

ข้อ 5 การท�าบัตรสมาชิกส�านักวิทยบริการ เพื่อยืมทรัพยากรสารสนเทศ
 5.1 บตัรสมาชิกส�านกัวิทยบริการ ก�าหนดให้ใช้บตัรประจ�าตวันกัศกึษา และบตัรประจ�าตวับคุลากร

 5.2 การต่อสมาชิก

       5.2.1 อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลยัธนบรีุ ต้องไม่มีภาระผกูพนัติดค้างทรัพยากรสารสนเทศ

          5.2.2 นกัศกึษาให้น�าใบเสร็จรับเงินของการลงทะเบียนแตล่ะภาคการศกึษามาตอ่สิทธิการยืม และต้องไม่มีภาระ  

   ผกูพนัติดค้างทรัพยากรสารสนเทศ

ข้อ 6 การจองทรัพยากรสารสนเทศ
 การจองหนงัสือท่ีมีจ�านวนน้อยแต่มีผู้ ต้องการใช้มากแยกไว้ต่างหากจากหนงัสือทัว่ไป ผู้ ใช้มีสิทธิท�าการจองหนงัสือ

ล่วงหน้าได้ ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี ้

 6.1 การจองหนงัสือต่อจากผู้ อ่ืน ผู้ ท่ีต้องการจองต้องลงช่ือของล่วงหน้ากบัรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ี เม่ือส�านกัวิทย

บริการ ได้รับหนงัสือคืนแล้วจะแจ้งให้ผู้จองมารับได้ โดยจะเก็บไว้ให้ผู้จองเป็นเวลาภายใน 1 สปัดาห์ ถ้ามี         ผู้จองหลาย

คนก็จะยืมได้ตามล�าดบัก่อน-หลงัการจอง หรือถ้าผู้จองไม่มารับหนงัสือตามก�าหนดทางห้องสมดุก็จะน�าหนงัสือดงักล่าวขึน้

ชัน้ให้บริการต่อไป

 6.2 การจองหนังสือท่ีใช้เป็นกลุ่ม เป็นหนังสือตามต้องการของอาจารย์ผู้ สอนท่ีให้นักศึกษาอ่านประกอบ 

การเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือประกอบการท�ารายงาน/โครงงานในรายวิชาต่างๆ แต่หนงัสือมีจ�านวนน้อยส�านกัวิทยบริการ  

จึงได้จดัแยกไว้ต่างหากตามรายช่ือหนงัสือท่ีอาจารย์แจ้งมาหรือตามท่ีส�านกัวิทยบริการเห็นสมควร

 6.3 สามารถจองหนงัสือได้ครัง้ละ 2 เล่ม และผู้จองต้องกระท�าการจองด้วยตนเองเท่านัน้
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ข้อ 7 การส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ
 ผู้ ยืมต้องส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ี เพ่ือลงบนัทึกหลกัฐานในการส่งมอบคืน และ 

ต้องคืนภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด หากว่าล่าช้ากว่าก�าหนดจะต้องช�าระค่าปรับตามข้อ 8

ข้อ 8 การช�าระเงินค่าปรับ
 8.1 หนงัสือทัว่ไป อตัราค่าปรับกรณีส่งเกินก�าหนด วนัละ 5 บาท ต่อเล่ม

 8.2 สื่อโสตทศัน์ อตัราค่าปรับกรณีส่งเกินก�าหนด วนัละ 5 บาท ต่อรายการ

 8.3 การคิดอตัราค่าปรับกรณีส่งเกินก�าหนดจะคิดนบัรวมวนัหยดุทกุประเภท

ข้อ 9 ผู้ใช้บริการส�านักวิทยบริการ ต้องรับผิดชอบต่อทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปดังนี ้
 9.1 หากทรัพยากรสารสนเทศท่ียืมไปช�ารุดเสียหาย ผู้ ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายเพ่ือการซ่อมแซม หากไม่สามารถ 

ซ่อมแซมได้ ต้องชดใช้โดยการซือ้ในรายการท่ีเหมือนกบัของเดิม ทัง้ช่ือเร่ือง เนือ้หาและภาษา

 9.2 หากทรัพยากรสารสนเทศท่ียืมไปสญูหาย ผู้ ยืมต้องชดใช้โดยการซือ้ในรายการท่ีเหมือนกบัของเดิมทัง้ช่ือเร่ือง 

เนือ้หา และภาษา ในกรณีท่ีแจ้งหายภายหลงัวนัก�าหนดส่งต้องช�าระค่าปรับด้วย

 9.3 การชดใช้ค่าเสียหายกรณีท่ีเป็นหนังสือหายากและราคาแพงหรือเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศให้อยู่ใน 

ดลุพินิจของทางส�านกัวิทยบริการ

ข้อ 10. การน�าทรัพยากรสารสนเทศออกจากส�านักหอสมุดฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 บุคคลนัน้จะต้องช�าระเงินค่าปรับไม่เกินสิบเท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศนัน้หรือให้อยู่ในดุลพินิจของ 

ทางส�านกัหอสมดุฯ

ข้อ 11. ผู้ใช้บริการส�านักหอสมุดฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น 

 หากฝ่าฝืนบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมีอ�านาจด�าเนินการตามความเหมาะสม ดงันี ้

 11.1 ตกัเตือน

 11.2 เชิญออกนอกส�านกัวิทยบริการ

 11.3 ตดัสิทธิการใช้บริการส�านกัวิทยบริการ
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สำานักกองทุนช่วยเหลือการศึกษา
แนวปฏบิตักิารกู้ยืมเงนิกองทนุให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.)

 กองทุนให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นโครงการของรัฐบาลท่ีได้จัดตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มี 

โอกาสศึกษาเล่าเรียนโดยเท่าเทียมกันและเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขึน้ การจัดตัง้กองทุนเงินให้กู้ ยืม 

เพ่ือการศึกษานีมี้วตัถุประสงค์ให้นิสิต นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสกู้ ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียนศึกษา ค่าใช้ 

จ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการศกึษา และค่าใช้จ่ายในการครองชีพระหว่างการศกึษา

คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมเงิน
 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (สายสามญัและสายอาชีพ) นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา (อนปุริญญา ปริญญา

ตรี) ทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษ รวมทัง้การศกึษาประเภทอาชีวศกึษา (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อนปุริญญา ปริญญาตรี)

 1) เป็นผู้ มีสญัชาติไทย

 2) เป็นผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ท่ีมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

 3) เป็นผู้ มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวดัและประเมินผลของสถาบนัการศกึษา

 4) เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขัน้ร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ มีความ 

      ประพฤติเสื่อมเสีย

 5) เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในโรงเรียน สถานศกึษา

    หรือสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในสังกัด ควบคุม หรือก�ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วน 

      ราชการอ่ืนๆ

 6) ไม่เคยเป็นผู้ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

 7) ไม่เป็นผู้ ท่ีท�างานประจ�าในระหว่างการศกึษา

 8) ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย

 9) ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจ�าคกุ โดยค�าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ�าคกุ เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�าโดย

     ประมาทหรือมีความผิดลหโุทษ

 10) ต้องมีอายใุนขณะท่ีขอกู้  โดยเม่ือนบัรวมกบัระยะเวลาปลอดหนี ้2 ปี และระยะเวลาผ่อนช�าระอีก 15 ปี รวมกนั

       แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

** การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ **
สถานศกึษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ ท่ีมีคณุสมบตัิจะได้กู้หรือไม่ขึน้อยู่กบัวงเงินกู้ ยืมท่ีสถานศกึษาได้รับจดัสรร

ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน
ระดบัการศกึษา / สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการศกึษา 

บาท / ราย / ปี

ค่าครองชีพ

บาท / ราย / ปี

รวม

บาท / ราย / ปี

1. มธัยมศกึษาตอนปลาย 14,000 13,200 27,200

2. ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 21,000 26,400 47,400

3. ปวท. / ปวส. / อนปุริญญา

    3.1 พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ ศิลปหตัถกรรม หรือ

ศิลปกรรม เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ ประมง สิ่งทอ 

คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ และอตุสาหกรรม  ท่องเท่ียว

    3.2 ช่างอตุสาหกรรมหรืออตุสาหกรรม เทคโนโลยี 

สารสนเทศการสื่อสาร ทศันศาสตร์ และวิทยศาสตร์สขุภาพ

25,000

30,000

26,400

26,400

51,400

56,400



53

ระดับการศึกษา / สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

บาท / ราย / ปี

ค่าครองชีพ

บาท / ราย / ปี

รวม

บาท / ราย / ปี

4. อนปุริญญา / ปริญญาตรี

    4.1 สงัคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนษุยศาสตร์

          ศกึษาศาสตร์ 

          4.1.1 สาขาท่ีขาดแคลน และ / หรือ เป็นความ

ต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ บญัชี เศรษฐศาสตร์ 

สารสนเทศ นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิิทยาศาสตร์ 

คณิตศาตร์ ครุุศาสตร์อตุสาหกรรม โลจิสติกส์ อตุสาหกรรม

บริการ ธุรกิจอตุสาหกรรม และธุรกิจการบิน

          4.1.2 สาขาอ่ืน ๆ

                   4.1.2.1 ผู้กู้ ยืมเงินรายเก่าท่ีเคยกู้ ยืมในระดบั

อนปุริญญา / ปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีอยู่ใน 4.1.2 นีม้า

ก่อน ปีการศกึษา 2554

                   4.1.2.2 ผู้กู้ ยืมเงินอ่ืนนอกจาก 4.1.2.1 

    4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

    4.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    4.4 เกษตรศาสตร์

    4.5 สาธารณสขุศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสชัศาสตร์

    4.6 แพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์

60,000

60,000

50,000

70,000

70,000

70,000

90,000

200,000

26,400

26,400

26,400

26,400

26,400

26,400

26,400

26,400

86,400

86,400

76,400

96,400

96,400

96,400

116,400

226,400

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 1. เงินกู้ ยืมท่ีจ่ายเข้าบญัชีของสถานศกึษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศกึษา

 2. เงินกู้ ยืมท่ีจ่ายเข้าบญัชีของนกัเรียน นกัศกึษาผู้กู้ ยืม ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าท่ีพกัและค่าใช้จ่ายส่วนตวั)

ขัน้ตอนการขอกู้ยืม กยศ.

 นกัศกึษา ต้องด�าเนินการขอกู้ ยืมผ่านระบบ e–Studentloan ท่ีเว็บไซต์ www.studentloan.or.th

โดยให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอน ดงันี ้

 1. ลงทะเบียนเพ่ือขอรหสัผ่านเข้าสู่ระบบ โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วนั

 2. ผู้ ท่ีมีรหสัผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบไปกรอกแบบค�าขอกู้ ยืม

 3. รอสถานศกึษาเรียกสมัภาษณ์ เพ่ือคดัเลือกผู้ มีสิทธ์ิกู้ ยืม กยศ. โดยสถานศกึษาจะเป็นผู้ พิจารณาคณุสมบตัิ

     ของผู้กู้ ยืมเป็นรายปี ภายในกรอบวงเงินท่ีจดัสรรให้

 4. ผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกจากสถานศกึษาต้องเปิดบญัชีออมทรัพย์กบัธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ เพ่ือรับโอนเงิน

     ค่าครองชีพ

 5. ผู้ ได้รับสิทธิกู้ ยืมเงิน เข้ามาท�าสญัญากู้ ยืมเงินผ่านระบบ โดยต้องสัง่พิมพ์สญัญาจ�านวน 2 ชดุ (ต้นฉบบั และคูฉ่บบั)  

   ด�าเนินการให้ผู้ค�า้ประกัน พยาน และผู้แทนของสถานศึกษา ร่วมลงนามในสญัญาทัง้ 2 ฉบบั พร้อมจดัเตรียม 

    เอกสารประกอบสญัญาและสญัญาเพ่ือส่งให้สถานศกึษา

 6. ติดต่อสถานศึกษา เพ่ือลงนามและตรวจสอบจ�านวนเงินขอกู้ ในแบบลงทะเบียน / แบบยืนยันจ�านวนเงินค่า 

     เล่าเรียนและค่าครองชีพ โดยสถานศกึษาเป็นผู้ ยืนยนัความสมบรูณ์ครบถ้วนผ่านระบบ

 7. นกัศกึษา รอรับเงินค่าครองชีพเม่ือเปิดเทอม ทางบญัชีธนาคารกรุงไทย
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ผู้ค้�าประกัน

 1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

 2. กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองท่ีรับอปุการะเลีย้งดลูงนามแทน

 3. บคุคลท่ีประกอบอาชีพมีรายได้น่าเช่ือถือ

 4. กรณีคู่สมรสของผู้ค้�าประกนัไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ ค้�าประกนัลงนามฝ่ายเดียวได้

 5. กรณีไม่มีบคุคลค�า้ประกนั ให้ใช้หลกัทรัพย์แทน

การลงนามค้�าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน

 ให้ผู้ค้�าประกนัลงลายมือช่ือค้�าประกนัในสญัญากู้ ยืมต่อหน้าสถานศึกษา หากผู้ ค้�าประกนัมีท่ีอยู่ห่างไกลจากสถาน 

ศกึษาให้จดัสง่สญัญาให้ผู้ ค้�าประกนัลงลายมือช่ือค้�าประกนัได้ และต้องให้เจ้าพนกังานทะเบียนท้องท่ี (อ�าเภอ)หรือเจ้าพนกังาน 

ทะเบียนท้องถ่ิน (เทศบาลหรือส�านกังานเขต) ในเขตพืน้ท่ีท่ีผู้ ค้�าประกนัอาศยัอยู่ ลงนามรับรองลายมือช่ือของผู้ ค้�าประกนั

บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน

 1. ข้าราชการระดบั 5 ขึน้ไป หรือเทียบเท่า

 2. หวัหน้าสถานศกึษา ท่ีผู้ขอกู้ ยืมศกึษาอยู่

 3. ผู้ปกครองท้องถ่ินระดบัผู้ ใหญ่บ้านขึน้ไป

     (ส่วนพนกังานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี หรือต�าแหน่งอ่ืนท่ีนอกเหนือจากนีไ้ม่สามารถรับรองได้)

มหาวิทยาลัยธนบุรี
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วัตถุประสงค์
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรีมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตวิศวกรให้มีความรู้ความ																									

ช�านาญตรงตามความต้องการของภาครัฐและเอกชนท่ีด�าเนินการทางด้านอตุสาหกรรมและการบริการทัง้ภาครัฐและเอกชน

ของประเทศ	 อีกทัง้มุ่งให้นกัศกึษาท่ีจบการศกึษามีมนษุยสมัพนัธ์และมีจรรยาบรรณท่ีดีในวิชาชีพของตนเอง	 	 มีความเช่ือมัน่

ในตนเอง	 สามารถประยกุต์ใช้ทฤษฎีกบัการปฏิบตัิงานได้จริง	สามารถออกแบบและบริหารโครงงาน	 โดยท�างานร่วมกบัผู้ อ่ืน

ได้ดี	มีความตัง้ใจจริง	ขยนัและอดทน

	 ทัง้นีก้ารบริหารงานของคณะฯ	 ได้ใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพวิชาการและการบริหาร	 โดยมีคณะกรรมการ																		

วิชาการผู้ทรงคณุวฒิุเป็นผู้ก�ากบัการด�าเนินงานด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา		ดงัมีรายนามคณะกรรมการ	ดงันี ้

รายนามคณะกรรมการก�ากับมาตรฐานวิชาการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

	 1.		รองศาสตราจารย์	ดร.ธนาคม			 สนุทรชยันาคแสง					 ประธาน

	 2.		รองศาสตราจารย์	สนุนัท์			 ศรัณยนิตย์	 	 กรรมการ

	 3.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ตลุย์			 มณีวฒันา	 	 กรรมการ	

	 4.		อาจารย์ธนิต		 	 	 แต่งศรี	 	 	 กรรมการ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

	 1.		รองศาสตราจารย์	ดร.ณรงค์			 อยู่ถนอม		 	 ประธาน

	 2.		รองศาสตราจารย์		ดร.ชม			 กิม้ปาน	 	 	 กรรมการ

	 3.		รองศาสตราจารย์	สมุาลี			 อณุหวณิชย์	 	 กรรมการ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

	 1.		รองศาสตราจารย์	ชาญ				 ถนดังาน		 	 ประธาน

	 2.		อาจารย์พินยั			 	 	 ออรุ่งโรจน์	 	 กรรมการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

	 1.		รองศาสตราจารย์	ดร.พงศ์			 หรดาล	 	 	 ประธาน

	 2.		รองศาสตราจารย์	ดร.ค�ารณ		 สิระธนกลุ	 	 กรรมการ	

	 3.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วนัชยั		 ลีลากวีวงศ์	 	 กรรมการ

สีประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	:	สีแดงเข้ม

ส�านกังานคณะวิศวกรรมศาสตร์	0	-	2809	-	0823-25	ต่อ	213

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล		ต่อ	224

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ต่อ	234

สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ	ต่อ	216

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม	ต่อ	139
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย	 :		 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต			สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

 ภาษาอังกฤษ	 :		 Bachelor	of	Engineering	Program	in	Mechanical	Engineering

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม	 :			 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต	(วิศวกรรมเคร่ืองกล)

             ช่ือย่อ	 :	 วศ.บ.	(วิศวกรรมเคร่ืองกล)

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม 		:	 Bachelor	of	Engineering	(Mechanical	Engineering)

   ช่ือย่อ	 :	 B.Eng.	(Mechanical	Engineering)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล		คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัธนบรีุ

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     ปรัชญา

     							สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัธนบรีุ	จดัการศกึษาเพ่ือท่ีจะมุง่ผลติวิศวกร			เคร่ืองกล	

ท่ีมีความรอบรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ	 มีความรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์	 สงัเคราะห์	 ออกแบบระบบเชิงกลและ	 ระบบเชิง

ความร้อนในภาคอตุสาหกรรมการผลิต	หมัน่แสวงหา	ความรู้ด้วยตนเอง	สามารถสื่อสารกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี	รวมทัง้เป็นผู้ มี

คณุธรรมและจริยธรรม

    วัตถุประสงค์

	 1.		เพ่ือผลิตวิศวกรเคร่ืองกล	ท่ีมีความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์		มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล	มีความ

เข้าใจธรรมชาติ	ผู้ อ่ืนและสงัคม	เป็นผู้ ใฝ่รู้	ตระหนกัในคณุค่าของศิลปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม

	 2.		เพ่ือผลิตวิศวกรเคร่ืองกลท่ีมีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล			ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ	มีความ	

สามารถในการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์อย่างเป็นระบบ	 	 และสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนอยู่ใน

สงัคมได้เป็นอย่างดี

	 3.	 	 เพ่ือผลิตวิศวกรเคร่ืองกลท่ีมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี	 มีคณุธรรม	 มีจริยธรรม	 มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	 และสามารถ	

ติดต่อสื่อสารกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี

ก�าหนดการเปิดสอน
	 ปีการศกึษา	2555
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา 
	 1.		ส�าเร็จการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	ประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	

หรือเทียบเท่า	หรือ

	 2.	 	 ส�าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	 (ปวส.)	 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีกระทรวงศึกษา																						

การรับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่าโดย	สามารถเทียบโอนหน่วยกิต	 รายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป	 จากสถาน

ศกึษาเดิม	 	 ตามหลกัเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบตัิท่ีดี	 เก่ียวกบัการ

เทียบโอนของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	หรือ

	 3.		ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือสงูกว่าในสาขาอ่ืน

	 4.		ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุภาพเหมาะสมท่ีจะเข้าศกึษาต่อได้

	 5.	 	 ไมมี่ความประพฤติท่ีสงัคมรังเกียจ	และไมบ่กพร่องในศีลธรรมโดยให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลยัธนบรีุ																	

พ.ศ.	2550	หมวด	12		วิธีการรับนกัศกึษาและ	ให้นกัศกึษาพ้นสภาพ	ข้อ	12.1.2	(ภาคผนวก	ค)

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
	 1.		สอบคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด

	 2.		สอบคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา	ของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

	 3.	 	 ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษา	 จะมีสถานภาพเป็นนกัศกึษาก็ตอ่เม่ือได้ขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาแล้ว	 โดยน�าหลกัฐาน	

ตามท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด	ไปรายงานตวัตอ่ส�านกัทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลยั

	 4.	 	 ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศึกษา	 ต้องขึน้ทะเบียนเป็น	 	 นกัศึกษาด้วยตนเอง	ตามวนั	 เวลาและสถานท่ีท่ีก�าหนดพร้อม													

ทัง้ช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	ตามท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด	มิฉะนัน้ถือว่าสละสิทธ์ิ

ระบบการศึกษา
	 ใช้ระบบการศกึษาแบบทวิภาค	ปีการศกึษาหนึ่ง	ๆ	แบ่งออกเป็น	2	ภาคการศกึษา	คือ	ภาคการศกึษาต้น	และ	ภาค

การศกึษาปลาย	และอาจมีภาคฤดรู้อน		ภาคการศกึษาหนึ่ง	ๆ	มีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	15	สปัดาห์	ส่วนภาคฤดรู้อน

มีระยะเวลาการศกึษาเทียบได้กบัการเรียนในภาคการศกึษาปกติ

	 การคิดหน่วยกิตรายวิชาภาคทฤษฎี	 ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า	 15	 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา

ปกติ	ให้มีค่าเท่ากบั	1	หน่วยกิตระบบทวิภาค

	 การคิดหน่วยกิตรายวิชาปฏิบตัิ	ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า	30	ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากบั	

1หน่วยกิตระบบทวิภาค

	 การคิดหน่วยกิตรายวิชาการฝึกงาน	 ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า	 45	 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ	 ให้มีค่าเท่ากบั																								

1	หน่วยกิตระบบทวิภาค

ระยะเวลาการศึกษา
	 เป็นหลกัสตูร	4	ปี	มีระยะเวลาการศกึษาไม่ต�่ากว่า	6	ภาคการศกึษาปกติ	และไม่เกิน	16	ภาคการศกึษาปกติ
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวน 30 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย รายวิชาและจ�านวนหน่วยกิต  ดังนี ้

1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	5000			มนษุยสมัพนัธ์	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Human	Relations	

00	5001			สารนิเทศและการศกึษาค้นคว้า		 					1(1-0-2)

	 		Information	Services	and	Study	Fundamentals	

00	5002			ศิลปวฒันธรรม		 	 	 			3(3-0-6)	

	 		Art	and	Culture	

00	5003			อารยธรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Civilization	

00	5004			มนษุย์กบัดนตรี	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Music	

00	5005			มนษุย์กบัวรรณกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Literary	Works	

00	5006			จริยศาสตร์	วิสยัทศัน	์และการด�ารงชีวิต	3(3-0-6)	

			 		Moral,	Vision	and	Life	Style	

00	5007			ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเอง		1(0-2-4)

	 		Study	Skills	and	Self	–	Development	Skills	

00	5008			พลศกึษาเพ่ือคณุภาพชีวิต		 					1(0-2-4)

	 		Physical	Education	for	Quality	of	Life	

00	5009			ภมิูปัญญาไทย	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Thai	Folk	Wisdom	

00	5010			ศาสนศกึษาและธรรมปฏิบตัิ	 					3(3-0-6)

	 		Religious	Studies	and	Moral	Practice	

00	5011			ปรัชญากบัชีวิต		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Philosophy	and	Life	

2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	6001			สงัคม	เศรษฐกิจ	การเมือง			 					3(3-0-6)

	 		และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 		Society,	Economy,	Politics	and	Government		

	 		in	Democratic	System	

00	6002			กฎหมายเบือ้งต้น		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Law	

00	6003			จิตวิทยาเพ่ือคณุภาพชีวิต	 	 					3(3-0-6)

	 		Psychology	for	Quality	of	Life	

00	6004			จิตวิทยาธุรกิจและอตุสาหกรรม				 					3(3-0-6)

	 		Business	and	Industrial	Psychology	

00	6005			การจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร				3(3-0-6)

	 		ธรรมชาต	ิ

	 		Environmental	and	Natural	Resource	Management	

00	6007			เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชมุชน	 					3(3-0-6)

	 		Self	–	Sufficient	Economy	and	Community		

	 		Business	

00	6010			การพฒันาบคุลิกภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Personality	Development	

00	6011			ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Business					

00	6012			การเงินส่วนบคุคล		 	 					3(3-0-6)

	 		Personal		Finance							

00	6013			การจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ			3(3-0-6)

	 		Management	and	Entrepreneurship	

00	6014			ธนบรีุศกึษา		 	 	 					1(1-0-2)

	 		Thonburi	Studies	

โครงสร้างหลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า	146	หน่วยกิต

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต

	 	 	 1.		กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์	 	 	 	 		3		หน่วยกิต

	 	 	 2.		กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์	 	 	 	 		3		หน่วยกิต

	 	 	 3.		กลุ่มวิชาภาษา		 	 	 	 15		หน่วยกิต

																			 	 4.		กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 	 		9		หน่วยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ   110   หน่วยกิต

	 	 	 1.		กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 21		หน่วยกิต

	 	 	 2.		กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์	 	 39		หน่วยกิต

	 	 	 3.		กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล																													

											 	 	 	 -		วิชาเอกบงัคบั	 	 	 	 38		หน่วยกิต

								 	 	 	 -		วิชาเอกเลือก	 	 	 	 		6		หน่วยกิต

	 	 	 4.		กลุ่มวิชาเสริมประสบการณ์ภาคสนาม										 		6		หน่วยกิต	 			

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต
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3.  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร จ�านวน 15 หน่วยกิต

00	7000			ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย		 					3(3-0-6)

	 		Communication	Skill	in	Thai	

00	7006			ภาษาองักฤษส�าหรับการน�าเสนอ	 					3(2-2-5)

	 		English	for	Presentations	

00	7010			ภาษาญ่ีปุ่ น	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	I	

00	7011			ภาษาญ่ีปุ่ น	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	II	

00	7012			ภาษาจีน	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	I	

00	7013			ภาษาจีน	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	II	

00	7015			ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Everyday	Life	

00	7016			ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Communication	

00	7017			ภาษาองักฤษส�าหรับการฟัง	และพดู						3(2-2-5)

	 		English		for	Listening	and	Speaking	

00	7018			การอ่านภาษาองักฤษ		 	 					3(2-2-5)

	 		Reading		English		

00	7019			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	1		 					3(2-2-5)

	 		English		for	Careers	I

00	7020			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	2		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Careers	II	

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	8000			คณิตศาสตร์ทัว่ไป		 	 					3(3-0-6)

	 		General		Mathematics	

00	8001			สถิติทัว่ไป	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Statistics	

00	8002			วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต	3(3-0-

6)		 	 		Science	and	Technology	for	Quality	

of	Life				00	8003			พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	 					

3(2-2-5)

	 		สารสนเทศ

	 		Computer	and	Information	Technology		

	 		Fundamentals	

หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่วยกิต
1.  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

จ�านวน 23 หน่วยกิต

10	8001			ฟิสิกส์ทัว่ไป	1	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Physics		1	

10	8002			ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป	1	 	 					1(0-3-0)

	 		General	Physics	Laboratory		1	

10	8003			ฟิสิกส์ทัว่ไป	2	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General		Physics		2	

10	8004			ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป	2	 	 					1(0-3-0)

	 		General	Physics	Laboratory		2	

10	8005			เคมีทัว่ไป	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General		Chemistry	

10	8006			ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป	 	 					1(0-3-0)

	 		General		Chemistry	Laboratory	

10	8007			แคลคลูสั	1	 	 		 					3(3-0-6)

	 		Calculus		1	

10	8008			แคลคลูสั	2	 	 		 					3(3-0-6)

	 		Calculus		2	

10	8009			แคลคลูสั	3	 	 	 					3(3-0-6)

	 	Calculus		3	

2.  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 39 หน่วยกิต

19	1001			งานฝึกฝีมือช่าง	 	 	 					2(1-3-3)

	 		Workshop	Practice	

19	1002			เขียนแบบวิศวกรรม	 	 					3(2-3-5)

	 		Engineering	Drawing			

19	2003			กลศาสตร์วิศวกรรม	1	 	 					3(3-0-6)

	 		Engineering	Mechanics	1	

19	2004			โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 					3(2-3-5)

	 		Computer	Programming	

19	2005			วสัดวิุศวกรรม	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Engineering	Materials	

11	2101			กลศาสตร์ของแข็ง	 	 					3(3-0-6)	

	 		Mechanics	of	Solids	

11	2102			เขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล		 					3(2-3-5)

	 		Mechanical	Engineering	Drawing	

12	2103			พืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า	 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Electrical		Engineering	

12	2104			ปฏิบตัิการพืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า		 					1(0-3-0)

	 		Introduction	to	Electrical	Engineering		

	 		Laboratory	

11	2201			กลศาสตร์วิศวกรรม	2	 	 					3(3-0-6)

	 		Engineering	Mechanics	2	

11	2301			กลศาสตร์ของไหล	 	 					3(3-0-6)

	 		Fluid		Mechanics	

11	2302			เทอร์โมไดนามิกส์	1	 	 					3(3-0-6)

	 		Thermodynamics	1	
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วิชาเอกเลือก  6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก	 4	 กลุ่มวิชา	

จ�านวน	6	หน่วยกิต	 โดยเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือ

หลายกลุ่มดงัวิชาต่อไปนี ้

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการ

11	3501			หวัข้อคดัสรรทางการจดัการวิศวกรรม			3(3-0-6)

	 		Selected		Topics		in		Engineering		Management

13	2202			สถิติวิศวกรรม	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Engineering			Statistics	

13	3301			การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม	 					3(3-0-6)

	 		Industrial		Plant		Design	

13	3603			เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 	 					3(3-0-6)

	 		Engineering		Economics	

13	4206			การจดัการคณุภาพ	 	 					3(3-0-6)

	 		Quality		Management	

13	4407			วิศวกรรมความปลอดภยั	 	 					3(3-0-6)

	 		Safety		Engineering	

13	4410			การบริหารงานวิศวกรรม	 	 					3(3-0-6)

	 		Engineering			Management	

13	4604			วิศวกรรมการซ่อมบ�ารุง	 	 					3(3-0-6)

	 		Maintenance		Engineering	

กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์

11	4501			เทคโนโลยียานยนต์			 	 					3(3-0-6)

	 		Automotive	Technology	

11	4502			ระบบเชือ้เพลิงส�าหรับยานยนต์		 					3(3-0-6)

	 		Automotive	Fuel	Systems	

11	4503			ระบบส่งก�าลงัและระบบรองรับส�าหรับ		3(3-0-6)

	 		ยานยนต์	 	 	

	 		Automotive	Transmission	and	Suspension		

	 		Systems	

11	4504			วิศวกรรมยานยนต์		 	 					3(3-0-6)

	 		Automotive	Engineering		

11	4506			หวัข้อคดัสรรทางวิศวกรรมยานยนต์						3(3-0-6)

	 		Selected		Topics		in		Automotive		Engineering

กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

11	3308			เคร่ืองจกัรกลของไหล	 	 					3(3-0-6)

	 		Fluid	Machinery	

11	4310			การออกแบบระบบทางความร้อน	 					3(3-0-6)

	 		Thermal	System	Design	

11	4311			เคร่ืองยนต์กงัหนัก๊าซ	 	 					3(3-0-6)

	 		Gas	Turbine	

11	4312			พลงังานทดแทน	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Alternative	Energy	

11	2303			เทอร์โมไดนามิกส์	2	 	 					3(3-0-6)

	 		Thermodynamics	2	

13	2201			กรรมวิธีการผลิต		 	 					3(3-0-6)

	 		Manufacturing		Processes	

3.  กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

วิชาเอกบังคับ  38  หน่วยกิต

11	2103			คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ	 					3(2-3-5)

	 		ส�าหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล		

	 		Computer	Aided	Design	for	Mechanical	

	 		Engineering	

11	3102			การออกแบบเคร่ืองจกัรกล	1	 					3(3-0-6)

	 		Machine	Design	1	

11	3202			กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล	 	 					3(3-0-6)

	 		Mechanics	of	Machinery	

11	3304			การถ่ายโอนความร้อน	 	 					3(3-0-6)

	 		Heat	Transfer	

11	3305			เคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน	 	 					3(3-0-6)

	 		Internal	Combustion	Engines	

11	3306			การท�าความเย็น	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Refrigeration	

11	3602			ปฏิบตัิการวิศวกรรมเคร่ืองกล	1	 					1(0-3-0)

	 		Mechanical	Engineering	Laboratory	1	

11	3603			ปฏิบตัิการวิศวกรรมเคร่ืองกล	2	 					1(0-3-0)

	 		Mechanical	Engineering	Laboratory	2	

11	4103			การออกแบบเคร่ืองจกัรกล	2	 					3(3-1-6)

	 		Machine	Design	2	

11	4203			การสัน่สะเทือนทางกล	 	 					3(3-0-6)

	 		Mechanical	Vibration	

11	4307			การปรับอากาศ	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Air	Conditioning	

11	4309			วิศวกรรมโรงจกัรต้นก�าลงั	 	 					3(3-0-6)

	 		Power	Plant	Engineering	

11	4402			การควบคมุอตัโนมตัิ	 	 					3(3-0-6)

	 		Automatic	Control	

11	4701			การออกแบบแม่พิมพ์ส�าหรับผลิตภณัฑ์	3(3-0-6)

	 		โลหะและพลาสติก	

	 		Mold	Design	for	Metal	and	Plastic	Prod-

ucts	
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11	4313			การจดัการพลงังานในอาคาร	และ		 					3(3-0-6)

	 		อตุสาหกรรม	

	 		Energy	Management	in	Building	and	Industry	

11	4314			การออกแบบระบบท่อ	 	 					3(3-0-6)

	 		Plumbing	System	Design	

11	4315			การระบายอากาศในอตุสาหกรรม	 					3(3-0-6)

	 		Industrial	Ventilation	

11	4316			วิศวกรรมพลงังานแสงอาทิตย์			 					3(3-0-6)

	 		Solar		Energy	Engineering	

11	4317			เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล			 					3(3-0-6)

	 		Biomass		Conversion		Technology	

11	4318			หวัข้อคดัสรรทางวิศวกรรมพลงังาน							3(3-0-6)

	 		และสิ่งแวดล้อม	

	 		Selected	Topics	in		Energy		Engineering				

	 		and		Environmental	

11	4505			การเผาไหม้	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Combustion	

11	4510			พลศาสตร์ของไหลเชิงค�านวณเบือ้งต้น		3(3-0-6)

	 		Introduction	to		Computation	Fluid	Dynamics	

11	4511			หวัข้อคดัสรรทางวิศวกรรมความร้อน					3(3-0-6)

	 		และของไหล	 	 		

	 		Selected	Topics	in	Fluid	and	Thermal		

	 		Engineering			

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตอุตสาหกรรม

11	3401			การวดัและเคร่ืองมือวดั	 	 					3(3-0-6)

	 		Measurement	and	Instrumentation	

11	3502			วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม							3(3-0-6)

	 		เบือ้งต้น		

	 		Introduction	to	Finite	Element	Methods	in		

	 		Engineering	

11	4403			ระบบไฮดรอลิกและนิวมาติก	 					3(3-1-6)

	 		Hydraulic	and	Pneumatic	Systems	

11	4405			ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข	 	 					3(3-0-6)

	 		Numerical	Methods	

11	4406			เคร่ืองจกัรควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์		3(2-3-5)

	 		CNC		Machines		and		Applications	

11	4407			ระบบอตัโนมตัิในอตุสาหกรรม			 					3(2-3-5)

	 		Industrial		Automation			

11	4408			หวัข้อคดัสรรทางวิศวกรรมการควบคมุ		3(3-0-6)

	 		ระบบอตัโนมตัิ	

	 		Selected		Topics		in		Automatic		Control		

	 		Engineering			

11	4702			การทดสอบวสัด	ุ		 	 					3(3-0-6)

	 		Material	Testing	

11	4703			หวัข้อคดัสรรทางวิศวกรรมการออกแบบ	3(3-0-6)

	 		และการผลิต	

	 		Selected	Topics	in	Design	and	Production		

	 		Engineering	

4.  กลุ่มวิชาเสริมประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกิต

	 ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเสริมประสบการณ์ภาค

สนาม		2		กลุ่ม	โดยเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี ้

1.  กลุ่มโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล

11	3601			การฝึกงานวิศวกรรม	 	 	3(0-280-0)

	 		Professional	Practice	

11	4604			โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล	1	 					1(0-3-0)

	 		Mechanical	Engineering	Project	1	

11	4605			โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล	2	 					2(0-6-0)

	 		Mechanical	Engineering	Project	2	

2.  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

11	4606			การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา	 			0(0-30-0)

	 		Pre	–	Cooperative	Education	

11	4607			สหกิจศกึษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล	 	6(0-400-0)

	 		Cooperative		Education		in		Mechanical	

	 		Engineering	

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
	 ให้เลือกศกึษาจากรายวิชาท่ีเปิดสอนใน	มหาวิทยาลยั

ธนบรีุ
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต(ท-ป-ด) วิชาบังคับ

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา	 3	(2-2-5) -

00	8000 คณิตศาสตร์ทัว่ไป	 3	(3-0-6) -

00	8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต 3	(3-0-6) -

10	8001 ฟิสกิส์ทัว่ไป	1 3	(3-0-6) -

10	8002 ปฏิบตักิารฟิสกิส์ทัว่ไป	1 1	(0-3-0) 	10	8001/ควบ

10	8005 เคมีทัว่ไป 3	(3-0-6) -

10	8006 ปฏิบตักิารเคมีทัว่ไป 1	(0-3-0) 	10	8005/ควบ

19	1002 เขียนแบบวิศวกรรม 3	(2-3-5) -

รวม 20 (16-11-34)

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต(ท-ป-ด) วิชาบังคับ

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา								 3	(2-2-5) -

00	8001 สถิตทิัว่ไป 3	(3-0-6) -

10	8003 ฟิสกิส์ทัว่ไป	2	 3	(3-0-6) -

10	8004 ปฏิบตักิารฟิสกิส์ทัว่ไป	2		 1	(0-3-0) 10	8003/ควบ

10	8007 แคลคลูสั	1	 3	(3-0-6) 		00	8000

11	2102 เขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 3	(2-3-5) 19	1002

19	1001 งานฝึกฝีมือชา่ง 2	(1-3-3) -

19	2003 กลศาสตร์วิศวกรรม	1	 3	(3-0-6) 10	8001

รวม 21 (17-11-37)
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 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต(ท-ป-ด) วิชาบังคับ

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา	 3	(2-2-5) -

10	8008 แคลคลูสั	2	 3	(3-0-6) 10	8007

11	2201 กลศาสตร์วิศวกรรม	2	 3	(3-0-6) 19	2003

11	2301 กลศาสตร์ของไหล 3	(3-0-6) 10	8001

11	2302 เทอร์โมไดนามิกส์	1	 3	(3-0-6) 10	8001

19	2004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3	(2-3-5) -

19	2005 วสัดวุิศวกรรม 3	(3-0-6) 10	8003

รวม 21 (19-5-40)

 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต(ท-ป-ด) วิชาบังคับ

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา 3	(2-2-5) -

10	8009 แคลคลูสั	3		 3	(3-0-6) 10	8008

11	2101 กลศาสตร์ของแข็ง 3	(3-0-6) 19	2003

11	2303 เทอร์โมไดนามิกส์	2	 3	(3-0-6) 11	2302

12	2103 พืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3	(3-0-6) -

12	2104 ปฏิบตักิารพืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1	(0-3-0) -

13	2201 กรรมวิธีการผลติ 3	(3-0-6) 19	2005

รวม 19 (17-5-35)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

	 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียน	กลุ่มโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต(ท-ป-ด) วิชาบังคับ

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา 3	(2-2-5) -

11	2103 คอมพิวเตอร์ชว่ยในการออกแบบส�าหรับวิศวกรรม

เคร่ืองกล	

3	(2-3-5) 19	1002

11	3102 การออกแบบเคร่ืองจกัรกล	1	 3	(3-0-6) 11	2101

11	3202 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล 3	(3-0-6) 11	2201

11	3304 การถ่ายโอนความร้อน 3	(3-0-6) 11	2302

11	3305 เคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน 3	(3-0-6) 11	2303

11	3602 ปฏิบตักิารวิศวกรรมเคร่ืองกล	1	 1	(0-3-0) 11	2101,	11	2201,	

11	2301,	11	2303

รวม 19 (16-8-34)
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 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียน	กลุ่มโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต(ท-ป-ด) วิชาบังคับ

00	5xxx วิชาเลือกทางมนษุยศาสตร์ 3	(3-0-6) -

11	3306 การท�าความเย็น 3	(3-0-6) 11	2303,	11	3304

11	3603 ปฏิบตักิารวิศวกรรมเคร่ืองกล	2	 1	(0-3-0) 11	3202,	11	3304,	

11	3305

11	4103 การออกแบบเคร่ืองจกัรกล	2	 3	(3-1-6) 11	3102

11	4309 วิศวกรรมโรงจกัรต้นก�าลงั 3	(3-0-6) 11	2303

11	4701 การออกแบบแมพิ่มพ์ส�าหรับผลติภณัฑ์โลหะและ

พลาสตกิ

3	(3-0-6) 19	2005

xx	xxxx วิชาเอกเลือก																 3	(3-0-6) -

รวม 19 (18-4-36)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

	 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียน	กลุ่มโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต(ท-ป-ด) วิชาบังคับ

11	3601 การฝึกงานวิศวกรรม 3	(0-280-0) มีสถานะ

เป็นนกัศกึษา

ชัน้ปีท่ี 3

รวม 3 (0-280-0)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

	 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียน	กลุ่มโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต(ท-ป-ด) วิชาบังคับ

00	6xxx วิชาเลือกทางสงัคมศาสตร์ 3	(3-0-6) -

11	4203 การสัน่สะเทือนทางกล 3	(3-0-6) 10	8009,	11	2201

11	4604 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล	1	 1	(0-3-0) มีหนว่ยกิตสะสม	

ไมน้่อยกวา่

105	หนว่ยกิต

xx	xxxx วิชาเอกเลือก																 3	(3-0-6) -

xx	xxxx วิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6) -

รวม 13 (12-3-24)
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 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียน	กลุ่มโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต(ท-ป-ด) วิชาบังคับ

11	4307 การปรับอากาศ 3	(3-0-6) 11	3306

11	4402 การควบคมุอตัโนมตัิ 3	(3-0-6) 10	8009,	11	2201

11	4605 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล	2	 2	(0-6-0) 		11	4604

xx	xxxx วิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6) -

รวม 11 (9-6-18)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

	 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียน	กลุ่มสหกิจศกึษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต(ท-ป-ด) วิชาบังคับ

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา 3	(2-2-5) -

11	2103 คอมพิวเตอร์ชว่ยในการออกแบบส�าหรับวิศวกรรม

เคร่ืองกล	

3	(2-3-5) 19	1002

11	3102 การออกแบบเคร่ืองจกัรกล	1	 3	(3-0-6) 		11	2101

11	3202 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล 3	(3-0-6) 		11	2201

11	3304 การถ่ายโอนความร้อน 3	(3-0-6) 		11	2302

11	3305 เคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน 3	(3-0-6) 		11	2303

11	3602 ปฏิบตักิารวิศวกรรมเคร่ืองกล	1	 1	(0-3-0) 11	2101,11	2201	,	

11	2301,11	2303

xx	xxxx วิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6) -

รวม 22 (19-8-40)
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 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

	 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียน	กลุ่มสหกิจศกึษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต(ท-ป-ด) วิชาบังคับ

00	5xxx วิชาเลือกทางมนษุยศาสตร์ 3	(3-0-6) -

11	3306 การท�าความเย็น 3	(3-0-6) 11	2303,	11	3304

11	3603 ปฏิบตักิารวิศวกรรมเคร่ืองกล	2	 1	(0-3-0) 11	3202,	11	3304,	

11	3305

11	4103 การออกแบบเคร่ืองจกัรกล	2	 3	(3-1-6) 11	3102

11	4203 การสัน่สะเทือนทางกล 3	(3-0-6) 10	8009,	11	2201

11	4309 วิศวกรรมโรงจกัรต้นก�าลงั 3	(3-0-6) 11	2303

114606 การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา 0	(0-3-0)

11	4701 การออกแบบแมพิ่มพ์ส�าหรับผลติภณัฑ์โลหะและ

พลาสตกิ

3	(3-0-6) 19	2005

รวม 19 (18-7-36)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

	 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียน	กลุ่มสหกิจศกึษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต(ท-ป-ด) วิชาบังคับ

11	4607 สหกิจศกึษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 6	(0-400-0) 11	4606

รวม 6 (0-400-0)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

	 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียน	กลุ่มสหกิจศกึษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต(ท-ป-ด) วิชาบังคับ

00	6xxx วิชาเลือกทางสงัคมศาสตร์ 3	(3-0-6) -

11	4307 การปรับอากาศ 3	(3-0-6) 11	3306

11	4402 การควบคมุอตัโนมตัิ 3	(3-0-6) 10	8009	,11	2201

xx	xxxx กลุม่วิชาเอกเลือก																 3	(3-0-6) -

xxxxxx กลุม่วิชาเอกเลือก												 3	(3-0-6) -

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6) -

รวม 18 (18-0-36)
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ค�าอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 ดรูายละเอียดหน้า	244	-	249

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

10 8001  ฟิสิกส์ทั่วไป 1              3(3-0-6)

10 8001  General Physics 1

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

			 ความส�าคญัและความเป็นมาของวิชาฟิสิกส์	 หลกั

การทัว่ไปของวิชาฟิสิกส์	 ปริมาณวดัและการวดั	 สมบตัิของ

สสาร	กลศาสตร์ของอนภุาคและวตัถเุกร็ง	กลศาสตร์ของไหล

เบือ้งต้น	เทอร์โมไดนามิกส์เบือ้งต้น	ความร้อนและการถ่ายเท	

การสัน่สะเทือนและคลื่น	การประยกุต์	ใช้หลกัการทางฟิสิกส์

ในชีวิตประจ�าวนั	และในงาน	อตุสาหกรรม

10 8002  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1      1(0-3-0)

10 8002  General Physics Laboratory 1

วิชาบังคับก่อน : 10 8001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (หรือเรียน

ควบ)  

	 การทดลองท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกบัวิชา	

 

10 8003  ฟิสิกส์ทั่วไป 2                            3(3-0-6) 

10 8003  General  Physics 2

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 องค์ประกอบมลูฐานของแม่เหล็กไฟฟ้า		พลศาสตร์	

ของสนาม	ปรากฏการณ์แม่เหล็กปรากฏการณ์ไฟฟ้า	แม่เหล็ก

เบือ้งต้น	วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	อิเล็กทรอนิกส์

เบือ้งต้น	ทศันศาสตร์	ฟิสิกส์ยคุใหม่	การประยกุต์	ใช้หลกัการ

ทางฟิสิกส์ในชีวิตประจ�าวนัและในงานอตุสาหกรรม

10 8004  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2          1(0-3-0)

10 8004  General Physics Laboratory 2

วิชาบังคับก่อน  :  10 8003  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (หรือเรียน

ควบ)  

	 การทดลองท่ีสอดคล้องกบัวิชา	10	8003		ฟิสกิส์ทัว่ไป	2

10 8005 เคมีทั่วไป                                   3(3-0-6)

10 8005  General  Chemistry

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

 ความส�าคญัและความเป็นมาของวิชาเคมี	 หลกั

ทัว่ไป	ของวิชาเคมี	การค้นพบอะตอมและโมเลกลุ	สมบตัิของ

ธาตแุละ	 การเกิดสารประกอบ	มวลสารสมัพนัธ์และทฤษฎี

อะตอม	พฤติกรรม	 และสมบตัิของโมเลกุลในสถานะ	 ก๊าซ	

ของเหลว	ของแข็ง	และสารละลาย	ปฏิกิริยาเคมีและปัจจยัการ

เกิด			ปฏิกิริยาเคมี		การสมดลุทางเคมี	การสมดลุของอิออน																							

การสงัเคราะห์สารและวสัดใุหม่ท่ีมีสมบตัิพิเศษ	ปฏิกิริยา									

ออกซิเดชัน่และรีดกัชัน่	 พลงังานจากปฏิกิริยาเคมี	 เทอร์โม

ไดนามิกส์	ทางเคมี	จลนศาสตร์เคมี	โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์

ของอะตอม	พนัธะเคมี	คณุสมบตัิตารางธาต	ุธาตเุรพรีเซนเท

ทีฟ	สารอโลหะ	โลหะทรานซิชัน่	อินทรีย์เคมีเบือ้งต้น

10 8006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                     1(0-3-0)

10 8006  General  Chemistry Laboratory

วิชาบังคับก่อน  :  10 8005  เคมีทั่วไป (หรือเรียนควบ)  

 การทดลองท่ีสอดคล้องกบัวิชา	10	8005		เคมีทัว่ไป

10 8007  แคลคูลัส 1                                 3(3-0-6)

10 8007  Calculus 1 

วิชาบังคับก่อน  :  00 8000  คณิตศาสตร์ทั่วไป

 พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ	ลิมิต	ความต่อเน่ือง	กา

รดิฟเฟอเรนติเอทและการอินทิเกรตของฟังก์ชนัค่าจริงและ

ฟังก์ชนัค่าเวกเตอร์ของตวัแปรจริงและการประยกุต์	เทคนิคกา

รอินทิเกรต	การอินทิเกรตเชิงเส้น		อินทิกรัลไม่ตรงแบบ	อนพุนัธ์

และการประยกุต์		ผลต่างอนพุนัธ์และการประยกุต์			รูปแบบ

ยงัไม่ก�าหนด	สมการเชิงอนพุนัธ์และการประยกุต์

10 8008  แคลคูลัส 2        3(3-0-6)

10 8008  Calculus 2 

วิชาบังคับก่อน  :  10 8007  แคลคูลัส 1  

 อปุนยัเชิงคณิตศาสตร์		ล�าดบัและอนกุรมของจ�านวน	

การกระจายของฟังก์ชนัพืน้ฐานด้วยอนกุรมเทเลอร์	 	 	 การอิ

นทิเกรตเชิงตวัเลข	 	 พิกดัเชิงขัว้	 เส้นตรง	 	 ระนาบและพืน้ผิว	

ในปริภมิูสามมิติ	แคลคลูสัของฟังก์ชนัค่าจริงของสองตวัแปร			

แคลคลูสัของฟังก์ชนัค่าจริงของหลายตวัแปรและการ	ประยกุต์
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10 8009  แคลคูลัส 3                          3(3-0-6)

10 8009  Calculus 3 

วิชาบังคับก่อน  :  10 8008  แคลคูลัส 2  

 ค�าตอบวิธีอนกุรมก�าลงั	 การแปลงลาปลาซปัญหา

ค่าเร่ิมต้น	อนกุรมฟริูเยร์	 อินทิกรัลฟริูเยร์	 ฟังก์ชนัของตวัแปร

เชิงซ้อน	 และการประยกุต์	 การแปลงแบบรักษารูปเดิมและ

ประยกุต์อินทริกรัลของตวัแปรเชิงซ้อนและประยกุต์ทฤษฎีอิน

ทิกรัล	ของโคซี	ทฤษฎีเรซิดิวและการประยกุต์ฟังก์ชนัเบสเซล																							

การประยกุต์ฟังก์ชนัเลอจองและการประยกุต์	 การแปลง	ฟริู

เยร์และการประยกุต์

กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   

19 1001  งานฝึกฝีมือช่าง       2(1-3-3)

19 1001  Workshop Practice 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

 หลกัการความปลอดภยัในการท�างาน	การใช้เคร่ือง

มือกลในโรงงานต่างๆ	และวินยัในการปฏิบตัิงาน	ในโรงงาน	ฝึก

ปฏิบตัิงานพืน้ฐานในโรงงาน	เช่น	งานตะไบ	งานตดั	งานเจาะ	

งานเช่ือมแก๊สและงานเช่ือมไฟฟ้า	งานกลงึ	งานประกอบและ

การปรับแต่ง

19 1002  เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-5)

19 1002  Engineering Drawing  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

 หลกัการเขียนตวัอกัษร	เรขาคณิตประยกุต์	มาตรฐาน	

ทัว่ไปในการเขียนแบบและอ่านแบบ	 การเขียนภาพและการ

อ่าน	ภาพฉายออโธกราฟฟิกและพิกโตเลี่ยน	มาตรฐานการ

ก�าหนด	ขนาดและพิกดัความเผ่ือ	การเขียนภาพตดั	การเขียน

วิวช่วย	และการเขียนแผ่นคลี่	การเสก็ตภาพด้วยมือ	การเขียน

ภาพ	แยกส่วนและภาพประกอบ	การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน

การเขียน	แบบเบือ้งต้น

19 2003  กลศาสตร์วิศวกรรม 1      3(3-0-6)

19 2003  Engineering Mechanics 1 

วิชาบังคับก่อน  :  10 8001  ฟิสิกส์ทั่วไป 1  

	 ศกึษาหลกัการเบือ้งต้นของกลศาสตร์		ระบบแรง	และ

ผลลพัธ์	สมดลุ	การประยกุต์สมการสมดลุกบัโครงสร้าง	และ

เคร่ืองจกัรกล	กฎการเคลื่อนท่ีข้อสองของนิวตนั		จดุศนูย์ถ่วง	

ความเสียดทาน	งานเสมือน		เสถียรภาพของสมดลุ	โมเมนต์	

ความเฉ่ือยของพืน้ท่ี

19 2004   โปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-3-5)

19 2004  Computer Programming

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาหลกัการของคอมพิวเตอร์	 องค์ประกอบของ	

คอมพิวเตอร์	ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์	หลกั

การของ	Electronic		Data		Processing		(EDP)	ระเบียบวิธี	

การออกแบบและการพฒันาโปรแกรม	การเขียนโปรแกรมขัน้

สงู	ตวัอย่างการใช้งานด้านวิศวกรรม	

19 2005  วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6)

19 2005  Engineering Materials

วิชาบังคับก่อน : 10 8003  ฟิสิกส์ทั่วไป 2  

	 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและ	คณุสมบตัิ

ทางวิศวกรรมของวสัด	ุศกึษากระบวนการผลิต	และการประยกุต์

ใช้วสัดกุลุ่มหลกั	เช่น	โลหะ	โพลิเมอร์	เซรามิคส์	และวสัดผุสม	

เฟสไดอะแกรมแบบสมดลุ	และการแปลความหมาย	คณุสมบตัิ

เชิงกลของวสัด	ุการกดักร่อนและเสื่อมสภาพของ	วสัด	ุ

11 2101  กลศาสตร์ของแข็ง 3(3-0-6)

11 2101  Mechanics of Solids 

วิชาบังคับก่อน  :  19 2003  กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

	 แรงภายใน		ความเค้น		ความสมัพนัธ์ของความเค้น-

ความเครียด		การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง			แรงเฉือน	การบิดของ

เพลา	ความเค้นในคาน	การเขียนไดอะแกรมของแรงเฉือน	

และโมเมนต์ดดัในคาน	ความเค้นรวม	การวิเคราะห์ความเค้น-

ความเครียด	 	ความสมัพนัธ์ของความเค้น–ความเครียดตาม

ทฤษฎี	Mohr’s	circle			การโก่งของคานและเสาสงู	พลงังาน

ความ								เครียดและทฤษฎีความเสียหายของชิน้งาน

11 2102  เขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล     3(2-3-5)

11 2102  Mechanical Engineering Drawing

วิชาบังคับก่อน  :  19 1002  เขียนแบบวิศวกรรม

	 การก�าหนดขนาดเขียนแบบทัว่ไป	การระบุความ	

หยาบละเอียดของชิน้งาน	 งานสวมและเกณฑ์ความคลาด

เคลื่อน	การเขียนแบบชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรกล	การเขียนแบบแผน

ภาพประกอบ	การเขียนแบบส�าหรับการผลิต	 การเขียนแบบ

งานเช่ือม	และการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
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11 2201  กลศาสตร์วิศวกรรม 2                3(3-0-6)

11 2201  Engineering Mechanics 2

 วิชาบังคับก่อน : 19 2003  กลศาสตร์วิศวกรรม 1

	 การเคลื่อนท่ีเป็นเส้นตรง	 การเคลื่อนท่ีเป็นเส้นโค้ง	

จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนภุาค	และวตัถเุกร็ง														

กฎการเคลื่อนท่ีข้อท่ีสองของนิวตนั	งานและพลงังาน	การดล	

และการเคลื่อนท่ี	การสัน่สะเทือนอย่างง่าย

11 2301  กลศาสตร์ของไหล                3(3-0-6)

11 2301  Fluid  Mechanics

วิชาบังคับก่อน  :  10 8001  ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

	 สมบตัิของของไหล		สมดลุของของไหลท่ีอยู่น่ิง		นิยาม	

และวิธีการวิเคราะห์การไหล	 สมการโมเมนตมัและพลงังาน

ส�าหรับ	ปริมาตรควบคมุ	 สมการของความต่อเน่ืองและการ

เคลื่อนท่ี	ความสมัพนัธ์ของความเค้น-ความเครียดของของไหล	

แบบนิวโตเนียน	การวิเคราะห์มิติ	และความคล้ายทางพลศาสตร์		

สงักปัชัน้ขอบเขต	การไหลอย่างสม�่าเสมอของของไหลท่ี	อดัตวั

ได้และอดัตวัไม่ได้	การไหลในท่อ	

11 2302  เทอร์โมไดนามิกส์ 1            3(3-0-6)

11 2302  Thermodynamics 1

วิชาบังคับก่อน  :  10 8001  ฟิสิกส์ทั่วไป 1

	 ค�านิยาม	และข้อก�าหนดทัว่ไปทางเทอร์โมไดนามิกส์	

กฎข้อท่ีหนึง่ของเทอร์โมไดนามิกส์	สมบตัิ	ของไหลท�างาน	ก๊าซ

อดุมคต	ิกระบวนการเปลีย่นแปลงของของไหลท�างาน	วฏัจกัรทาง

เทอร์โมไดนามิกส์	กฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์		วฏัจกัรคา

โนต์	เอนโทรพี	พลงังาน		ศกึษาหลกัการของกระบวนการท�างาน

แบบย้อนกลบัได้และย้อนกลบัไมไ่ด้	การถ่ายโอนความร้อนและ

การเปลี่ยนรูปพลงังานขัน้พืน้ฐาน

11 2303  เทอร์โมไดนามกิส์ 2                  3(3-0-6)

11 2303  Thermodynamics 2

วชิาบงัคับก่อน  :  11 2302  เทอร์โมไดนามกิส์ 1 

	 อะเวละบิลตีิและกระบวนการท�างานแบบย้อนกลบั	

ไม่ได้	 สารผสม	 ก๊าซท่ีไม่ท�าปฏิกิริยา	ลกัษณะของก๊าซจริง	

วฏัจกัรอากาศ	วฏัจกัรเคร่ืองยนต์	วฏัจกัรกงัหนัก๊าซ	วฏัจกัรไอน�า้	 

และวฏัจกัรท�าความเย็น	การเผาไหม้

12 2103  พืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า                3(3-0-6)

12 2103  Introduction to Electrical Engineering

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 พืน้ฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง	 และ

กระแสสลบั	แรงดนักระแสและก�าลงั	หม้อแปลงไฟฟ้า						หลกั

การพืน้ฐานของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า	เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า	มอเตอร์	

และการใช้งาน	 	 ระบบไฟฟ้าสามเฟส	 ระบบสายส่ง	 พืน้ฐาน

การใช้เคร่ืองมือวดั	อปุกรณ์ป้องกนั	และระบบความ	ปลอดภยั	

การเลือกใช้สายไฟ	และอปุกรณ์มาตรฐาน	ความปลอดภยัทาง

ไฟฟ้า	การแก้ปัญหาทางด้านไฟฟ้าใน	โรงงานอตุสาหกรรม

12 2104  ปฏิบัติการพืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า    1(0-3-0)

12 2104  Introduction to Electrical Engineering Laboratory

วิชาบังคับก่อน  :  อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา

	 ปฏิบตัิการทดลองเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน

ทางไฟฟ้า	และระบบท่ีมีส่วนสมัพนัธ์ต่อเน่ือง	กบัการเรียนใน

วิชา	12	2103		พืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

13 2201  กรรมวิธีการผลิต      3(3-0-6)

13 2201  Manufacturing  Processes

วิชาบังคับก่อน  :  19 2005  วัสดุวิศวกรรม

	 แนวคิดทางการผลิต	สมบตัิของวสัดวิุศวกรรม	ความ

สมัพนัธ์ของวสัดกุบัการผลิต	 กระบวนการ	 	 ขึน้รูปงานโลหะ	

เช่น	การหล่อโลหะ	การป๊ัมขึน้รูป	การปาดผิวโลหะ	การเช่ือม	

กระบวนการขึน้รูปงานพลาสติก	 เช่น	 การรีดขึน้รูป	 การเป่า	

การอดัขึน้รูป	เคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิเพ่ือการผลิต	การปรับปรุง	

สมบตัิทางกลของวสัด	ุ	การวางแผนการผลิตและการควบคมุ

คณุภาพในกระบวนการผลิตมลูฐาน	ต้นทนุด้านการผลิต	และ

การประมาณราคา

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

วิชาเอกบังคับ

11 2103  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ    3(2-3-5)

  ส�าหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล 

11 2103  Computer Aided Design for Mechanical 

       Engineering

วิชาบังคับก่อน  :  19 1002  เขียนแบบวิศวกรรม

	 การสร้างแบบจ�าลองสามมิติและพืน้ผิวท่ีซบัซ้อน	

การออกแบบงานแผ่นโลหะ	การออกแบบอปุกรณ์จบัและยึด

ชิน้งาน	การออกแบบแม่พิมพ์ส�าหรับพอลิเมอร์	และแผ่นโลหะ	

การประกอบชิน้งานขัน้สงู	การเขียนแบบรายละเอียดและ	การ

ให้ขนาด
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11 3102  การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1      3(3-0-6)

11 3102  Machine Design 1

วิชาบังคับก่อน : 11 2101 กลศาสตร์ของแข็ง

	 หลกัการพืน้ฐานการออกแบบเคร่ืองกล	สมบตัิของ

วสัด	ุ ทฤษฎีความเสียหาย	 	 ความล้า	 การออกแบบชิน้ส่วน

เคร่ือง		จกัรกลอย่างง่าย	รอยต่อด้วยหมดุย�า้และสลกัเกลียว	

การยึด	ด้วยสลกัเกลียว	ลิ่มและสลกั	เพลา	สปริง	สกรูส่งก�าลงั

11 3202  กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล      3(3-0-6)

11 3202  Mechanics of Machinery

วิชาบังคับก่อน : 11 2201 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 

	 การขจดั	 ความเร็ว	 และความเร่งในเคร่ืองจกัรกล						

การวิเคราะห์แรงสถิตและแรงพลศาสตร์ของกลไก	 แขนต่อ	

ชดุเฟือง	และระบบทางกล		การถ่วงสมดลุของมวลหมนุและ

มวล	ท่ีเคลื่อนท่ีไปมาผลของไจโรสโคปิค	ศกึษาตวัอย่าง	งาน

ด้านวิศวกรรม

11 3304  การถ่ายโอนความร้อน      3(3-0-6)

11 3304  Heat Transfer

วิชาบังคับก่อน  :  11 2302  เทอร์โมไดนามิกส์ 1

	 หลกัการถ่ายโอนความร้อนโดยการน�า	การพา	และ

การ	 แผ่รังสี	 	 สมการการน�าความร้อน	การน�าความร้อนใน

สภาวะคงท่ี	การน�าความร้อนในสภาวะไม่คงท่ี		การพาความ

ร้อนโดยวิธี	อิสระและโดยวิธีบงัคบั	การแผ่รังสีความร้อน	การน�า

หลกัการถ่ายโอน	ความร้อนมาประยกุต์กบังานด้านวิศวกรรม		

อปุกรณ์แลกเปลี่ยน	ความร้อน	การเพ่ิม	การถ่ายโอนความร้อน	

การเดือด	และการควบแน่น

11 3102  การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1    3(3-0-6)

11 3102  Machine Design 1

วิชาบังคับก่อน  :  11 2101  กลศาสตร์ของแข็ง

	 หลกัการพืน้ฐานการออกแบบเคร่ืองกล	สมบตัิของ

วสัด	ุ ทฤษฎีความเสียหาย	 	 ความล้า	 การออกแบบชิน้ส่วน

เคร่ืองจกัรกล	อย่างง่าย		รอยต่อด้วยหมดุย�า้และสลกัเกลียว	

การยึดด้วยสลกัเกลียว	ลิ่มและสลกั	เพลา	สปริง	สกรูส่งก�าลงั

11 3305  เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน     3(3-0-6)

11 3305  Internal Combustion Engines

วิชาบังคับก่อน  :  11 2303  เทอร์โมไดนามิกส์ 2 

	 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเคร่ืองยนต์	การจ�าแนก	ชนิด

ของเคร่ืองยนต์	เคร่ืองยนต์จดุระเบิด	เคร่ืองยนต์อดัระเบิด	วงจร

ต่าง	 ๆ	 ทฤษฎีการเผาไหม้	 ระบบการจดุระเบิดในเคร่ืองยนต์

ชนิดจดุระเบิด	การเผาไหม้ในเคร่ืองยนต์ชนิดอดัระเบิด	วฏัจกัร

เชือ้เพลิงอากาศในเคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน	 เชือ้เพลิง	 และ

คณุสมบตัิ	 ระบบน�า้มนัเชือ้เพลิงในเคร่ืองยนต์จดุระเบิดและ

ในเคร่ืองยนต์อดัระเบิด		ซุปเปอร์ชาร์จและ	การไล่ไอเสีย	การ

วิเคราะห์และการควบคมุแก๊สไอเสีย	สมรรถนะและการทดสอบ	

เคร่ืองยนต์	การหล่อลื่น

11 3306  การท�าความเย็น      3(3-0-6) 

11 3306  Refrigeration

วิชาบังคับก่อน  : 11 2303  เทอร์โมไดนามิกส์ 2 และ 

11 3304  การถ่ายโอนความร้อน

	 ทบทวนอณุหพลศาสตร์		สมบตัิไซโครเมตริกของอากาศ	

หลกัการท�าความเย็นเบือ้งต้น	 กระบวนการท�าความเย็นใน										

อดุมคติและกระบวนการท�าความเย็นจริง	กระบวนการท�า	ความ

เย็นแบบอดัตวัหลายขัน้		สารท�าความเย็นและน�า้มนัหล่อลื่น		

การค�านวณภาระท�าความเย็น		คอมเพรสเซอร์	คอนเดนเซอร์	

เคร่ืองระเหย	 อปุกรณ์ควบคมุปริมาณและความดนัสารท�า					

ความเย็น	 การควบคมุระดบั	 สารท�าความเย็น	 	 การควบคมุ	

สารท�าความเย็น	 วาล์ว	 ระบบไฟฟ้าและการควบคมุ	 ระบบ

ตรวจวดั	และเปรียบเทียบผลการท�างาน	การออกแบบท่อสาร	

ท�าความเย็นและถงั	ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน

11 3602  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 1(0-3-0)

11 3602  Mechanical Engineering Laboratory 1

วชิาบงัคับก่อน  :  11 2101  กลศาสตร์ของแขง็,  

11 2201 กลศาสตร์วศิวกรรม2, 11 2303 เทอร์โมไดนา

มกิส์2, 11 2301 กลศาสตร์ของไหล

	 การทดลองท่ีเก่ียวข้องกบัวิชากลศาสตร์วิศวกรรม	

กลศาสตร์ของแข็ง	เทอร์โมไดนามิกส์	และกลศาสตร์ของไหล

11 3603  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 1(0-3-0)

Mechanical Engineering Laboratory 2

วิชาบังคับก่อน : 11 3202 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล, 

11 3304 การถ่ายโอนความร้อน,

11 3305 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน

 การทดลองท่ีเก่ียวข้องกบัวิชา	 การถ่ายโอนความ

ร้อน	กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล	เคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน	และ

การท�าความเย็น
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11 4103  การออกแบบเคร่ืองจักรกล 2     3(3-1-6)

11 4103  Machine Design 2 

วิชาบังคับก่อน : 11 3102 การออกแบบเคร่ืองจักรกล1

	 ศึกษาส่วนประกอบ	 การท�างาน	 และการถอด

ประกอบ	ชิน้สว่นระบบสง่ก�าลงัเคร่ืองจกัรกล	เช่น	ชดุเฟือง	สง่

ก�าลัง	 หรือระบบสายพานส่งก�าลัง	 เป็นต้น	 การออกแบบ 

คปัปลิง	 เฟือง	 เฟืองตรง	 เฟืองเฉียง	 เฟืองดอกจอก	 ชดุเฟือง

หนอน	 เจอร์นลัแบร่ิง	 โรลลิ่งแบร่ิง	 เบรกและคลตัช์	การเช่ือม

ต่อ	 สายพานล�าเลียง	 สายพานและโซ่	 ปฏิบตัิการโครงงาน	

ออกแบบเคร่ืองจกัรกล

11 4203  การส่ันสะเทือนทางกล      3(3-0-6)

11 4203  Mechanical Vibration

วิชาบังคับก่อน  :  10 8009  แคลคูลัส 3  

และ 11 2201  กลศาสตร์วิศวกรรม 2

	 นิยาม	 ระบบท่ีมีอันดับความอิสระ	 1	 อันดับ	 การ

เคลื่อนท่ีแบบฮาร์โมนิคส์	 การสั่นสะเทือน	 โดยการบิด																

การสัน่สะเทือนแบบอิสระและแบบบงัคบั	วิธีของระบบเหมือน	

วิธีพลงังาน	 วิธีของไรล์เลย์	 การสัน่สะเทือนพร้อมการหน่วง		

การหน่วงแบบหนืด	 การหน่วงของคูลอมป์	 การสัน่สะเทือน											

ระบบท่ีมีอันดับความอิสระหลายอันดับ	 เคร่ืองดูดกลืน

พลศาสตร์		การวดัและเคร่ืองมือวดัการสัน่สะเทือน	วิธีการและ

เทคนิคในการลดและควบคมุการสัน่สะเทือน

11 4307  การปรับอากาศ       3(3-0-6)

11 4307  Air Conditioning

วิชาบังคับก่อน  :  11 3306  การท�าความเย็น

	 สมบตัิไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ	การ

ค�านวณภาระการท�าความเย็น	อปุกรณ์ของระบบปรับอากาศ		

การจ�าแนกระบบปรับอากาศ	 การออกแบบระบบท่อลมและ	

ระบบกระจายลม	การออกแบบระบบระบายอากาศ	สารท�า								

ความเย็นและการออกแบบท่อสารท�าความเย็น	 ระบบและ	

อปุกรณ์ควบคมุในระบบปรับอากาศ		ความปลอดภยัด้าน	อคัคี

ภยัในระบบปรับอากาศ		คณุภาพอากาศในห้อง		ประสทิธิภาพ	

ด้านพลงังานในระบบปรับอากาศ

11 4309  วิศวกรรมโรงจักรต้นก�าลัง     3(3-0-6)

11 4309  Power Plant Engineering

วิชาบังคับก่อน  :  11 2303  เทอร์โมไดนามิกส์ 2

	 ระบบการผลติไฟฟ้า	การค�านวณภาระ		เศรษฐศาสตร์	

โรงจกัรต้นก�าลงั	 การแปลงรูปพลงังานและอะเวละบิลิตี	 เชือ้

เพลิง	และการสนัดาป	โรงจกัรเคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน	โรง

จกัรกงัหนัแก๊ส	โรงจกัร	ไอน�า้	วฏัจกัรร่วม	การร่วมผลิตก�าลงั	

และความร้อน	 เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า	 เคร่ืองควบแน่น	 โรงจกัร

พลงัน�า้	โรงจกัรพลงันิวเคลยีร์	ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม	มลพิษ	

และการควบคมุ	เคร่ืองมือวดัและการควบคมุ	

11 4402  การควบคุมอัตโนมัติ      3(3-0-6)

11 4402  Automatic Control 

วิชาบังคับก่อน  :  10 8009  แคลคูลัส 3  

และ 11 2201  กลศาสตร์วิศวกรรม 2

	 หลกัการควบคุมอตัโนมตัิ	 	 คุณลกัษณะของระบบ	

ควบคุมป้อนกลบั	 การวิเคราะห์และแบบจ�าลองของชิน้ส่วน	

ควบคมุเชิงเส้น	 	 การวิเคราะห์ผลตอบสนองและเสถียรภาพ	

ของระบบป้อนกลบัเชิงเส้น	 วิธีโลกัสของราก	 การออกแบบ									

และวิเคราะห์ระบบควบคมุบนโดเมนเวลา	ผลตอบสนองทาง

ความถ่ี		การออกแบบและการชดเชยของระบบควบคมุ

11 4701  การออกแบบแม่พิมพ์ส�าหรับ      3(3-0-6)

  ผลิตภัณฑ์โลหะและพลาสติก 

11 4701  Mold Design for Metal and Plastic Products

วิชาบังคับก่อน  :  19 2005  วัสดุวิศวกรรม

	 ศกึษาเก่ียวกบัชนิดและโครงสร้างพลาสติก	กรรมวิธี	

ผลิตส�าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก	 วัสดุและเคร่ืองจักรท่ีใช้ใน	

การผลิตแม่พิมพ์	 การออกแบบและวิเคราะห์แม่พิมพ์ฉีด	 

แม่พิมพ์เป่า	 แม่พิมพ์อดัขึน้รูป	 ศึกษาการออกแบบแม่พิมพ์

โลหะ	 ขัน้ตอนและหลกัการท�างานของแม่พิมพ์	 การวางแผน

การออกแบบ	แม่พิมพ์	 การค�านวณแรงท่ีใช้ในการขึน้รูปและ

การตัดเจาะ	 การเลือกขนาด	 ชนิดและหลกัการท�างานของ

เคร่ืองป๊ัม	การท�าแม่พิมพ์	การเลือกใช้วสัดใุนการท�าแม่พิมพ์	

วิธีการบ�ารุงรักษา	แม่พิมพ์

วิชาเอกเลือก

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการ

11 3501  หัวข้อคัดสรรทางการจัดการ     3(3-0-6)

  วิศวกรรม

11 3501  Selected Topics in Engineering Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาเก่ียวกับหัวข้อท่ีน่าสนใจ	 หรือหัวข้อท่ีเป็น	

เทคโนโลยีสมยัใหม่	ท่ีมีความก้าวหน้าท่ีอ.แนะน�าให้ศกึษา

13 2202  สถิติวิศวกรรม       3(3-0-6)

13 2202  Engineering  Statistics

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสถิติ	 ระเบียบวิธีทางสถิติกับ

งานวิศวกรรม	ทฤษฎีความน่าจะเป็น	 ความน่าจะเป็นแบบมี	

เง่ือนไขและเหตกุารณ์อิสระ	 ฟังก์ชนัการแจกแจงความน่าจะ

เป็นแบบสะสมการแจกแจงแบบขอบ	 	 การแจกแจงแบบมี

เง่ือนไข	 	ตวัแปรสุ่ม	 	การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อ

เน่ืองและแบบตอ่เน่ืองการประมาณคา่		การทดสอบสมมตฐิาน		

การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 	 การวิเคราะห์ถดถอยและ 

สหสมัพนัธ์		การใช้วิธีการทางสถิติในการแก้ไขปัญหา
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13 3301  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม    3(3-0-6)

13 3301  Industrial Plant Design

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 รูปแบบต่างๆ	ของการออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม	

สิ่งสนบัสนนุการท�างาน	การออกแบบ	สิ่งอ�านวยความสะดวก	

ในโรงงานอตุสาหกรรม	 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการออกแบบ

ผงัโรงงาน	การเลือกท�าเลท่ีตัง้และชนิดของอาคาร	ชนิดของ

ผงัโรงงาน	 	 การออกแบบระบบและเคร่ืองมือขนถ่ายล�าเลียง	

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกแบบระบบการขนถ่ายล�าเลียง

13 3603  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 

13 3603  Engineering  Economics

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 หลกัการและเทคนิคมลูฐานของการวิเคราะห์	โครงการ	

ทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์		มาตรการทางเศรษฐศาสตร์	

ของประสิทธิผล	คณุค่าของเงินตามกาลเวลา	การประเมินเงิน

ลงทนุ	 การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ	 การทดแทน	การเสื่อมราคา

ทางการเงิน	ก�าไร	และต้นทนุ	ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

ประมาณ	การผลภาษีเงินได้

13 4206  การจัดการคุณภาพ      3(3-0-6) 

13 4206  Quality Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 การศึกษาถึงแนวคิดส�าคญัในการบริหารคณุภาพ	

ในองค์กรส�าหรับผู้ประกอบการ	 และการประยกุต์ใช้แนวคิด		

เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั	 การมองภาพรวมของ		

การบริหารคณุภาพรวมทัง้ระบบองค์กร	 และแนวคิดต่าง	 ๆ	

อาทิ	5ส	ปรัชญาของเดมม่ิง	การบริหารคณุภาพรวม	รวมถึง

ระบบคณุภาพท่ีสากลนิยมใช้	 เช่น	 ISO	9000,	 ISO	14000,	

ISO	18000	เป็นต้น

13 4407  วิศวกรรมความปลอดภัย      3(3-0-6)

134407  Safety Engineering

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 การศึกษาของหลกัการการป้องกนัความเสียหาย	

การออกแบบ	การวิเคราะห์	 และการควบคมุพืน้ท่ีท่ีอนัตราย	

มนษุย์ปัจจยั	 เทคนิคเก่ียวกบัระบบความปลอดภยั	 หลกัของ

การจดัการความปลอดภยั	มาตรการ	ความปลอดภยัในโรงงาน		

การป้องกนัอบุตัิเหตใุนขณะท�างาน	 	 การจดัองค์กรและการ

บริหารโครงการความปลอดภยั		การสอบสวนและการรายงาน

อบุตัิเหต	ุ	การจงูใจเพ่ือความปลอดภยั		การวางผงัโรงงานเพ่ือ

ลดอบุตัิเหต	ุ การออกแบบอปุกรณ์ป้องกนัอบุตัิเหตใุนงาน

อตุสาหกรรม	เช่น	งานเช่ือมไฟฟ้า									

และงานท่ีเก่ียวข้องกบัเชือ้เพลิงและสารพิษ	การควบคมุสิ่ง	

แวดล้อมทางอตุสาหกรรม	กฎหมายความปลอดภยั	จิตวิทยา

อตุสาหกรรม

13 4410  การบริหารงานวิศวกรรม      

3(3-0-6) 13 4410  Engineering Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 หลกัการของการบริหารแบบใหม่		วิธีการเพ่ิมผลผลิต		

มนษุยสมัพนัธ์		ความปลอดภยัในโรงงานอตุสาหกรรม	มลภาวะ	

การเงิน	 การตลาด	กฎหมายพาณิชย์กรรมและกฎหมาย	

อตุสาหกรรม	และการบริหารโครงการ

13 4604  วิศวกรรมการซ่อมบ�ารุง      3(3-0-6)

13 4604  Maintenance Engineering

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 การบ�ารุงรักษาในงานอตุสาหกรรม	และหลกัการ

เก่ียวกบั	การบ�ารุงรักษาแบบทวีผล	(TPM)	สถิติความเสียหาย	

ความน่าเช่ือถือ	 ความสามารถในการซ่อมบ�ารุง	 และการ

วิเคราะห์	 การใช้ประโยชน์การหล่อลื่น	 ระบบการบ�ารุงรักษา

เชิงป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพความต้องการ	

การบ�ารุงรักษาของเคร่ืองจกัรการควบคมุการซ่อมบ�ารุง	ระบบ

สัง่งาน	 การจัดองค์กรเพ่ือการซ่อมบ�ารุงการจัดสรร																	

ทรัพยากรและพนกังานในการซ่อมบ�ารุง	ระบบการจดัการ	การ

ซ่อมบ�ารุงด้วยคอมพิวเตอร์	 (CMMS)	 การจดัการระยะเวลา	

ตลอดชีวิตของเคร่ืองจกัร	การรายงานการซ่อมบ�ารุง	และดชันี	

การชีว้ดัประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุง	การพฒันาระบบ	การซ่อม

บ�ารุง

กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์

11 4501  เทคโนโลยียานยนต์        3(3-0-6)

11 4501  Automotive Technology 

วิชาบังคับก่อน  :  11 2303  เทอร์โมไดนามิกส์ 2

	 หลกัการท�างานของเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน	ดีเซล	แวง

เกล	การท�าซุปเปอร์ชาร์จ		และเทอร์โบชาร์จ	เคร่ืองยนต์แก๊ส

โซลีนท่ีใช้หวัฉีด	 และเคร่ืองยนต์ท่ีใช้แก๊ส	 วสัดกุารสร้างและ

หน้าท่ีของชิน้ส่วนท่ีส�าคญัของเคร่ืองยนต์		ระบบหล่อลื่น	และ

ระบบความร้อน	ระบบปรับอากาศในรถยนต์	เทคโนโลยี	ยาน

ยนต์สมยัใหม่	ระบบเคร่ืองยนต์	ระบบรองรับน�า้หนกั	 	ระบบ	

ช่วงลา่งของรถยนต์	ระบบสง่ก�าลงั	ระบบไฟฟ้าในรถยนต์	ระบบ

อ�านวยความสะดวกในรถยนต์	เป็นต้น
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11 4502  ระบบเชือ้เพลิงส�าหรับยานยนต์     3(3-0-6)

11 4502  Automotive Fuel Systems

วิชาบังคับก่อน  :  11 4501  เทคโนโลยียานยนต์  

	 ระบบน�า้มนัเชือ้เพลิงของเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน										

ป๊ัมน�า้มนัเชือ้เพลิงและคาร์บูเรเตอร์	 ระบบน�า้มนัเชือ้เพลิง

ท่ีใช้หวัฉีด	 การฉีดเข้าห้องเผาไหม้โดยตรง	 การฉีดเข้าท่อ 

ไอดี		และการฉีดไปท่ีช่องทางเข้าห้องเผาไหม้	ระบบเชือ้เพลิง

ของ	เคร่ืองยนต์ท่ีใช้แก๊ส	ระบบน�า้มนัเชือ้เพลิงของเคร่ืองยนต์												

ดีเซลชนิดใช้หวัจ่ายใช้ท่อร่วม	 และใช้ป๊ัมประจ�าแต่ละสบู	 

หวัฉีดชนิดต่าง	ๆ 	ระบบไฟฟ้าในเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน	มอเตอร์

สตาร์ท	ไดชาร์จ	จานจ่าย	หวัเทียน	อปุกรณ์ระบบ	จดุระเบิด

อิเล็กทรอนิกส์	การควบคมุมลพิษจากไอเสีย	

11 4503  ระบบส่งก�าลังและระบบรองรับ      3(3-0-6)

  ส�าหรับยานยนต์ 

11 4503  Automotive Transmission and Suspension   

  Systems

วิชาบังคับก่อน  :  11 3202  กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล

	 การส่งก�าลงัระบบเกียร์ธรรมดา	ระบบเกียร์อตัโนมตั	ิ

แบบใช้ความเร็วของน�า้มนั	(Hydro-dynamic	transmission)	

และระบบเกียร์อตัโนมตัิแบบใช้ความดนัของน�า้มนั	(Hydrostatic	

transmission)	กลไกส่งก�าลงัแบบแผ่นคลตัช์และการส่งก�าลงั

ผ่านของเหลว	เฟืองท้ายชนิดต่างๆ	เพลาขบั	ข้อต่อกากบาท	ข้อ

ต่อความเร็วคงท่ี	 ระบบบงัคบัเลีย้ว	 ระบบกนัสะเทือน	 ระบบ

คลตัช์	 ระบบเบรก	 ระบบล้อและยาง	 และโครงสร้างรถยนต์	

(Chassis)

11 4504  วิศวกรรมยานยนต์      3(3-0-6)

11 4504  Automotive Engineering 

วิชาบังคับก่อน  :  19 2003  กลศาสตร์วิศวกรรม 1

	 ก�าลงัจากเคร่ืองยนต์	แรงต้านการเคลื่อนท่ีของรถยนต์	

(อากาศ	ความเสียดทานของพืน้ถนนและความลาดชนัของ	

ถนน)	 แรงฉดุลาก	ความสมัพนัธ์ระหว่างรอบของเคร่ืองยนต์	

และความเร็วของรถ	กราฟความต้านทานกบัก�าลงัหรือ	 แรง

ฉดุของเคร่ืองยนต์	 อตัราเร่งและการหาอตัราการทด	 ส�าหรับ

อตัราเร่งสงูสดุ	การกระจายน�า้หนกัขณะหยดุและขณะ	เคลื่อนท่ี		

เสถียรภาพบนทางลาด	แรงฉดุลากและปฏิกิริยา	โต้ตอบเม่ือ

ขบัล้อหน้า	ล้อหลงั	และขบัข่ีสี่ล้อ	การทรงตวั	และการบงัคบั

เลีย้วของรถขณะเคลื่อนท่ีไปในทางตรงและ	ทางโค้ง		พลศาสตร์

การเบรก	

11 4506  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0-6)

11 4506  Selected Topics in Automotive Engineering  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาเก่ียวกบัหวัข้อท่ีน่าสนใจ	หรือหวัข้อท่ีเป็น	

เทคโนโลยีสมยัใหม่	 ท่ีมีความก้าวหน้าท่ีอาจารย์แนะน�าให้	

ศกึษา

กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

11 3308  เคร่ืองจักรกลของไหล        3(3-0-6) 

11 3308  Fluid Machinery

วิชาบังคับก่อน  :  11 2301  กลศาสตร์ของไหล

	 สมบตัิของเคร่ืองจกัรกลของไหลชนิดต่างๆ	 ทฤษฎี	

การไหลแบบแรงเหว่ียงและการไหล	 	 ตามแนวแกน	การไหล

ในท่อ	 เคร่ืองจกัรกลกงัหนั	 การไหลของของไหลอดัได้	 การ

ออกแบบ	 เคร่ืองจกัรกล	ของไหลแบบแรงเหว่ียงและการไหล

ตามแนว	 แกน	การทดสอบเคร่ืองจกัรกลของไหล	 ระบบและ

อปุกรณ์	ควบคมุการไหลของของไหล	การออกแบบระบบและ

การเลือก	ใช้เคร่ืองจกัรกลของไหลในงานอตุสาหกรรม

11 4310  การออกแบบระบบทางความร้อน     3(3-0-6)

11 4310  Thermal System Design

วิชาบังคับก่อน  :  11 3304  การถ่ายโอนความร้อน

	 ทบทวนเทอร์โมไดนามิกส์	 การประยกุต์ใช้กฎข้อท่ี	

หนึ่งและกฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์กบัระบบทาง	ความ

ร้อน		การถ่ายโอนความร้อน	การออกแบบทางวิศวกรรม	การ

ออกแบบให้ระบบใช้งานได้	 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์	

การสร้างสมการจากข้อมลู	 การจ�าลองอปุกรณ์ความร้อน														

การจ�าลองระบบและการออกแบบสภาพการท�างานให้	เหมาะ

ท่ีสดุ

11 4311  เคร่ืองยนต์กังหันก๊าซ      3(3-0-6)

11 4311  Gas Turbine

วิชาบังคับก่อน  :  11 2303 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 

	 ชนิดของเคร่ืองยนต์และการท�างาน	วฏัจกัร	กงัหนัก๊าซ

ในอดุมคติ	วฏัจกัรกงัหนัก๊าซในทางปฏิบตัิ	เคร่ืองยนต์	กงัหนั

ก๊าซท่ีใช้กบัเคร่ืองบิน	 ชดุอดัอากาศ	 ระบบเผาไหม้	 ชดุกงัหนั	

ระบบระบายความร้อน		การปรับปรุงประสิทธิภาพของกงัหนั

ก๊าซ
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11 4312  พลังงานทดแทน          3(3-0-6)

11 4312  Alternative Energy

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 แหลง่พลงังานตามธรรมชาต	ิการแปลงรูปพลงังาน	จาก

แหลง่น�า้ตามธรรมชาต	ิการแปลงรูปพลงังานจากปฏิกิริยา	นิวเคลยีร์		

เซลล์เชือ้เพลงิ	การใช้พลงังานจากลม	คลืน่และแสงอาทิตย์		การ

แปลงพลงังานจากชีวมวล	พลงังานจากขยะ	พลงังานความร้อน	

ใต้พิภพ	การเก็บพลงังาน	การผลติไฟฟ้า	และชนิดของ	โรงไฟฟ้า

11 4313  การจัดการพลังงานในอาคารและ     3(3-0-6)

  อุตสาหกรรม 

11 4313  Energy Management in Building and 

   Industry

วิชาบังคับก่อน  :  11 3304  การถ่ายโอนความร้อน

	 การศกึษาและตรวจสอบการใช้พลงังานของอาคารและ

อตุสาหกรรม	การสมดลุพลงังาน	วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ	

การน�าความร้อนสญูเสียในอตุสาหกรรมกลบัมาใช้ประโยชน์	

การออกแบบระบบประหยดัพลงังาน	การจดัการพลงังาน

ของ	ระบบปรับอากาศ	กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้พลงังาน								

ในอาคารและอตุสาหกรรม	

11 4314  การออกแบบระบบท่อ      3(3-0-6) 

11 4314  Plumbing System Design

วิชาบังคับก่อน  :  11 2301  กลศาสตร์ของไหล  

และ 11 2302  เทอร์โมไดนามิกส์ 1

	 ระบบท่อประปาส�าหรับอาคาร	 การเพ่ิมความดนั

ของน�า้	ในระบบท่อ	หลกัการค�านวณหาขนาด	ของเคร่ืองสบู

น�า้	การออกแบบท่อน�า้ทิง้และท่อลม	การออกแบบท่อน�า้ร้อน

และน�า้เย็น	 การออกแบบระบบดบัเพลิง	 การตรวจสอบและ

บ�ารุงรักษา	ระบบท่อ

11 4315  การระบายอากาศในอุตสาหกรรม     3(3-0-6)

11 4315  Industrial Ventilation

วิชาบังคับก่อน  :  11 4307  การปรับอากาศ

	 การก�าหนดค่าปริมาณการถ่ายเทอากาศ	การระบาย

อากาศ	ทางธรรมชาติ	การระบายอากาศทางกล	การเจือจาง	

การควบคมุ	 ความร้อน	 การดดูอากาศเสีย	 การออกแบบฝา

ครอบ	การออกแบบ	ระบบระบายอากาศ	อากาศเติมและอากาศ

หมนุเวียน	 	 การออกข้อก�าหนดรายละเอียด(Specification)	

การทดสอบ	ระบบระบายอากาศ	

 

11 4316  วิศวกรรมพลังงานแสงอาทติย์       3(3-0-6)

11 4316  Solar  Energy Engineering

วิชาบังคับก่อน  :  11 3304  การถ่ายโอนความร้อน

	 ศกึษาเก่ียวกบัพืน้ฐานของดวงอาทิตย์	 	 การแผ่รังส	ี

ของแสงอาทิตย์		การส่งพลงังานโดยการแผ่รังสี	การประเมิน

ค่าของพลงังานแสงอาทิตย์ในหนึ่งวนั		ศกึษาการ	รับพลงังาน	

จากแสงอาทิตย์และการเลือก	วสัดท่ีุใช้		การประยกุต์	พลงังาน	

แสงอาทิตย์กบัการท�าความร้อนในการท�าความร้อน	 เตาอบ	

เตาเผา	 เคร่ืองท�าความเย็น	 เคร่ืองปรับอากาศ	การอบแห้ง											

การน�าพลงังานแสงอาทิตย์ไปใช้กบัป๊ัม	การประยกุต์พลงังาน	

แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ทางไฟฟ้า	 โรงไฟฟ้าพลงังานแสง

อาทิตย์	 	 การค�านวณขนาดของเซลล์แสงอาทิตย์	 	 ศกัยภาพ

และการพฒันา	พลงังานแสงอาทิตย์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากการใช้	พลงังานแสงอาทิตย์

11 4317  เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล    3(3-0-6)  

11 4317  Biomass  Conversion  Technology

วิชาบังคับก่อน  :  11 3304  การถ่ายโอนความร้อน

	 สภาวะปัจจบุนัและอนาคตด้านพลงังานในประเทศ

และโลก	 	 การพฒันาพลงังานชีวมวล	 	 ประเภทของพลงังาน

หมนุเวียน	 	 คณุภาพ	ประโยชน์	 คณุสมบตัิ	 เทคโนโลยีการ

แปลงสภาพ	และการเพ่ิมความหนาแน่น	 ของชีวมวลอดัแท่ง	

ขัน้ตอน	และกระบวนการไฟโรไลซิส	แก็สซิฟิเคชนั	การเผาไหม้											

การผลิตเอทานอล	ก๊าซชีวภาพ	ก๊าซไฮโดรเจน	น�า้มนัชีวภาพ	

เคมีภณัฑ์และพอลิเมอร์ชีวภาพ

11 4318  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมพลังงาน  3(3-0-6)  

  และสิ่งแวดล้อม 

11 4318  Selected Topics in Energy Engineering and  

   Environmental

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาเก่ียวกบัหวัข้อท่ีน่าสนใจ	หรือหวัข้อท่ีเป็น	

เทคโนโลยีสมยัใหม่	 ท่ีมีความก้าวหน้าท่ีอาจารย์แนะน�าให้	

ศกึษา
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11 4505  การเผาไหม้       3(3-0-6) 

11 4505  Combustion

วิชาบังคับก่อน  :  11 2303  เทอร์โมไดนามิกส์ 2

	 การวิเคราะห์มวลสารสมัพนัธ์	 การวิเคราะห์ความ

สมัพนัธ์	 ระหว่างพลงังานและอณุหภมิู	 สมบตัิ	 ทางกายภาพ

ของเชือ้เพลิง	หวัเผาส�าหรับเชือ้เพลิงแก๊สและน�า้มนั	เปลวไฟ

แบบลามินา	และเทอร์บิวเลนท์	โครงสร้างของเปลวไฟแบบลา

มินา	และเทอร์บิวเลนท์	เปลวไฟแบบดิฟฟิวชนัและแบบพรีมิค

ส์	ความเสถียรของเปลวไฟ	การเผาไหม้ในเคร่ืองยนต์	การเผา

ไหม้ของถ่านหิน	 การเผาไหม้ของชีวมวลและของเสีย	 มลพิษ

และการควบคมุ	

11 4510  พลศาสตร์ของไหลเชงิค�านวณเบือ้งต้น 3(3-0-

6)

11 4510  Introduction to Computation Fluid Dynamics

วิชาบังคับก่อน  :  11 2301  กลศาสตร์ของไหล,  

11 2103  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบส�าหรับ 

วิศวกรรม เคร่ืองกล

	 แนวคิดของพลศาสตร์ของไหลเชิงค�านวณ	สมการ

พืน้ฐาน	 ของพลศาสตร์ของไหล	การประยกุต์ซอฟต์แวร์ทาง

พลศาสตร์	ของไหลเชิงค�านวณส�าหรับการไหลแบบราบเรียบ	

และแบบป่ันป่วน	ภายในท่อ	การไหลผ่านสิ่งกีดขวาง	การไหล

และการถ่ายโอน	ความร้อน	

11 4511  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมความร้อน3(3-0-6) 

   และของไหล 

11 4511  Selected Topics in Fluid and Thermal   

   Engineering  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาเก่ียวกบัหวัข้อท่ีน่าสนใจ	หรือหวัข้อท่ีเป็น	

เทคโนโลยีสมยัใหม	่ท่ีมีความก้าวหน้าท่ีอาจารย์แนะน�าให้	ศกึษา

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตอุตสาหกรรม

11 3401  การวัดและเคร่ืองมือวัด      3(3-0-6)

11 3401  Measurement and Instrumentation

วิชาบังคับก่อน  :  11 2301 กลศาสตร์ของไหล, 11 2101  

กลศาสตร์ของแข็ง และ 11 2302 เทอร์โมไดนามิกส์ 1  

(หรือเรียนควบ) 

	 ระบบเคร่ืองมือวดัโดยทัว่ไป	เรียนรู้การวดัแรง	ความ

ดนั	 ความเค้น	 อณุหภมิู	 ระยะทางความเครียด	 มวล	ความ

หนาแน่น	 การบ่งลกัษณะของเคร่ืองมือวดั	 การประยกุต์ใช้

หลกัสถิติในการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมลู	หลกัการท�างาน

ของอปุกรณ์หยัง่	สญัญาณชนิดต่าง	ๆ	ทัง้ทางกล	และไฟฟ้า	

อปุกรณ์ปรับปรุง

สญัญาณ	อปุกรณ์ส่งสญัญาณและประมวลและแสดงผล		

ชนิดต่าง	ๆ	การปฏิบตัิ	ท่ีเก่ียวกบัอปุกรณ์หยัง่สญัญาณ	และ

อปุกรณ์ปรับปรุงสญัญาณต่างๆ

11 3502  วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม3(3-0-6)

   เบือ้งต้น

11 3502  Introductionto Finite Element Methods in  

  Engineering

วิชาบังคับก่อน  :  11 2103 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ

ออกแบบส�าหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล

	 พืน้ฐานการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์	ขัน้ตอน	

ทัว่ไปของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์	 การประยกุต์ใช้งานโปรแกรม													

ไฟไนต์เอลิเมนต์วิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างและ	ชิน้

ส่วนทางกล	

11 4403  ระบบไฮดรอลิกและนิวมาติก     3(3-1-6)

11 4403  Hydraulic and Pneumatic Systems  

วิชาบังคับก่อน  :  11 2301  กลศาสตร์ของไหล

	 กฎพืน้ฐาน	ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกและ	

นิวมาติก	ขอบเขตของการประยกุต์ใช้งานระบบลกัษณะสถิต

และพลวตัของระบบ	พิสยัในการท�างาน	ข้อดีข้อเสียของแต่ละ

ระบบ			การออกแบบวงจรระบบเปิดและระบบปิด	ปฏิบตัิการ	

ในห้องปฏิบตัิการ

11 4405  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข      3(3-0-6)

11 4405  Numerical Methods

วิชาบังคับก่อน  :  10 8009  แคลคูลัส 3

	 ผลเฉลยของสมการพีชคณิตเชิงเส้น	 ผลเฉลยของ

สมการพีชคณิตไม่เชิงเส้น	 การประมาณค่าฟังก์ชนัและการ	

ปรับโค้ง	การหาอนพุนัธ์และการอินทิเกรตเชิงตวัเลข	ผลเฉลย

ของสมการเชิงอนพุนัธ์

11 4406  เคร่ืองจักรควบคุมด้วยระบบ 3(2-3-5)

  คอมพิวเตอร์     

11 4406  CNC  Machines  and  Applications

วชิาบงัคับก่อน : 11 2102 เขียนแบบวศิวกรรมเคร่ืองกล

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์	 เพ่ือ

ก�าหนดเคร่ืองมือตดัเปรียบเทียบกบัเคร่ืองแบบควบคมุด้วย

มือและแบบกึ่งอตัโนมตัิ		เคร่ืองจบัยึดและอปุกรณ์ท่ีเหมาะสม

ส�าหรับการผลิต		การวิเคราะห์การออกแบบเคร่ืองมือและเคร่ือง

จบัยึดชิน้งานระบบเอ็นซี	N/C	ซีเอ็นซี	CNC		ดีเอ็นซี	DNC		ดีดี

เอ็นซี	DDNC	:	รูปร่างลกัษณะและฮาร์ดแวร์	–	อิเล็กทรอนิกส์

คอนโทรลเลอร์		ลกัษณะของคอนโทรลเลอร์		
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ลกัษณะพิเศษของเคร่ืองจกัรกลท่ีแตกต่างกนัในการตดัเฉือน

และการควบคมุแบบอะแดปตีฟ	การท�าโปรแกรมเฉพาะ

ส่วนส�าหรับเอ็นซี	 	 พรีโพรเซสเซอร์และโพสโพรเซสเซอร์	G-

Code	 และ	M-Code	การชดเชยมีด	 การใช้โปรแกรมซีเอ็นซี

กบั	เคร่ืองกลงึเคร่ืองกดั	และเคร่ืองจกัรซีเอ็นซีอ่ืน	ๆ	โดนเน้น													

โปรแกรมเป็นงานโปรแกรมความผิดพลาด	 	 และโปรแกรม

ตรวจสอบ	 	 การป้องกนัความผิดพลาดของเคร่ืองการติดตัง้

เคร่ือง	การบ�ารุงรักษา	การยึดชิน้งาน

11 4407  ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม     3(2-3-5)

11 4407  Industrial  Automation  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีและการออกแบบวงจร																										

นิวแมติกส์พืน้ฐานของโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์		

(PLC)	 เคร่ืองจกัรคงท่ีควบคมุด้วยเชิงเลข	 เปรียบเทียบ	กบั

แบบควบคมุด้วยมือ	และแบบอตัโนมตัิ	 ระบบการผลิต	แบบ

ยืดหยุ่น	การประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมในการผลิต	เบือ้งต้น

11 4408  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม      3(3-0-6)

  การควบคุมระบบอัตโนมัติ 

11 4408  Selected Topics in Automatic Control  

   Engineering  

วิชาบังคับก่อน  :  11 3401  การวัดและเคร่ืองมือวัด

	 ศึกษาเก่ียวกบัหวัข้อท่ีน่าสนใจ	หรือหวัข้อท่ีเป็น	

เทคโนโลยีสมยัใหม่	 ท่ีมีความก้าวหน้าท่ีอาจารย์แนะน�าให้	

ศกึษา

11 4702  การทดสอบวัสดุ   3(3-0-6)

11 4702  Material Testing

วิชาบังคับก่อน  :  19 2005  วัสดุวิศวกรรม

	 การทดสอบเพ่ือหาคณุสมบตัิทางกล	 การทดสอบ

แรงดึง	 การทดสอบความแข็ง	 การทดสอบแรงกระแทก	การ

ทดสอบการล้า	การตรวจหาสิ่งบกพร่องในวสัดแุบบไม่ท�าลาย	

การตรวจสอบด้วยอลุตร้าโซนิคการตรวจสอบด้วยรังสี	การตรวจ

สอบ	 ด้วยอนภุาคแม่เหล็ก	 การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม 

สิ่งบกพร่องในโลหะ	การวิเคราะห์ส่วนผสมในโลหะ	หลกัการ

เบือ้งต้นในการวิเคราะห์การเสียหาย

11 4703  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการ     3(3-0-6)

  ออกแบบและการผลิต     

11 4703  Selected Topics in Design and Production  

   Engineering

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาเก่ียวกบัหวัข้อท่ีน่าสนใจ	หรือหวัข้อท่ีเป็น	

เทคโนโลยีสมยัใหม่ด้านการออกแบบ	และการผลิตท่ีมีความ			

ก้าวหน้าท่ีอาจารย์แนะน�าให้ศกึษา

กลุ่มวิชาเสริมประสบการณ์ภาคสนาม

11 3601  การฝึกงานวิศวกรรม  3(0-280-0)

11 3601  Professional Practice 

วิชาบังคับก่อน  :  มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ 3

	 ฝึกงานวิศวกรรมในหน่วยงานอตุสาหกรรม	หรือ

ส�านกังานวิศวกรรมท่ีปรึกษา	หรือห้องปฏิบตัิการทางวิศวกรรม	

ไม่น้อยกว่า	240	ชัว่โมง	มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดย

วิศวกรผู้ควบคมุ	และอาจารย์ประจ�าวิชา	

11 4604  โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 1         1(0-3-0)

11 4604  Mechanical Engineering Project 1

วิชาบังคับก่อน  :  มีสถานภาพป็นนักศึกษาปีที่ 4 

 (เรียนได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต)

	 ศึกษาโครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวข้อง

กบัวิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล	 และท�าการแก้ปัญหานัน้โดย

ใช้หลกัการการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ	 การ																			

ก�าหนดเร่ือง	 และขอบเขตของโครงงานให้เป็นไปโดยการ															

ตกลง	 กนัระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนกัศึกษา	 โดยความ	

เห็นชอบของคณะกรรมการของภาควิชา	 นกัศึกษาต้องเขียน

รายงานความก้าวหน้าฉบบัสมบรูณ์	และมีการสอบปากเปล่า	

ต่อคณะกรรมการ

11 4605  โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 2     2(0-6-0)

11 4605  Mechanical Engineering Project 2

วชิาบงัคับก่อน : 11 4604 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 1

	 เป็นโครงงานต่อเน่ืองจากวิชา	11	4604	 	 โครงงาน

วิศวกรรม	เคร่ืองกล	1	นกัศกึษาต้องเขียนรายงานฉบบัสมบรูณ์

และมีการสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการ
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11 4606  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 0(0-30-0)

11 4606  Pre – Cooperative Education

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  (ไม่นับหน่วยกิจ  การประเมิน

ผลการเป็นแบบ  S / U )

												 การปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบตั	ิ										

งานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้เร่ืองหลกัการ	

แนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศกึษา		กระบวนการขัน้ตอนของสหกิจ

ศกึษา	ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัสหกิจศกึษา	ความรู้พืน้ฐาน

เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมคัรงาน	การสอบสมัภาษณ์													

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการท�างานการพฒันาทกัษะทาง												

ด้านการสื่อสารระหว่างบคุคลในสถานท่ีประกอบการ	 	 การ

เลือกสถานประกอบการ	 ตลอดจนความรู้พืน้ฐานท่ีจ�าเป็น	

ส�าหรับการไปปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ		การเสริมสร้าง	

ทกัษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา	ความรู้เก่ียว

กบั	มาตรฐานสากล	มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั	

ในสถานประกอบการ	การเขียนรายงานทางวิชาการและการน�า

เสนอผลงาน

11 4607  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม  6(0-400-0)

  เคร่ืองกล

11 4607  Cooperative Education in Mechanical  

   Engineering

วิชาบังคับก่อน  :  11 4606  การเตรียมความพร้อม 

สหกิจศึกษา

	 จดัการศึกษาให้นกัศึกษาได้ไปปฏิบตัิงานในสถาน

ประกอบการ	 เป็นการปฏิบตัิงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม	

เวลาเสมือนเป็นพนกังานชัว่คราว	ณ	สถานประกอบการ	โดย

ต้องมีเวลาปฎิบตัิงานไม่น้อยกว่า		400	ชัว่โมง	เพ่ือให้นกัศกึษา	

ได้เช่ือมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จาก																		

การปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ	 มีการประเมินผล													

โดยวดัจากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา											

พนกังานท่ีควบคมุการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการและ	

จากรายงานวิชาการ
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

ช่ือหลักสูตร
 ภาษาไทย   									:		 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 ภาษาอังกฤษ	 :		 Bachelor	of	Engineering	Program	in	Electrical	Engineering	

ช่ือปริญญา
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม 		:	 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)

   ช่ือย่อ 			:	 วศ.บ.	(วิศวกรรมไฟฟ้า)

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม 	:	 Bachelor	of	Engineering	(Electrical	Engineering)

   ช่ือย่อ  		:	 B.Eng.	(Electrical	Engineering)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า		คณะวิศวกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลยัธนบรีุ				

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา

	 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลยัธนบุรี	 จดัการศึกษาเพ่ือท่ีจะผลิตวิศวกรไฟฟ้าให้มี												

ความรอบรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์อย่างเป็นระบบ	หมัน่แสวงหาความ

รู้ด้วยตนเอง	และสามารถติดต่อสื่อสารกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี	รวมทัง้ให้เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม

 วัตถุประสงค์

	 1.		เพ่ือผลิตวิศวกรไฟฟ้าท่ีมีความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล	มีความเข้าใจ

ธรรมชาติ	ผู้ อ่ืนและสงัคม	เป็นผู้ ใฝ่รู้	ตระหนกัในคณุค่าของศิลปะและวฒันธรรม

	 2.		เพ่ือผลิตวิศวกรไฟฟ้าท่ีมีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิมีความ	สามารถ	

ในการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์อย่างเป็นระบบ	 และสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนอยู่ในสงัคมได้	

เป็นอย่างดี

	 3.		เพ่ือผลิตวิศวกรไฟฟ้าท่ีมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี	มีคณุธรรม	มีจริยธรรม	มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	และสามารถติดตอ่	

สื่อสารกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี

ก�าหนดการเปิดสอน
	 ปีการศกึษา	2555
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา 
	 1.		ส�าเร็จการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	ประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	

หรือเทียบเท่า	หรือ

	 2.	 	 ส�าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	 (ปวส.)	 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีกระทรวงศึกษา																						

การรับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่าโดย	สามารถเทียบโอนหน่วยกิต	 รายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป	 จากสถาน

ศกึษาเดิม	 	 ตามหลกัเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบตัิท่ีดี	 เก่ียวกบัการ

เทียบโอนของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	หรือ

	 3.		ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือสงูกว่าในสาขาอ่ืน

	 4.		ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุภาพเหมาะสมท่ีจะเข้าศกึษาต่อได้

	 5.	 	 ไมมี่ความประพฤติท่ีสงัคมรังเกียจ	และไมบ่กพร่องในศีลธรรมโดยให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลยัธนบรีุ																	

พ.ศ.	2550	หมวด	12		วิธีการรับนกัศกึษาและ	ให้นกัศกึษาพ้นสภาพ	ข้อ	12.1.2	(ภาคผนวก	ค)

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
	 1.		สอบคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด

	 2.		สอบคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา	ของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

	 3.		ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษา	จะมีสถานภาพเป็นนกัศกึษาก็ต่อเม่ือได้ขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาแล้ว	โดยน�า	หลกัฐาน

ตามท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด	ไปรายงานตวัต่อส�านกัทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลยั

	 4.	 	 ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษา	 	 ต้องขึน้ทะเบียนเป็น	 	นกัศกึษาด้วยตนเอง	ตามวนั	 เวลาและสถานท่ีท่ีก�าหนดพร้อม													

ทัง้ช�าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	ตามท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด	มิฉะนัน้ถือว่าสละสิทธ์ิ

ระบบการศึกษา
	 ใช้ระบบการศกึษาแบบทวิภาค	ปีการศกึษาหนึ่ง	ๆ	แบ่งออกเป็น	2	ภาคการศกึษา	คือ	ภาคการศกึษาต้น	และ	ภาค

การศกึษาปลาย	และอาจมีภาคฤดรู้อน		ภาคการศกึษาหนึ่ง	ๆ	มีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	15	สปัดาห์	ส่วนภาคฤดรู้อน

มีระยะเวลาการศกึษาเทียบได้กบัการเรียนในภาคการศกึษาปกติ

	 การคิดหน่วยกิตรายวิชาภาคทฤษฎี	 ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า	 15	 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา

ปกติ	ให้มีค่าเท่ากบั	1	หน่วยกิตระบบทวิภาค

	 การคิดหน่วยกิตรายวิชาปฏิบตัิ	ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า	30	ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกติ	ให้มีค่าเท่ากบั	

1หน่วยกิตระบบทวิภาค

	 การคิดหน่วยกิตรายวิชาการฝึกงาน	 ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า	 45	 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ	 ให้มีค่าเท่ากบั																								

1	หน่วยกิตระบบทวิภาค

ระยะเวลาการศึกษา
	 เป็นหลกัสตูร	4	ปี	มีระยะเวลาการศกึษาไม่ต�่ากว่า	6	ภาคการศกึษาปกติ	และไม่เกิน	16	ภาคการศกึษาปกติ
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โครงสร้างหลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า	144	หน่วยกิต	

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต

	 	 	 1.		กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์	 	 	 	 		3		หน่วยกิต

	 	 	 2.		กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์	 	 	 	 		3		หน่วยกิต

	 	 	 3.		กลุ่มวิชาภาษา		 	 	 	 15		หน่วยกิต

																			 	 4.		กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 	 		9		หน่วยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ   108   หน่วยกิต

	 	 	 1.		กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 21		หน่วยกิต

	 	 	 2.		กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์	 	 29		หน่วยกิต

	 	 	 3.		กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า																													

											 	 	 	 -		วิชาเอกบงัคบั	 	 	 	 43		หน่วยกิต

								 	 	 	 -		วิชาเอกเลือก	 	 	 	 		9		หน่วยกิต

	 	 	 4.		กลุ่มวิชาเสริมประสบการณ์ภาคสนาม										 		6		หน่วยกิต	 			

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวน 30 หน่วยกิต 

ประกอบด้วย รายวิชาและจ�านวนหน่วยกิต  ดังนี ้

1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	5000			มนษุยสมัพนัธ์	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Human	Relations	

00	5001			สารนิเทศและการศกึษาค้นคว้า		 					1(1-0-2)

	 		Information	Services	and	Study	Fundamentals	

00	5002			ศิลปวฒันธรรม		 	 	 					3(3-0-6)	

	 		Art	and	Culture	

00	5003			อารยธรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Civilization	

00	5004			มนษุย์กบัดนตรี	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Music	

00	5005			มนษุย์กบัวรรณกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Literary	Works	

00	5006			จริยศาสตร์	วิสยัทศัน์และการด�ารงชีวิต		3(3-0-6)	

			 		Moral,	Vision	and	Life	Style	

00	5007			ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเอง		1(0-2-4)

	 		Study	Skills	and	Self	–	Development	Skills	

00	5008			พลศกึษาเพ่ือคณุภาพชีวิต		 					1(0-2-4)

	 		Physical	Education	for	Quality	of	Life	

00	5009			ภมิูปัญญาไทย	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Thai	Folk	Wisdom	

00	5010			ศาสนศกึษาและธรรมปฏิบตัิ	 					3(3-0-6)

	 		Religious	Studies	and	Moral	Practice	

00	5011			ปรัชญากบัชีวิต		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Philosophy	and	Life	

2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	6001			สงัคม	เศรษฐกิจ	การเมือง			 					3(3-0-6)

	 		และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 		Society,	Economy,	Politics	and	Government		

	 		in	Democratic	System	

00	6002			กฎหมายเบือ้งต้น		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Law	

00	6003			จิตวิทยาเพ่ือคณุภาพชีวิต	 	 					3(3-0-6)

	 		Psychology	for	Quality	of	Life	

00	6004			จิตวิทยาธุรกิจและอตุสาหกรรม				 					3(3-0-6)

	 		Business	and	Industrial	Psychology	

00	6005			การจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร				3(3-0-6)

	 		ธรรมชาต	ิ

	 		Environmental	and	Natural	Resource	Management	

00	6007			เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชมุชน	 					3(3-0-6)

	 		Self	–	Sufficient	Economy	and	Community		

	 		Business	

00	6010			การพฒันาบคุลิกภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Personality	Development	

00	6011			ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Business					

00	6012			การเงินส่วนบคุคล		 	 					3(3-0-6)

	 		Personal		Finance							

00	6013			การจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ			3(3-0-6)

	 		Management	and	Entrepreneurship	

00	6014			ธนบรีุศกึษา		 	 	 					1(1-0-2)

	 		Thonburi	Studies	
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3.  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร จ�านวน 15 หน่วยกิต

00	7000			ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย		 					3(3-0-6)

	 		Communication	Skill	in	Thai	

00	7006			ภาษาองักฤษส�าหรับการน�าเสนอ	 					3(2-2-5)

	 		English	for	Presentations	

00	7010			ภาษาญ่ีปุ่ น	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	I	

00	7011			ภาษาญ่ีปุ่ น	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	II	

00	7012			ภาษาจีน	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	I	

00	7013			ภาษาจีน	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	II	

00	7015			ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Everyday	Life	

00	7016			ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Communication	

00	7017			ภาษาองักฤษส�าหรับการฟัง	และพดู						3(2-2-5)

	 		English		for	Listening	and	Speaking	

00	7018			การอ่านภาษาองักฤษ		 	 					3(2-2-5)

	 		Reading		English		

00	7019			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	1		 					3(2-2-5)

	 		English		for	Careers	I

00	7020			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	2		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Careers	II	

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	8000			คณิตศาสตร์ทัว่ไป		 	 					3(3-0-6)

	 		General		Mathematics	

00	8001			สถิติทัว่ไป	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Statistics	

00	8002			วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต	

3(3-0-6)				Science	and	Technology	for	Quality	of	Life				

00	8003			พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	 					3(2-2-5)

	 		สารสนเทศ

	 		Computer	and	Information	Technology		

	 		Fundamentals	

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 108 หน่วยกิต
1.  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

จ�านวน 21 หน่วยกิต

10	8001			ฟิสิกส์ทัว่ไป	1	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Physics		1	

10	8002			ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป	1	 	 					1(0-3-0)

	 		General	Physics	Laboratory		1	

10	8003			ฟิสิกส์ทัว่ไป	2	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General		Physics		2	

10	8004			ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป	2	 	 					1(0-3-0)

	 		General	Physics	Laboratory		2	

10	8005			เคมีทัว่ไป	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General		Chemistry	

10	8006			ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป	 	 					1(0-3-0)

	 		General		Chemistry	Laboratory	

10	8007			แคลคลูสั	1	 	 		 					3(3-0-6)

	 		Calculus		1	

10	8008			แคลคลูสั	2	 	 		 					3(3-0-6)

	 		Calculus		2	

10	8009			แคลคลูสั	3	 	 	 					3(3-0-6)

	 	Calculus		3	

2.  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 29 หน่วยกิต

12	1108			การฝึกพืน้ฐานทางวิศวกรรม		 					3(2-3-5)

	 		Basic	Engineering	Training	

12	2101			ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า		 	 					3(3-0-6)

	 		Electric	Circuit	Theory	

12	2301			วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า		 	 					3(3-0-6)

	 		Engineering	Electromagnetic	

12	3501			อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Engineering	Electronics	

12	3509			ปฏิบตัิการทางอิเล็กทรอนิกส์	 					1(0-3-0)

	 		Electronics			Laboratory	

12	3601			ระบบควบคมุ	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Control	Systems	

12	3602			ปฏิบตัิการระบบควบคมุ		 	 					1(0-3-0)

	 		Control	Systems		Laboratory	

19	1002			เขียนแบบวิศวกรรม		 	 					3(2-3-5)

	 		Engineering	Drawing	

19	2004			โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 	 					3(2-3-5)

	 		Computer	Programming	

19	2005			วสัดวิุศวกรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Engineering	Materials	

19	2006			กลศาสตร์วิศวกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Engineering	Mechanics	
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3.  กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                             

วิชาเอกบังคับ 43 หน่วยกิต

12	2102			การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า	 	 					3(3-0-6)

	 		Electric	Circuit	Analysis	

12	2106			ปฏิบตัิการวงจรไฟฟ้าและการวดั		 					1(0-3-0)

	 		Electric		Circuit		and		Instrumentation			

		 		Laboratory	

12	2201			เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า		 					3(3-0-6)

	 		Electrical	Measurements	and	Instrumentation	

12	3302			การผนัแปลงพลงังานกลไฟฟ้า	1		 					3(3-0-6)

	 		Electromechanical	Energy		Conversion	1	

12	3304			การผนัแปลงพลงังานกลไฟฟ้า	2		 					3(3-0-6)

	 		Electromechanical	Energy		Conversion	2	

12	3308			ปฏิบตัิการผนัแปลงพลงังานกลไฟฟ้า				1(0-3-0)

	 		Electromechanical	Energy	Conversion		

	 		Laboratory	

12	3401			ระบบไฟฟ้าก�าลงั		 	 					3(3-0-6)

	 		Electrical	Power	Systems	

12	3503			อิเล็กทรอนิกส์ก�าลงั		 	 					3(3-0-6)

	 		Power	Electronics	

12	4306			วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสงู	 	 					3(3-0-6)

	 		High	Voltage	Engineering	

12	4402			โรงจกัรไฟฟ้าและสถานีย่อย		 					3(3-0-6)

	 		Electric	Power	Plant	and	Substation	

12	4403			การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�าลงั		 					3(3-0-6)

	 		Electric	Power	System	Analysis	

12	4404			การป้องกนัระบบไฟฟ้าก�าลงั		 					3(3-0-6)

	 		Electric	Power	System	Protection	

12	4405			ปฏิบตัิการจ�าลองระบบไฟฟ้าก�าลงั							1(0-3-0)

	 		Electrical	Power	Systems		Laboratory	

12	4504			ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์		 	 					3(3-0-6)

	 		Digital	Electronics	

12	4505			ไมโครโปรเซสเซอร์		 	 					3(3-0-6)

		 		Microprocessor	

12	4506			ปฏิบตัิการไมโครโปรเซสเซอร์		 					1(0-3-0)

	 		Microprocessor	Laboratory	

12	4701			การออกแบบระบบไฟฟ้า		 	 					3(3-0-6)

	 		Electrical	System	Design	

วิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต

	 ให้นกัศกึษาเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาดงัต่อไปนี	้

ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต

กลุ่มวิชาระบบไฟฟ้าก�าลัง   

12	3702			วิศวกรรมส่องสว่าง		 	 					3(3-0-6)

	 		Illumination	Engineering	

12	4406			ความเสถียรของระบบไฟฟ้าก�าลงั		 					3(3-0-6)

	 		Power	System	Stability	

12	4407			การปรับปรุงตวัประกอบก�าลงัและ		 					3(3-0-6)

	 		ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า

	 		Improve		Power	Factor	and		Harmonics

	 		in		Electrical		Systems	

12	4412			คณุภาพก�าลงัไฟฟ้า		 	 					3(3-0-6)

	 		Power	Quality	

12	4413			หวัข้อพิเศษทางระบบไฟฟ้าก�าลงั		 					3(3-0-6)

	 		Special	Topics		in	Electrical		Power		System	

กลุ่มวิชาระบบควบคุม 

12	3604			ระบบควบคมุแบบล�าดบัท่ีโปรแกรมได้		3(3-0-6)

	 		Programmable		Logic		Control		System	

12	3605			ระบบควบคมุขัน้สงู		 	 					3(3-0-6)

	 		Advance		Control		System	

12	3607			การควบคมุมอเตอร์เชิงอตุสาหกรรม						3(3-0-6)

	 		Industrial		Motor	Control	

12	4507		ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานระบบควบคมุ		3(3-0-6)

	 		Microcontroller		in	Control		System		

12	4608			หวัข้อพิเศษทางระบบควบคมุ		 					3(3-0-6)

	 		Special		Topics		in	Control		System	

กลุ่มวิชาพลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้งาน             

อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง                             

12	3901			การบริหารการใช้พลงังานไฟฟ้า		 					3(3-0-6)

	 		Electrical		Energy		Management	

12	3902			ระบบพลงังานทดแทน		 	 					3(3-0-6)

	 		Renewable		Energy		System	

12	4511			การประยกุต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ก�าลงั	3(3-0-6)

	 		Power	Electronics	Applications	

12	4512			อิเล็กทรอนิกส์ก�าลงัส�าหรับการอนรัุกษ์		3(3-0-6)

	 		พลงังาน

	 		Power	Electronics	for	Energy	Conservation	

12	4513			หวัข้อพิเศษทางระบบพลงังานและ		 					3(3-0-6)

	 		การประยกุต์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลงั

	 		Special	Topics		in	Renewable		Energy		

	 		System	and	Power	Electronics		Applications



84 คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

4.  กลุ่มวิชาเสริมประสบการณ์ภาคสนาม

	 ให้นกัศึกษาเลือกเรียนเป็นกลุ่มรายวิชา	 จ�านวน																		

6	 หน่วยกิต	 โดยเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาใดกลุ่มรายวิชาหนึ่ง		

จากกลุ่มรายวิชาดงัต่อไปนี ้

กลุ่มรายวิชาโครงงานวิศวกรรมและการฝึกงาน วิศวกรรม

ไฟฟ้า

12	4801			โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า	1		 					1(0-3-0)

	 		Electrical	Engineering	Project	1	

12	4802			โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า	2		 					2(0-6-0)

	 		Electrical	Engineering	Project	2	

12	4803			การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า		 	2(0-200-0)

	 		Electrical		Engineering		Practice	

12	4804			การศกึษาดงูานทางวิศวกรรมไฟฟ้า							1(0-3-0)

	 		Work	Study	in	Electrical	Engineering	

กลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า

12	4805			การเตรียมสหกิจศกึษาทางวิศวกรรม			0(0-30-0)

	 		ไฟฟ้า	

	 		Pre	Co-operative	Education	in	Electrical		

	 		Engineering	

12	4806			สหกิจศกึษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า		 	6(0-400-0)

	 		Co-operative	Education	in	Electrical		

	 		Engineering	

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
	 ให้นกัศกึษาเลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนใน	มหาวิทยาลยั

ธนบรีุ
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	5xxx วิชาเลือกทางกลุม่วิชามนษุยศาสตร์			 3	(3-0-6)

00	7xxx วิชาเลือกทางกลุม่วิชาภาษา	(1/5) 3	(2-2-5)

00	8xxx วิชาเลือกทางกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

(1/3)

3	(3-0-6)

10	8001 ฟิสกิส์ทัว่ไป	1	 3	(3-0-6)

10	8002 ปฏิบตักิารฟิสกิส์ทัว่ไป	1	 1	(0-3-0)

10	8005 เคมีทัว่ไป 3	(3-0-6)

10	8006 ปฏิบตักิารเคมีทัว่ไป 1	(0-3-0)

19	1002 เขียนแบบวิศวกรรม 3	(2-3-5)

รวม 20 (16-11-34)

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	6xxx วิชาเลือกทางกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 3	(3-0-6)

00	7xxx วิชาเลือกทางกลุม่วิชาภาษา	(2/5) 3	(2-2-5)

10	8003 ฟิสกิส์ทัว่ไป	2	 3	(3-0-6)

10	8004 ปฏิบตักิารฟิสกิส์ทัว่ไป	2	 1	(0-3-0)

10	8007 แคลคลูสั	1 3	(3-0-6)

12	1108 การฝึกพืน้ฐานทางวิศวกรรม 3	(2-3-5)

19	2004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3	(2-3-5)

รวม 19 (15-11-33)
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 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7xxx วิชาเลือกทางกลุม่วิชาภาษา	(3/5) 3(	2-2-5)

00	8xxx วิชาเลือกทางกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		

(2/3)

3	(3-0-6)

00	8xxx วิชาเลือกทางกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		

(3/3)

3	(3-0-6)

10	8008	 แคลคลูสั	2	 3	(3-0-6)

12	2101		 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	 3	(3-0-6)

19	2005							 วสัดวุิศวกรรม 3	(3-0-6)

19	2006 กลศาสตร์วิศวกรรม	 3	(3-0-6)

รวม 21 (20-2-41)

 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7xxx วิชาเลือกทางกลุม่วิชาภาษา	(4/5) 3	(2-2-5)

10	8009 แคลคลูสั	3		 3	(3-0-6)

12	2102 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า	 3	(3-0-6)

12	2106 ปฏิบตักิารวงจรไฟฟ้าและการวดั	 1	(0-3-0)

12	2201		 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 3	(3-0-6)

12	2301		 วิศวกรรมแมเ่หลก็ไฟฟ้า 3	(3-0-6)

XX XXXX วิชาเอกเลือก	(1/3) 3	(3-0-6)

รวม 19 (17-5-35)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7xxx วิชาเลือกทางกลุม่วิชาภาษา	(5/5) 3	(2-2-5)

12	3302	 การผนัแปลงพลงังานกลไฟฟ้า	1 3	(3-0-6)

12	3501	 อิเลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม 3	(3-0-6)

12	3509 ปฏิบตักิารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 1	(0-3-0)

12	3601	 ระบบควบคมุ 3	(3-0-6)

12	3602 ปฏิบตักิารระบบควบคมุ 1	(0-3-0)

12	4504 ดจิิตอลอิเลก็ทรอนิกส์ 3	(3-0-6)

XX XXXX วิชาเอกเลือก	(2/3) 3	(3-0-6)

รวม 20 (17-8-35)
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 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

12	3304		 การผนัแปลงพลงังานกลไฟฟ้า	2 3	(3-0-6)

12	3308 ปฏิบตักิารผนัแปลงพลงังานกลไฟฟ้า	 1	(0-3-0)

12	3401 ระบบไฟฟ้าก�าลงั 3	(3-0-6)

12	3503	 อิเลก็ทรอนิกส์ก�าลงั 3	(3-0-6)

12	4306 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสงู 3	(3-0-6)

12	4505 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3	(3-0-6)

12	4506 ปฏิบตักิารไมโครโปรเซสเซอร์ 1	(0-3-0)

XX XXXX วิชาเอกเลือก	(3/3) 3	(3-0-6)

รวม 20 (18-6-36)

 ชัน้ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

	 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียน	กลุ่มรายวิชาโครงงานวิศวกรรมและการฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

12	4803 การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2	(0-200-0)

รวม 2 (0-200-0)

แผนการเรียนส�าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน กลุ่มรายวิชาโครงงานวิศวกรรมและการฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

12	4402 โรงจกัรไฟฟ้าและสถานียอ่ย 3	(3-0-6)

12	4403 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�าลงั 3	(3-0-6)

12	4404 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก�าลงั 3	(3-0-6)

12	4405 ปฏิบตักิารจ�าลองระบบไฟฟ้าก�าลงั 1	(0-3-0)

12	4701 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3	(3-0-6)

12	4801 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า	1 1	(0-3-0)

XX XXXX วิชาเลือกเสรี	(1/2) 3	(3-0-6)

รวม 17 (15-6-30)
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 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

12	4802 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า	2 2	(0-6-0)

12	4804 การศกึษาดงูานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1	(0-3-0)

XX XXXX วิชาเลือกเสรี	(2/2) 3	(3-0-6)

รวม 6 (3-9-6)

แผนการเรียนส�าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน กลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

12	4402 โรงจกัรไฟฟ้าและสถานียอ่ย 3	(3-0-6)

12	4403 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�าลงั 3	(3-0-6)

12	4404 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก�าลงั 3	(3-0-6)

12	4405 ปฏิบตักิารจ�าลองระบบไฟฟ้าก�าลงั 1	(0-3-0)

12	4701 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3	(3-0-6)

12	4805 การเตรียมสหกิจศกึษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 0	(0-30-0)

XX XXXX วิชาเลือกเสรี		(1/2) 3	(3-0-6)

XX XXXX วิชาเลือกเสรี		(2/2) 3	(3-0-6)

รวม 19 (18-3-36)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

12	4806 สหกิจศกึษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 6	(0-400-0)

รวม 6 (0-400-0)
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ค�าอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 ดรูายละเอียดหน้า	244	-	249

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

10 8001  ฟิสิกส์ทั่วไป 1              3(3-0-6)

10 8001  General Physics 1

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

			 ความส�าคญัและความเป็นมาของวิชาฟิสิกส์	 หลกั

การทัว่ไปของวิชาฟิสิกส์	 ปริมาณวดัและการวดั	 สมบตัิของ

สสาร	กลศาสตร์ของอนภุาคและวตัถเุกร็ง	กลศาสตร์ของไหล

เบือ้งต้น	เทอร์โมไดนามิกส์เบือ้งต้น	ความร้อนและการถ่ายเท	

การสัน่สะเทือนและคลื่น	การประยกุต์	ใช้หลกัการทางฟิสิกส์

ในชีวิตประจ�าวนั	และในงาน	อตุสาหกรรม

10 8002  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1      1(0-3-0)

10 8002  General Physics Laboratory 1

วิชาบังคับก่อน : 10 8001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (หรือเรียน

ควบ)  

	 การทดลองท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกบัวิชา	

 

10 8003  ฟิสิกส์ทั่วไป 2                            3(3-0-6) 

10 8003  General  Physics 2

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 องค์ประกอบมลูฐานของแม่เหล็กไฟฟ้า		พลศาสตร์	

ของสนาม	ปรากฏการณ์แม่เหล็กปรากฏการณ์ไฟฟ้า	แม่เหล็ก

เบือ้งต้น	วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	อิเล็กทรอนิกส์

เบือ้งต้น	ทศันศาสตร์	ฟิสิกส์ยคุใหม่	การประยกุต์	ใช้หลกัการ

ทางฟิสิกส์ในชีวิตประจ�าวนัและในงานอตุสาหกรรม

10 8004  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2          1(0-3-0)

10 8004  General Physics Laboratory 2

วิชาบังคับก่อน  :  10 8003  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (หรือเรียน

ควบ)  

	 การทดลองท่ีสอดคล้องกบัวิชา	10	8003		ฟิสกิส์ทัว่ไป	2

10 8005 เคมีทั่วไป                                   3(3-0-6)

10 8005  General  Chemistry

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

 ความส�าคญัและความเป็นมาของวิชาเคมี	หลกัทัว่ไป	

ของวิชาเคมี	 การค้นพบอะตอมและโมเลกลุ	 สมบตัิของธาตุ

และ	การเกิดสารประกอบ	มวลสารสมัพนัธ์และทฤษฎีอะตอม	

พฤติกรรม	 และสมบตัิของโมเลกลุในสถานะ	 ก๊าซ	 ของเหลว	

ของแข็ง	 และสารละลาย	ปฏิกิริยาเคมีและปัจจยัการเกิด			

ปฏิกิริยาเคมี	 	 การสมดลุทางเคมี	 การสมดลุของอิออน																							

การสงัเคราะห์สารและวสัดใุหม่ท่ีมีสมบตัิพิเศษ	ปฏิกิริยา									

ออกซิเดชัน่และรีดกัชัน่	พลงังานจากปฏิกิริยาเคมี	เทอร์โมได

นามิกส์	ทางเคมี	จลนศาสตร์เคมี	โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของ

อะตอม	พนัธะเคมี	คณุสมบตัิตารางธาต	ุธาตเุรพรีเซนเททีฟ	

สารอโลหะ	โลหะทรานซิชัน่	อินทรีย์เคมีเบือ้งต้น

10 8006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                     1(0-3-0)

10 8006  General  Chemistry Laboratory

วิชาบังคับก่อน  :  10 8005  เคมีทั่วไป (หรือเรียนควบ)  

 การทดลองท่ีสอดคล้องกบัวิชา	10	8005		เคมีทัว่ไป

10 8007  แคลคูลัส 1                                 3(3-0-6)

10 8007  Calculus 1 

วิชาบังคับก่อน  :  00 8000  คณิตศาสตร์ทั่วไป

 พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ	 ลิมิต	 ความต่อเน่ือง														

การดิฟเฟอเรนติเอทและการอินทิเกรตของฟังก์ชนัค่าจริง									

และฟังก์ชนัค่าเวกเตอร์ของตวัแปรจริงและการประยกุต์	เทคนิค

การอินทิเกรต	การอินทิเกรตเชิงเส้น	 	 อินทิกรัลไม่ตรงแบบ	

อนพุนัธ์และการประยกุต์	 	 ผลต่างอนพุนัธ์และการประยกุต์			

รูปแบบยงัไม่ก�าหนด	สมการเชิงอนพุนัธ์และการประยกุต์

10 8008  แคลคูลัส 2        3(3-0-6)

10 8008  Calculus 2 

วิชาบังคับก่อน  :  10 8007  แคลคูลัส 1  

 อปุนยัเชิงคณิตศาสตร์		ล�าดบัและอนกุรมของจ�านวน	

การกระจายของฟังก์ชนัพืน้ฐานด้วยอนกุรมเทเลอร์			การอินทิ

เกรตเชิงตวัเลข	 	 พิกดัเชิงขัว้	 เส้นตรง	 	 ระนาบและพืน้ผิว	 ใน

ปริภมิูสามมิติ	 แคลคลูสัของฟังก์ชนัค่าจริงของสองตวัแปร			

แคลคลูสัของฟังก์ชนัค่าจริงของหลายตวัแปรและการ	ประยกุต์
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10 8009  แคลคูลัส 3                          3(3-0-6)

10 8009  Calculus 3 

วิชาบังคับก่อน  :  10 8008  แคลคูลัส 2  

	 ค�าตอบวิธีอนกุรมก�าลงั	 การแปลงลาปลาซปัญหา

ค่าเร่ิมต้น	อนกุรมฟริูเยร์	 อินทิกรัลฟริูเยร์	 ฟังก์ชนัของตวัแปร

เชิงซ้อน	 และการประยกุต์	 การแปลงแบบรักษารูปเดิมและ

ประยกุต์อินทริกรัลของตวัแปรเชิงซ้อนและประยกุต์ทฤษฎีอิน

ทิกรัล	ของโคซี	ทฤษฎีเรซิดิวและการประยกุต์ฟังก์ชนัเบสเซล																							

การประยกุต์ฟังก์ชนัเลอจองและการประยกุต์	 การแปลง	ฟูริ

เยร์และการประยกุต์

กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   

12 1108  การฝึกพืน้ฐานทางวิศวกรรม      3(2-3-5)

12 1108  Basic Engineering Training

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาและปฏิบตัิงานพืน้ฐานทางด้านวิศวกรรม	 ท่ี

เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือวดั	เคร่ืองมือกลพืน้ฐานตลอดจนการใช้

เคร่ืองมือวดั	อปุกรณ์ต่างๆ

12 2101  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า                         3(3-0-6)

12 2101  Electric Circuit Theory  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า	 นิยามและหน่วยของ	

ปริมาณพืน้ฐานทางไฟฟ้า	 กฎของโอห์ม	 กฎของเคอร์ชอฟ	 

การวิเคราะห์โดยทฤษฎีโนดและเมช	ทฤษฎีของเทวินินและ

นอร์ตนั	 	 การถ่ายโอนก�าลงัไฟฟ้าสงูสดุ	 การแปลงแหล่งจ่าย	

ทฤษฎี	การวางซ้อน	อปุกรณ์สะสมพลงังาน		ตวัเหน่ียวน�า	และ

ตวัเก็บประจุ	 วงจรอนพุนัธ์อนัดบัหนึ่งและอนัดบัสอง	 การ

วิเคราะห์วงจร	 กระแสสลบั	 เฟสเซอร์ไดอะแกรม	 อิมพีแดนซ์

และแอดมิตแตนซ์	ตวัประกอบก�าลงั	วงจรไฟฟ้าสามเฟส

12 2301 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า                 3(3-0-6)

12 2301 Engineering  Electromagnetic 

วิชาบังคับก่อน : 10 8008 แคลคูลัส 2 

	 การวิเคราะห์เวกเตอร์	 สนามไฟฟ้าสถิต	ศกัย์ไฟฟ้า	

ตวัน�า	และไดอิเลก็ตริก	ความจไุฟฟ้า	กระแสการพา	และกระแส

การน�า	สนามเน่ืองจากกระแสแรง	และแรงบิดท่ีกระท�าตอ่บว่ง

กระแส	ในสนามแม่เหลก็	ความเหน่ียวน�า	ความเหน่ียวน�า	ทาง

แม่เหล็กไฟฟ้า	 กระแสดิสเพลซเมนต์	สมการของแมกซ์เวลล์	

คลื่นแม่เหลก็	ไฟฟ้า

12 3501  อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      3(3-0-6)

12 3501  Engineering Electronics 

วิชาบังคับก่อน  :  12 2101  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

	 อปุกรณ์สวิตช์กึ่งตวัน�า	 คณุสมบตัิด้านกระแส	 แรง

ดนั	และความถ่ีของอปุกรณ์สวิตช์	วงจรอิเล็กทรอนิกส์พืน้ฐาน		

คณุสมบตัิพืน้ฐานของไดโอด		การวิเคราะห์และออกแบบวงจร

ไดโอด	การวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายทรานซิสเตอร์	

(BJT)	การวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายท่ีใช้มอสทรานซิสเตอร์	

(MOS	 Transistor)	 การวิเคราะห์วงจรขยายสญัญาณขนาด	

เล็ก	วงจรขยายโอเปอเรชัน่เนลแอมปลิไฟเออร์และการ	ประยกุต์

ใช้

12 3509  ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์          1(0-3-0)

12 3509  Electronics   Laboratory

วิชาบังคับก่อน : 12 3501 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

หรือเรียนควบ

	 เนือ้หาสอดคล้องกบัรายวิชา	12	3501	อิเล็กทรอนิกส์	

วิศวกรรม

12 3601  ระบบควบคุม                              3(3-0-6)

12 3601  Control Systems

วิชาบังคับก่อน  :  10 8009 แคลคูลัส 3 

	 นิยามระบบควบคมุ	 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์											

ของระบบพลวตัของระบบควบคมุแบบเปิดและระบบควบคมุ

แบบปิด	ทรานเฟอร์ฟังก์ชนั	เส้นทางเดินสญัญาณ	การวิเคราะห์	

ผลตอบสนองในเชิงเวลาและความถ่ี		เส้นทางเดินราก		เกณฑ์	

เสถียรภาพของไนควิทซ์		โบดไดอะแกรม		นิโคลชาร์ต		เสถียรภาพ	

ของระบบเฟสมาร์จิน	แกนมาร์จิน	 วิธีชดเชยแบบเฟสน�าและ

เฟส	ตามการวิเคราะห์การท�างานในย่านทรานเซียนส์และ

สภาวะคงตวัท่ีมีประสิทธิภาพ

12 3602  ปฏิบัติการระบบควบคุม                1(0-3-0)

12 3602  Control Systems Laboratory

วิชาบังคับก่อน : 12 3601 ระบบควบคุม  หรือเรียน

ควบ  

	 เนือ้หาสอดคล้องกบัรายวิชา	12	3601	ระบบควบคมุ
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19 1002  เขียนแบบวิศวกรรม                     3(2-3-5)

19 1002  Engineering Drawing  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

	 หลกัการเขียนตวัอกัษร	เรขาคณิตประยกุต์	มาตรฐาน	

ทัว่ไปในการเขียนแบบและอ่านแบบ	 การเขียนภาพและการ											

อ่านภาพฉายออโธกราฟฟิกและพิกโตเลี่ยน	 มาตรฐานการ	

ก�าหนดขนาดและพิกดัความเผ่ือ	การเขียนภาพตดั	การเขียน

วิวช่วย	และการเขียนแผ่นคลี่	การสเก็ตภาพด้วยมือ	การเขียน

ภาพ	แยกส่วนและภาพประกอบ	การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน

การเขียน	แบบเบือ้งต้น	

 

19 2004  โปรแกรมคอมพิวเตอร์        3(2-3-5)

19 2004  Computer Programming

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาหลกัการของคอมพิวเตอร์	 องค์ประกอบของ	

คอมพิวเตอร์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์	 หลกั

การของ	Electronic		Data		Processing		(EDP)	ระเบียบ	วิธี

การออกแบบและการพฒันาโปรแกรม	การเขียนโปรแกรมขัน้

สงู	ตวัอย่างการใช้งานด้านวิศวกรรม				

19 2005  วัสดุวิศวกรรม                       3(3-0-6)

19 2005  Engineering Materials

วิชาบังคับก่อน  :  10 8003  ฟิสิกส์ทั่วไป  2  

	 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างและคณุสมบตัิ

ทางวิศวกรรมของวสัด	ุศกึษากระบวนการผลติ	และการประยกุต์	

ใช้วสัดกุลุม่หลกั	 เชน่	 โลหะ	 โพลเิมอร์	 เซรามิคส์	และวสัดผุสม	

เฟสไดอะแกรมแบบสมดลุ	และการแปลความหมาย	คณุสมบตั	ิ

เชิงกลของวสัด	ุการกดักร่อนและเสือ่มสภาพของ	วสัด	ุ

19 2006  กลศาสตร์วิศวกรรม                      3(3-0-6)

19 2006  Engineering Mechanics  

วิชาบังคับก่อน  :  10 8001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  

	 ศกึษาหลกัการเบือ้งต้นของกลศาสตร์	ระบบแรง	และ

ผลลพัธ์	สมดลุ	สถิตศาสตร์ของไหล	จลนศาสตร์และพลศาสตร์	

ของอนภุาค	และวตัถแุข็งแกร่ง	กฏการเคลื่อนท่ีข้อสองของนิว

ตนั	งานและพลงังาน		การดลและโมเมนตมั

กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิชาเอกบังคับ       

12 2102  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า                3(3-0-6)

12 2102  Electric Circuit Analysis 

วิชาบังคับก่อน : 12 2101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 

	 ความถ่ีเชิงซ้อน	และการวิเคราะห์ระนาบเอส	ฟังก์ชนั	

วงจรข่าย	การแปลงลาปลาซ	และการประยกุต์ใช้งานในวงจร

ไฟฟ้า	การตอบสนองเชิงความถ่ี	วงจรรีโซแนนซ์และการสเกล	

วงจรแบบมีการเช่ือมร่วมทางสภาพแม่เหล็ก	หม้อแปลงใน

อดุมคติ	วงจรข่ายสองทางเข้าออก

12 2106  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและการวัด     1(0-3-0)

12 2106  Electric Circuit and Instrumentation Laboratory

วิชาบังคับก่อน  :  12 2201 เคร่ืองมือวัดและการวัด 

ทางไฟฟ้า หรือเรียนควบ   

	 เนือ้หาสอดคล้องกบัรายวิชา		12	2101		ทฤษฎีวงจร

ไฟฟ้า	และรายวิชา	12	2201	เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า

12 2201 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า     3(3-0-6)

12 2201 Electrical Measurements and Instrumentation

วิชาบังคับก่อน  :  12 2101  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

	 นิยามของการวดัและระบบการวดั	หน่วยพืน้ฐาน	

ของการวดัทางไฟฟ้า	คณุลกัษณะของมาตรฐานของอปุกรณ์		

พืน้ฐานการออกแบบเคร่ืองมือวดั		การวิเคราะห์การวดั		การ

วดั	กระแสและแรงดนัของกระแสตรงและกระแสสลบัโดยการ

ใช้เคร่ืองมือวดัแบบอนาลอกและดิจิตอล		การวดัก�าลงัไฟฟ้า													

ตวัประกอบก�าลงัและพลงังาน	 	การวดัอิมพีแดนซ์ความถ่ีต�่า

และความถ่ีสงู		การวดัค่าความต้านทาน		ค่าตวัเก็บประจ	ุ	ค่า

ความเหนียวน�า	การวดัสญัญาณความถ่ีและคาบเวลา	สญัญาณ	

รบกวนและเทคนิคการลดสญัญาณรบกวน	ทรานส์ดิวเซอร์	

การวดัและบนัทึกผลจากออสซิสโลสโคป	

12 3302  การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 1      3(3-0-6)

12 3302  Electromechanical Energy  Conversion 1  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 วงจรแม่เหล็ก	 แรงจากสนามแม่เหล็ก	 	 การสญูเสีย	

ในแกนเหล็ก	 	 หลกัการแปลงรูปพลงังานกลไฟฟ้า	พลงังาน

สะสม	และพลงังานสะสมเทียบเคียง		แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบั

เคร่ือง	 จกัรกลชนิดหมนุ	 	 การแปลงพลงังานในเคร่ืองจกัรกล

ไฟฟ้า	กระแสตรง	โครงสร้างและการพนัขดลวดของเคร่ืองจกัร

กล	ไฟฟ้ากระแสตรง	คณุสมบตัิของเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้ากระแส

ตรง	 และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	 การควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้า	

กระแสตรงด้วยอปุกรณ์โซลดิสเตต	หม้อแปลงไฟฟ้า	การวิเคราะห์	

หม้อแปลงไฟฟ้า	1-เฟส	และ	3-เฟส	พร้อมวิธีการตอ่ใช้งาน
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12 3304  การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 2      3(3-0-6)

12 3304  Electromechanical Energy Conversion 2

วิชาบังคับก่อน  :  12 3302  การผันแปลงพลังงานกล 

ไฟฟ้า 1

	 เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลบั	 สนามแม่เหล็กหมนุ																

ลกัษณะคณุสมบตัิของเคร่ืองจกัรกลซิงโครนสั	การขนาน	เคร่ือง

ก�าเนิดซิงโครนสั		คณุสมบตัิการลดัวงจรของเคร่ือง	จกัรกลซิง

โครนสั	 เคร่ืองจกัรกลเหน่ียวน�า	 คณุสมบตัิมอเตอร์เหน่ียวน�า

ชนิดเฟสเดียวและหลายเฟส	 การป้องกนัและการควบคมุ

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั	ด้วยอปุกรณ์โซลิดสเตต		แนะน�า

มอเตอร์เหน่ียวน�าเชิงเส้น

12 3308  ปฏิบัติการผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า1(0-3-0)

12 3308  Electromechanical Energy Conversion   

  Laboratory

วิชาบังคับก่อน  :  12 3304 การผันแปลงพลังงานกล 

ไฟฟ้า 2  หรือเรียนควบ  

	 เนือ้หาสอดคล้องกบัรายวิชา	12	3302		การผนัแปลง	

พลงังานกลไฟฟ้า	1	และ	12	3304	การผนัแปลงพลงังานกล	

ไฟฟ้า	2

12 3401  ระบบไฟฟ้าก�าลัง                         3(3-0-6)

12 3401  Electrical Power Systems

วิชาบังคับก่อน  :  12 3302  การผันแปลงพลังงานกล 

ไฟฟ้า 1

	 ระบบไฟฟ้าก�าลงั	 โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก�าลงั	

ลกัษณะของโหลด	 โรงจกัรไฟฟ้า	 การหาค่าพารามิเตอร์ของ

สายสง่	การสง่ก�าลงัไฟฟ้า		อิมพีแดนซ์ของสายสง่	ความสมัพนัธ์

ระหว่าง	กระแสและแรงดนั	การคงค่าแรงดนั	ก�าลงัสง่และก�าลงั

สญูเสีย	 การเกิดข้อผิดพลาด	 (Fault)	 ในระบบสามเฟส	ทัง้

สมมาตร	และไม่สมมาตร	ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	และการควบคมุ

อปุกรณ์	 ป้องกนัในระบบไฟฟ้าก�าลงั	 มาตรฐานและความ

ปลอดภยั

12 3503  อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง       3(3-0-6)

12 3503  Power Electronics  

วิชาบังคับก่อน  :  12 3501 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

	 คณุลกัษณะการสวิตช์ของอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	

ก�าลงั	ไดโอดก�าลงั	ไทรซิสเตอร์		ทรานซิสเตอร์ก�าลงั	มอสเฟต	

ไอจีบีที	คณุลกัษณะของสารแม่เหล็ก	แกนเหล็กของหม้อแปลง	

แกนเฟอร์ไรท์	 วงจรเอซี-ดีซีคอนเวอร์เตอร์	 วงจรดีซี-ดีซีคอน

เวอร์เตอร์	วงจรเอซี-เอซีคอนเวอร์เตอร์	วงจรดีซี-เอซีคอนเวอร์

เตอร์		

12 4306  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                   3(3-0-6)

12 4306 High Voltage Engineering

วิชาบังคับก่อน  :  12 2301  วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า

	 การใช้งานไฟฟ้าแรงสงูและสภาวะแรงดนัเกินใน	

ระบบไฟฟ้า	วิวฒันาการในการทดสอบไฟฟ้าแรงสงู		ลกัษณะ	

การวดัไฟฟ้าแรงสงู	 เทคนิคของวสัดท่ีุท�าฉนวนและเส้นทาง	

สนามไฟฟ้า	 	 เบรกดาวน์ในก๊าซ	 	 ของเหลวและไดอิเล็กตริก				

ลกัษณะและเทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงสงู	 การขนาน	 ของ

ฉนวน		

12 4402  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย           3(3-0-6)

12 4402  Electric Power Plant and Substation

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	การวิเคราะห์ลกัษณะการใช้ไฟฟ้าจากกราฟโหลด	 

การหาค่าตวัประกอบท่ีส�าคญั	เช่น	ตวัประกอบโหลด	ไดเวอร์

ซิตีแฟคเตอร์	การสร้างกราฟโหลดดเูรชัน่	การเลือก	ขนาดและ

ชนิดของโรงไฟฟ้า	แหล่งก�าเนิดพลงังานชนิดต่าง	ๆ	โรงไฟฟ้า

พลงัน�า้	โรงไฟฟ้าพลงัไอน�า้	โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม	โรงไฟฟ้า	

แก๊สเทอร์ไบน์	โรงไฟฟ้าดีเซล	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	การจ่ายโหลด

อย่างประหยดัระหว่างโรงไฟฟ้า	อปุกรณ์	หลกัในสถานีไฟฟ้า

ย่อย		อปุกรณ์ประกอบและการจดับสัในสถานีไฟฟ้าย่อย		การ

ป้องกนัฟ้าผ่าและระบบกราวด์ลงดิน

12 4403  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�าลัง         3(3-0-6)

12 4403  Electric Power System Analysis

วิชาบังคับก่อน  :  12 3401  ระบบไฟฟ้าก�าลัง

	 การค�านวณเครือข่ายของระบบสายส่งและระบบ	

จ�าหน่าย	การค�านวณโหลดโฟลว์และการควบคมุโหลดโฟลว์	

การวิเคราะห์การลดัวงจรแบบสมมาตร	 การวิเคราะห์การ

ลดัวงจรแบบไม่สมมาตร	 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก�าลงั																					

การส่งจ่ายก�าลงัไฟฟ้าอย่างประหยดั

12 4404  การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง          3(3-0-6)

12 4404  Electric Power System Protection

วิชาบังคับก่อน  :  12 3401  ระบบไฟฟ้าก�าลัง

											 หลกัการป้องกนัเบือ้งต้นและลกัษณะเฉพาะของ		

รีเลย์แบบต่าง	 ๆ	 ไดอะแกรมเส้นเดียวและรีเลย์ไดอะแกรม															

การวดัด้วยหม้อแปลงและทรานสดิวเซอร์	การป้องกนักระแส

เกินและการป้องกนัระบบกราวด์ลงดิน	การป้องกนั	เคร่ืองจกัร

กลไฟฟ้า	หม้อแปลง	บสัไฟฟ้าและเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า	 การ

ป้องกนัระบบสายส่งและระบบจ่ายก�าลงัไฟฟ้า	 การป้องกนั

ฟ้าผ่าในระบบไฟฟ้าก�าลงั
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12 4405  ปฏิบัติการจ�าลองระบบไฟฟ้าก�าลัง   1(0-3-0)

12 4405  Electrical Power Systems  Laboratory

วิชาบังคับก่อน  :  12 4403  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 

ก�าลัง หรือเรียนควบ 

	 เนือ้หาสอดคล้องกบัรายวิชา	12	4403	การวิเคราะห์	

ระบบไฟฟ้าก�าลงั	

12 4504  ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์                   3(3-0-6)

12 4504  Digital Electronics

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ระบบดิจิตอลขัน้พืน้ฐาน	 พีชคณิตบลูีน	 ระบบเลข

ฐานสอง	คณุสมบตัิของดิจิตอลเกต	เช่น	ดีทีแอล	ทีทีแอล	อีซี

แอล	เอ็นมอสและซีมอส	วงจรคอมไบเนชนั	เช่น	วงจรบวกเลข	

หน่วยคณิตศาสตร์และลอจิก	มลัติเพลกเซอร์	เอ็นโคดเดอร์	พี

แอลเอและรอม	วงจรซีเควนเชียล	เช่น	แลตช์	ฟลิปฟลอป	วงจร

นบัและรีจิสเตอร์	แนะน�าไมโครโปรเซสเซอร์	วงจรแปลงระหว่าง

อนาล็อกกบัดิจิตอล

12 4505 ไมโครโปรเซสเซอร์                       3(3-0-6)

12 4505 Microprocessor

วิชาบังคับก่อน  :  12 4504  ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์

											 ไมโครโปรเซสเซอร์เบือ้งต้น	สถาปัตยกรรมภายใน	ของ

ไมโครโปรเซสเซอร์	หนว่ยประมวลผลกลาง	 รีจิสเตอร์แฟลก	

แอดเดรสซิง่โหมด	ชดุค�าสัง่	การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบ

ล	ีสญัญาณเวลาตา่ง	ๆ 		การเช่ือมตอ่กบัหนว่ยความจ�า	การเช่ือม

ตอ่	กบัอปุกรณ์อินพตุ-เอาต์พตุ	ระบบอินเทอร์รัพ	ระบบ	ไมโคร

คอมพิวเตอร์	ทัว่	ๆ	ไป	การประยกุต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์

12 4506  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์         1(0-3-0)

12 4506  Microprocessor Laboratory

วิชาบังคับก่อน  :  12 4505  ไมโครโปรเซสเซอร์ หรือ

เรียนควบ 

	 เนือ้หาสอดคล้องกบัวิชา	12	4505		ไมโครโปรเซสเซอร์

12 4701 การออกแบบระบบไฟฟ้า                3(3-0-6)

12 4701 Electrical System Design

วิชาบังคับก่อน  :  12 2101  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

	 นิยามและสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการออกแบบ	หลกัการ	

ออกแบบพืน้ฐาน	มาตรฐานการออกแบบและการ	ติดตัง้ระบบ

ไฟฟ้า	แผนผงัการกระจายก�าลงัไฟฟ้า	เคเบิล	สายไฟฟ้า	และ

รางเดิน	สายไฟฟ้า	อปุกรณ์และเคร่ืองมือใน	ระบบไฟฟ้า	การ

ค�านวณโหลด	ของระบบไฟฟ้า	การปรับปรุง	ตวัประกอบก�าลงั	

และการออกแบบ	คาปาซิเตอร์แบงค์	การออกแบบระบบไฟฟ้า	

และแสงสว่าง

ทัง้ภายใน	 และภายนอกอาคาร	 	 การออกแบบระบบวงจร

มอเตอร์	 	 ตารางรายละเอียดวงจรหลกั	 	 วงจรย่อยและโหลด

ระบบไฟฟ้า		ระบบฉกุเฉินในระบบไฟฟ้า	การค�านวณกระแส

ลดัวงจร		การติดตัง้ระบบกราวด์ในระบบไฟฟ้า

วิชาเอกเลือก       

12 3604  ระบบควบคุมแบบล�าดับที่     3(3-0-6) 

  โปรแกรมได้                                   

12 3604  Programmable  Logic  Control  System 

วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี

	 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการควบคมุแบบล�าดบั		อปุกรณ์	

ตรวจจบั		การเขียนรีเลย์ไดอะแกรมและแลดเดอร์ไดอะแกรม			

โครงสร้างของเคร่ืองควบคมุแบบล�าดบัท่ีโปรแกรมได้	 	 การ

ควบคมุ	เคร่ืองจกัร	หรือกระบวนการด้วยเคร่ืองควบคมุเพียง

เคร่ือง	เดียว	การควบคมุแบบโครงข่ายด้วยเคร่ืองควบคมุหลาย	

ๆ	เคร่ือง	การควบคมุระยะไกลด้วยรีโมท	การเลือกเคร่ืองควบคมุ	

และอปุกรณ์สมทบให้เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบตัิเก่ียวกบัการ	

เขียนโปรแกรมควบคุม	 ทัง้พืน้ฐานและการประยุกต์ใช้																									

การฝึกเขียนโปรแกรมควบคมุกระบวนการ

12 3605  ระบบควบคุมขัน้สูง      3(3-0-6)

12 3605  Advance  Control  System

วิชาบังคับก่อน  :  12 3601  ระบบควบคุม 

	 ทฤษฎีหลกัการท�างาน	 การค�านวณ	 วิเคราะห์และ	

ออกแบบการควบคมุแบบคงทน	การควบคมุแบบไม่เชิงเส้น		

การควบคุมแบบฟัซซี	 การควบคุมโครงสร้างแปรผนัได้																					

การใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการควบคมุ	 	 การน�าระบบ	

ควบคมุต่าง	ๆ	ไปประยกุต์ใช้งาน

12 3607  การควบคุมมอเตอร์เชิงอุตสาหกรรม3(3-0-6)

12 3607  Industrial Motor Control 

วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี

	 ทฤษฎีพืน้ฐานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและ		

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั	 พืน้ฐานการป้องกนัมอเตอร์ไฟฟ้า	

วงจรควบคมุมอเตอร์แบบพืน้ฐาน	หลกัการควบคมุความเร็ว

และแรงบิตของมอเตอร์ไฟฟ้า	 อปุกรณ์ป้อนเข้าและส่งออก	

ของเคร่ืองจกัร	 การประยกุต์ใช้เคร่ืองควบคมุแบบล�าดบัขัน้	

(PLC)	ในงานอตุสาหกรรม
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12 3702 วิศวกรรมส่องสว่าง                       3(3-0-6)

12 3702  Illumination Engineering

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 คณุสมบตัิทางกายภาพของแสง	 แสงและการมอง

เห็น	การวดัแสง	แหล่งก�าเนิดแสง	การน�ากระแสของก๊าซ	และ

การเรืองแสง	หลอดไฟฟ้า	และการติดตัง้ดวงโคม	คณุสมบตัิ

ทางแสงของวตัถตุ่างๆ	 	 	 การค�านวณและออกแบบการส่อง

สว่างทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร

12 3901  การบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า       3(3-0-6)

12 3901  Electrical  Energy  Management

วิชาบังคับก่อน  :   ไม่มี

	 ศกึษาและตรวจสอบการใช้พลงังานไฟฟ้าของ	อาคาร

และโรงงานอตุสาหกรรม	การสมดลุพลงังานไฟฟ้า	 วิธีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ	การออกแบบระบบประหยดั	พลงังาน

ไฟฟ้า	การจดัการพลงังานไฟฟ้า	ของระบบปรับอากาศ	กฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคารและ	 โรงงาน

อตุสาหกรรม	

12 3902  ระบบพลังงานทดแทน                   3(3-0-6)

12 3902  Renewable  Energy System

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาและออกแบบระบบพลงังานไฟฟ้าจากแสง	

อาทิตย์	เทอร์ไบน์ท่ีใช้กบัพลงังานลม	พลงังานน�า้	และพลงังาน	

จากคลื่น	 เทคนิคการเช่ือมต่อพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้เข้ากบั

ระบบไฟฟ้า	การออกแบบระบบสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม

12 4406  ความเสถียรของระบบไฟฟ้าก�าลัง    3(3-0-6)

12 4406  Power System Stability

วิชาบังคับก่อน : 12 3302 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า1  

และ 12 3401 ระบบไฟฟ้าก�าลัง

	 เคร่ืองจกัรไฟฟ้าซิงโครนสั	ลกัษณะสมบตัิของรีแอก

แตนซ์ทางด้านแกนตรงและแกนขวางทรานเชียนส์	 

รีแอกแตนซ์	 และค่าคงตวัของเคร่ืองจักรซิงโครนัส	 

พาร์คทรานฟอร์ม	 เวกเตอร์ไดอะแกรม	และเสถียรภาพของ

เคร่ืองจกัรซิงโครนสั	ผลกระทบอนัเน่ืองจากเอ็กไซด์เตอร์และ

การควบคมุกอฟเวอร์เนอร์

12 4407  การปรับปรุงตัวประกอบก�าลัง    3(3-0-6)

  และฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า 

12 4407  Improve Power Factor and Harmonics in   

  Electrical Systems  

วิชาบังคับก่อน  :  12 2102  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

	 ความหมายและคณุสมบตัิของตวัประกอบก�าลงั	และ

ฮาร์มอนิกส์	 การเพ่ิมตวัประกอบก�าลงัในระบบไฟฟ้า	 แหล่ง

ก�าเนิดฮาร์มอนิกส์	 มาตรฐานระดบัฮาร์มอนิกส์	 ผลกระทบ	

จากฮาร์มอนิกส์	การวดัฮาร์มอนิกส์	การวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์	

และการแก้ปัญหาฮาร์มอนิกส์	

12 4412  คุณภาพก�าลังไฟฟ้า       3(3-0-6)

12 4412  Power Quality 

วิชาบังคับก่อน  :  12 3401 ระบบไฟฟ้าก�าลัง                                                                  

	 ค�าจ�ากดัความของคณุภาพก�าลงัไฟฟ้า	การพิจารณา	

คณุภาพก�าลงัไฟฟ้าของระบบ	การศกึษาถึงฮาร์มอนิกในระบบ

ไฟฟ้า	การประยกุต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ก�าลงัเพ่ือการปรับปรุง	

คณุภาพก�าลงัไฟฟ้า	มาตรฐานต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพ

ก�าลงัไฟฟ้า	 การออกแบบวงจรกรอง	การปรับปรุงคณุภาพ	

ก�าลงัไฟฟ้า

12 4413  หัวข้อพิเศษทางระบบไฟฟ้าก�าลัง     3(3-0-6)

12 4413  Special Topics in Electrical Power System

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ศกึษาและวิจยัในหวัข้อท่ีนา่สนใจในสาขาวิศวกรรม	

ไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้องกบัทางระบบไฟฟ้าก�าลงั

12 4507  ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงาน      3(3-0-6)

  ระบบควบคุม  

12 4507  Microcontroller in Control System

วิชาบังคับก่อน : 12 4505 ไมโครโปรเซสเซอร์                                                            

	 ทบทวนสถาปัตยกรรมของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์	

แบบ	8	bit	โปรแกรมภาษาซีส�าหรับการควบคมุไมโครคอนโทรล	

เลอร์	การโปรแกรมไฟล์เลขฐาน	16	 เข้าสูไ่อซี	การแสดงผลด้วย	

LED,	7-segment,	LCD	พอร์ตอินพตุและเอาท์พตุ	วงจรเปลีย่น	

สญัญาณอนาลอกเป็นดจิิตอล	โมดลูสร้างสญัญาณ	PWM	และ	

CCP	การขดัจงัหวะการท�างานของโปรแกรม	การควบคมุระบบ	

เปิดและการควบคมุระบบปิด	ตวัอยา่งการเช่ือมตอ่ไมโครคอน-												

โทรลเลอร์กบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ก�าลงั	การควบคมุการขบั	

มอเตอร์กระแสตรง	การควบคมุการขบัมอเตอร์กระแสสลบั	1	เฟส	

การควบคมุการขบัมอเตอร์กระแสสลบั	3	เฟส	การควบคมุความเร็ว

รอบของมอเตอร์กระแสตรง	การควบคมุแรงบดิของมอเตอร์	

กระแสตรง	การควบคมุ	PI	อปุกรณ์ส�าหรับพฒันาฮาร์ดแวร์และ	

ซอฟต์แวร์	และการจ�าลองการท�างาน
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12 4511 การประยุกต์ใช้งานอเิลก็ทรอนิกส์ก�าลัง3(3-0-6)

12 4511 Power Electronics Applications  

วิชาบังคับก่อน  :  12 3503  อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง

	 การแนะน�าการขบัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและ	

ไฟฟ้ากระแสสลบั	การแนะน�าสวิตช่ิงพาวเวอร์ซพัพลาย	วงจร

ขบัน�า	ของอปุกรณ์	เช่น	ทรานซิสเตอร์ก�าลงั	ไอจีบีที	เอสซีอาร์	

การออกแบบหม้อแปลง	ตวัเหน่ียวน�าความถ่ีสงู	 	 และวงจร

ประวิง		

12 4512  อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังส�าหรับการ     3(3-0-6)

  อนุรักษ์พลังงาน

12 4512  Power Electronics for Energy Conservation

วิชาบังคับก่อน : 12 3503  อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง

	 กฎหมายการอนรัุกษ์พลงังาน		การปรับปรุงแฟกเตอร์

ก�าลงั	การปรับโหลดได้ดลุ	แผงสวิตซ์หลกั	อปุกรณ์สบัเปลี่ยน																							

การประยกุต์หม้อแปลงเพ่ือประหยดัพลงังาน	หลอดประหยดั

ไฟฟ้าและการใช้แสงโดยรอบ	บลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์		หม้อแปลง

อิเล็กทรอนิกส์	 วงจรอินเวอร์เตอร์และการประยกุต์	 มอเตอร์

ประสิทธิภาพสงู		ซอฟท์สตาร์ท	และควบคมุมอเตอร์เหน่ียวน�า	

ระบบพลงังานเซลล์แสงอาทิตย์	กรณีตวัอย่าง

12 4513  หัวข้อพิเศษทางระบบพลังงานและ   3(3-0-6)

  การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง   

12 4513  Special Topics in Renewable Energy 

  System and Power Electronics Applications

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาและวิจยัในหวัข้อท่ีนา่สนใจในสาขาวิศวกรรม	

ไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้องกบัทางระบบพลงังานและการประยกุต์	

อิเลก็ทรอนิกส์ก�าลงั

12 4608  หัวข้อพิเศษทางระบบควบคุม        3(3-0-6)

12 4608  Special Topics  in Control  System

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาและวิจยัในหวัข้อท่ีน่าสนใจในสาขาวิศวกรรม

ไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้องกบัทางระบบควบคมุ

12 4801  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1             1(0-3-0)

12 4801  Electrical Engineering Project 1 

วิชาบังคับก่อน : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70 หรือมีสถานะเป็นนักศึกษาชัน้ปีสุดท้าย

	 	 ให้นกัศึกษาน�าเสนอและอภิปรายการพฒันาทาง							

เทคโนโลยีท่ีส�าคญัทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	 และให้นกัศกึษา

เขียนรายงานเสนอความคิดเห็นในการสมัมนาด้วย

12 4802 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  2             2(0-6-0)

12 4802 Electrical Engineering Project 2

วิชาบังคับก่อน : 12 4801 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1

	 ให้นกัศกึษาศกึษา	และออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า	

มีการค้นคว้าทดลองวิจยัท่ีมีเหตผุล	ด้วยตวันกัศกึษาเอง	ตลอด

จนเขียนรายงานประกอบโครงงาน	 ทัง้นีโ้ดยมีอาจารย์ให้ค�า

แนะน�าปรึกษา

.

12 4803  การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า         2(0-200-0)

12 4803  Electrical  Engineering  Practice

วิชาบังคับก่อน  :  มีสถานะเป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ 3

	 ฝึกงานวิศวกรรมในหน่วยงานอตุสาหกรรม	ส�านกังาน	

วิศวกรรมท่ีปรึกษา	หรือห้องปฏิบตัิการทางวิศวกรรม	เป็นเวลา	

ไม่น้อยกว่า	240	ชัว่โมง	มีการประเมินผลการปฏิบตัิ	งานโดย	

วิศวกรผู้ควบคมุ	และอาจารย์ประจ�าสาขาวิชา

12 4804  การศึกษาดูงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า  1(0-3-0)

12 4804    Work Study in Electrical Engineering

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัวิวฒันาการทางวิศวกรรม	

เฉพาะสาขาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตา่ง	ๆ 	โดยท�าการ

ศกึษาหวัข้อจากเอกสาร	งานวิจยั	ประสบการณ์การท�างานของ

ผู้ช�านาญการ	ดงูาน	ในสถานประกอบการและโรงงานอตุสาหกรรม	

โดยต้องมีการเขียนรายงานน�าเสนอ

12 4805  การเตรียมสหกิจศึกษาทาง    0(0-30-0)

  วิศวกรรมไฟฟ้า  

12 4805  Pre Co-operative Education in Electrical 

     Engineering 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี (ไม่นับหน่วยกิต  การประเมินผล 

การเรียนเป็นแบบ  S / U)

	 การปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบตั	ิ											

งานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้เร่ืองหลกัการ		

แนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศกึษา		กระบวนการขัน้ตอนของสหกิจ

ศกึษา	ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัสหกิจศกึษา	ความรู้พืน้ฐาน

เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมคัรงาน	การสอบสมัภาษณ์													

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการท�างานการพฒันาทกัษะทาง						

ด้านการสื่อสารระหว่างบคุคลในสถานท่ีประกอบการ	 	 การ

เลือกสถานประกอบการ	 ตลอดจนความรู้พืน้ฐานท่ีจ�าเป็น	

ส�าหรับการไปปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ		การเสริมสร้าง	

ทกัษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา	ความรู้เก่ียว

กบั	มาตรฐานสากล	มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั	

ในสถานประกอบการ	การเขียนรายงานทางวิชาการและการน�า

เสนอผลงาน
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12 4806  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า    6(0-400-0)

12 4806  Co-operative Education in Electrical 

  Engineering 

วิชาบังคับก่อน : 12 4805 การเตรียมสหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า

	 	จดัการศกึษาให้นกัศกึษาได้ไปปฏิบตัิงานในสถาน

ประกอบการ	 เป็นการปฏิบตัิงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม	

เวลาเสมือนเป็นพนกังานชัว่คราว	ณ	สถานประกอบการ	โดย

ต้องมีเวลาปฏิบตัิงานไม่น้อยกว่า		400	ชัว่โมง	เพ่ือให้นกัศกึษา	

ได้เช่ือมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์จากการ									

ปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ	มีการประเมินผล	โดยวดั	

จากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา	พนกังาน	

ท่ีควบคมุการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการและ	จากรายงาน	

วิชาการ
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย  																	:	 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต			สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ

 ภาษาอังกฤษ 													:	 Bachelor	of	Engineering	Program	in	Industrial

ปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย        ช่ือเต็ม 	:		 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต	(วิศวกรรมอตุสาหการ)

   ช่ือย่อ	 :	 วศ.บ.	(วิศวกรรมอตุสาหการ)

 ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม	 :	 Bachelor	of		Engineering		(Industrial	Engineering)

                        ช่ือย่อ 	 :	 B.Eng.	(Industrial	Engineering)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
	 สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต		มหาวิทยาลยัธนบรีุ	

ระบบการจัดการศึกษา
	 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค	 โดย	 1	 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น	 2	ภาคการศึกษาปกติ	 1																																		

ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาในการศกึษาไม่น้อยกว่า	15	สปัดาห์	และเป็นไปตามข้อก�าหนดมหาวิทยาลยัธนบรีุ	พ.ศ.	2550	

หมวด	10	หลกัสตูรการสอนและการวดัผลการศกึษา	ข้อ	10.2	

ระบบหน่วยกิต
	 1.		รายวิชาภาคทฤษฎี	ท่ีใช้เวลาบรรยาย	หรืออภิปรายปัญหา	1	ชัว่โมงต่อสปัดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศกึษาปกติ	ไม่

น้อยกว่า	15	ชัว่โมง	ให้มีค่าเท่ากบั	1	หน่วยกิต

	 2.			รายวิชาภาคปฏิบตัิ	ท่ีใช้เวลาฝึก	หรือทดลอง	2	หรือ	3	ชัว่โมง	ต่อสปัดาห์ตลอด	หนึ่งภาคการศกึษาปกติ	ตัง้แต	่

30	ถึง	45	ชัว่โมง	ให้มีค่าเท่ากบั	1	หน่วยกิต

	 3.	 	 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม	 ท่ีใช้เวลา	 3	 ถึง	 6	 ชัว่โมงต่อสปัดาห์	 ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ	 ตัง้แต	่														

45	ถึง	90	ชัว่โมง	ให้มีค่าเท่ากบั	1	หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา
								เป็นหลกัสตูรปริญญาตรี	4	ปี	ระยะเวลาในการศกึษาไม่น้อยกว่า	6	ภาคการศกึษาปกติ	และอย่างมากไม่เกิน	8	ปีการ

ศกึษา
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โครงสร้างหลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า	144	หน่วยกิต	

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต

	 	 	 1.		กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์	 	 	 	 		3		หน่วยกิต

	 	 	 2.		กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์	 	 	 	 		3		หน่วยกิต

	 	 	 3.		กลุ่มวิชาภาษา		 	 	 	 15		หน่วยกิต

																			 	 4.		กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 	 		9		หน่วยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ   108   หน่วยกิต

	 	 	 1.		กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 21		หน่วยกิต

	 	 	 2.		กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์	 	 27		หน่วยกิต

	 	 	 3.		กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ																												

											 	 	 	 -		วิชาเอกบงัคบั	 	 	 	 39		หน่วยกิต

								 	 	 	 -		วิชาเอกเลือก	 	 	 									15-18		หน่วยกิต

	 	 	 4.		กลุ่มวิชาเสริมประสบการณ์ภาคสนาม										 		6		หน่วยกิต	 			

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต

2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	6001			สงัคม	เศรษฐกิจ	การเมือง			 					3(3-0-6)

	 		และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 		Society,	Economy,	Politics	and	Government		

	 		in	Democratic	System	

00	6002			กฎหมายเบือ้งต้น		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Law	

00	6003			จิตวิทยาเพ่ือคณุภาพชีวิต	 	 					3(3-0-6)

	 		Psychology	for	Quality	of	Life	

00	6004			จิตวิทยาธุรกิจและอตุสาหกรรม				 					3(3-0-6)

	 		Business	and	Industrial	Psychology	

00	6005			การจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร				3(3-0-6)

	 		ธรรมชาต	ิ

	 		Environmental	and	Natural	Resource	Management	

00	6007			เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชมุชน	 					3(3-0-6)

	 		Self	–	Sufficient	Economy	and	Community		

	 		Business	

00	6010			การพฒันาบคุลิกภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Personality	Development	

00	6011			ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Business					

00	6012			การเงินส่วนบคุคล		 	 					3(3-0-6)

	 		Personal		Finance							

00	6013			การจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ			3(3-0-6)

	 		Management	and	Entrepreneurship	

00	6014			ธนบรีุศกึษา		 	 	 					1(1-0-2)

	 		Thonburi	Studies	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวน 30 หน่วยกิต 

ประกอบด้วย รายวิชาและจ�านวนหน่วยกิต  ดังนี ้

1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	5000			มนษุยสมัพนัธ์	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Human	Relations	

00	5001			สารนิเทศและการศกึษาค้นคว้า		 					1(1-0-2)

	 		Information	Services	and	Study	Fundamentals	

00	5002			ศิลปวฒันธรรม		 	 	 			3(3-0-6)	

	 		Art	and	Culture	

00	5003			อารยธรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Civilization	

00	5004			มนษุย์กบัดนตรี	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Music	

00	5005			มนษุย์กบัวรรณกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Literary	Works	

00	5006			จริยศาสตร์	วิสยัทศัน์และการด�ารงชีวิต	3(3-0-6)	

			 		Moral,	Vision	and	Life	Style	

00	5007			ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเอง		1(0-2-4)

	 		Study	Skills	and	Self	–	Development	Skills	

00	5008			พลศกึษาเพ่ือคณุภาพชีวิต		 					1(0-2-4)

	 		Physical	Education	for	Quality	of	Life	

00	5009			ภมิูปัญญาไทย	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Thai	Folk	Wisdom	

00	5010			ศาสนศกึษาและธรรมปฏิบตัิ	 					3(3-0-6)

	 		Religious	Studies	and	Moral	Practice	

00	5011			ปรัชญากบัชีวิต		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Philosophy	and	Life	
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3.  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร จ�านวน 15 หน่วยกิต

00	7000			ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย		 					3(3-0-6)

	 		Communication	Skill	in	Thai	

00	7006			ภาษาองักฤษส�าหรับการน�าเสนอ	 					3(2-2-5)

	 		English	for	Presentations	

00	7010			ภาษาญ่ีปุ่ น	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	I	

00	7011			ภาษาญ่ีปุ่ น	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	II	

00	7012			ภาษาจีน	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	I	

00	7013			ภาษาจีน	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	II	

00	7015			ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Everyday	Life	

00	7016			ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Communication	

00	7017			ภาษาองักฤษส�าหรับการฟัง	และพดู						3(2-2-5)

	 		English		for	Listening	and	Speaking	

00	7018			การอ่านภาษาองักฤษ		 	 					3(2-2-5)

	 		Reading		English		

00	7019			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	1		 					3(2-2-5)

	 		English		for	Careers	I

00	7020			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	2		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Careers	II	

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	8000			คณิตศาสตร์ทัว่ไป		 	 					3(3-0-6)

	 		General		Mathematics	

00	8001			สถิติทัว่ไป	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Statistics	

00	8002		วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต	3(3-0-6)		

	 		Science	and	Technology	for	Quality	of	Life				

00	8003			พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	 					3(2-2-5)

	 		สารสนเทศ

	 		Computer	and	Information	Technology		

	 		Fundamentals	

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 108 หน่วยกิต
1.  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

จ�านวน 21 หน่วยกิต

10	8001			ฟิสิกส์ทัว่ไป	1	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Physics		1	

10	8002			ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป	1	 	 					1(0-3-0)

	 		General	Physics	Laboratory		1	

10	8003			ฟิสิกส์ทัว่ไป	2	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General		Physics		2	

10	8004			ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป	2	 	 					1(0-3-0)

	 		General	Physics	Laboratory		2	

10	8005			เคมีทัว่ไป	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General		Chemistry	

10	8006			ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป	 	 					1(0-3-0)

	 		General		Chemistry	Laboratory	

10	8007			แคลคลูสั	1	 	 		 					3(3-0-6)

	 		Calculus		1	

10	8008			แคลคลูสั	2	 	 		 					3(3-0-6)

	 		Calculus		2	

10	8009			แคลคลูสั	3	 	 	 					3(3-0-6)

	 	Calculus		3	

2.  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 27 หน่วยกิต

11	2302			เทอร์โมไดนามิกส์	1		 	 					3(3-0-6)

	 		Thermodynamics	1	

12	2103			พืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า		 					3(3-0-6)

	 		Fundamental	of	Electrical	Engineering	

12	2104			ปฏิบตัิการพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า			1(0-3-0)

	 		Fundamental	of	Electrical	Engineering	

	 		Laboratory	

13	2201			กรรมวิธีการผลิต			 	 					3(3-0-6)

	 		Manufacturing	Processes	

13	2202			สถิติวิศวกรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Engineering	Statistics	

19	1001			งานฝึกฝีมือช่าง		 	 	 					2(1-3-3)

	 		Workshop	Practice	

19	1002			เขียนแบบวิศวกรรม		 	 					3(2-3-4)

	 		Engineering	Drawing

	19	2004		โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 	 					3(2-3-5)

	 		Computer	Programming	

19	2005			วสัดวิุศวกรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Engineering	Materials	

19	2006			กลศาสตร์วิศวกรรม		 	 					3(3-0-6)	

				 		Engineering	Mechanics			
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3.  กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     

60 หน่วยกิตวิชาเอกบังคับ จ�านวน  39  หน่วยกิต

กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต  

(Materials and Manufacturing Processes; MMP) 

13	2203			กลศาสตร์วสัด	ุ	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Mechanics	of	Materials	

13	3501			ระบบอตัโนมตัิ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Automation	

กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย 

(Work Systems and Safety; WSS) 

13	3401			การศกึษางาน		 	 	 					3(3-0-6)

	 		work	Study	

13	4407			วิศวกรรมความปลอดภยั		 	 					3(3-0-6)

	 		Safety	Engineering		

กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ 

(Quality Systems; QS) 

13	3403			การควบคมุคณุภาพ	 	 					3(3-0-6)

	 		Quality	Control	

13	4310			การประกนัคณุภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Quality	Assurances	

กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

(Economic and Finance; EF) 

13	3405			การวิเคราะห์ต้นทนุในงานอตุสาหกรรม	3(3-0-6)

	 		Industrial	Cost		Analysis	

13	3603			เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Engineering	Economy	

กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด�าเนินการ

(Production and Operations Management; POM) 

13	3601			การวิจยัการด�าเนินงาน		 	 					3(3-0-6)

	 		Operations	Research	

13	4404			การวางแผนและควบคมุการผลิต		 					3(3-0-6)

	 		Production	Planning	and	Control	

กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรม อุตสาห

การ

(Integration of Industrial Engineering Techniques; IIET)

13	3301			การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม		 					3(3-0-6)

	 		Industrial	Plant	Design	

13	4604			วิศวกรรมซ่อมบ�ารุง		 	 					3(3-0-6)

	 		Maintenance	Engineering	

13	4608			โครงงานวิศวกรรมอตุสาหการ	1		 					1(0-3-0)

	 		Industrial	Engineering	Project	1	

13	4609			โครงงานวิศวกรรมอตุสาหการ	2		 					2(0-6-0)

	 		Industrial	Engineering	Project	2	

วิชาเอกเลือก จ�านวน 15 - 18 หน่วยกิต

	 นกัศกึษาต้องเลือกเรียนรายวิชา	13	3304	การฝึกงาน	

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ	หรือ	 13	 3303	สหกิจศึกษา	ทาง

วิศวกรรมอตุสาหการ	ในกลุม่วิชาประสบการณ์ภาคสนาม	และ

เลือกเรียนจากรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาต่อไปนี	้อีกอย่างน้อย	

จ�านวน	 18	หน่วยกิต	 ส�าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา																		

13	3304	การฝึกงานทางวิศวกรรมอตุสาหการ	หรือ	อีกอย่าง

น้อย	15	หน่วยกิต	ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนวิชา	13	3303	

สหกิจศกึษาทางวิศวกรรมอตุสาหการ

กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต 

(Materials and Manufacturing Processes; MMP) 

11	3604			ปฏิบตัิการวิศวกรรมเคร่ืองกล		 					1(0-3-0)

	 		Mechanical	Engineering	Laboratory	

13	2304			วิศวกรรมเคร่ืองมือ		 	 					3(3-0-6)

	 		Tools	Engineering	

13	3305			ปฏิบตักิารวิศวกรรมการวดัและตรวจสอบ	2(1-2-3)

	 		Engineering	Metrology	Laboratory	

13	3306			วิศวกรรมทดสอบวสัด	ุ	 	 					3(3-0-6)

	 		Material	Testing	Engineering	

13	3307			ปฏิบตัิการกรรมวิธีการผลิตและระบบ			1(0-3-0)

	 		อตัโนมตัิ

	 		Manufacturing	Processes	and		Automation		

	 		Laboratory	

13	4306			คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและการผลิต	3(2-3-5)

	 		Computer	Aided	Design	and	Manufacturing	

กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย

(Work Systems and Safety; WSS) 

13	4207			มาตรฐานและกฎระเบียบอตุสาหกรรม		3(3-0-6)

	 		Industry	Standards	and	Inter	Regulation

13	4301			การจดัการอตุสาหกรรมท้องถ่ินและ						3(3-0-6)

	 		อาเซียน

	 		Local	Area	Industry	Management	and		Asean	

13	4409			การยศาสตร์		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Ergonomics	

13	4304			การประเมินความเสี่ยงทางวิศวกรรม				3(3-0-6)

	 		Engineering	Risk	Assesment	

13	4606			กฎหมายอตุสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม			3(3-0-6)

	 		Industrial	And	Environment	Laws	

13	5305			ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการส�าหรับ	3(3-0-6)

	 		วิศวกร

	 		Management	Information	System	for		 	

	 		Engineering
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กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ

(Quality System; QS) 

13	3302			ปฏิบตัิการการควบคมุคณุภาพและ							1(0-3-0)

	 		การศกึษางาน

	 		Quality	Control	and	Work	Study	Laboratory	

13	4208			ตารางการบริหารงานอย่างสมดลุย์		 					3(3-0-6)

	 		Balanced	Scorecard	

13	4209			ซิกส์	ซิกม่า		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Six-Sigma	

13	4210			มาตรฐานอตุสาหกรรมระดบัสากล		 					3(3-0-6)

	 		International	Industry	Standard	

13	4212			สถิติขัน้สงูส�าหรับวิศวกร		 	 					3(3-0-6)

	 		Advanced	Engineering	Statistics	

13	4308			การจดัการคณุภาพเชิงวิศวกรรม		 					3(3-0-6)

	 		Management	of	Quality	Engineering	

กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

(Economic and Finance; EF) 

13	340					การจดัการต้นทนุในอตุสาหกรรม		 					3(3-0-6)

	 		Industrial	Cost		Management	

13	4302			การเงินและการบญัชีส�าหรับวิศวกร							3(3-0-6)

	 		อตุสาหการ

	 		Managerial	Accounting	and	Finance	for		

	 		Industrial	Engineering	

13	4309			เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขัน้สงู		 					3(3-0-6)

	 		Advanced	Engineering	Economy	

13	4406			การศกึษาความเป็นไปได้ของ		 					3(3-0-6)

	 		โครงการอตุสาหกรรม

	 		Industrial	Project	Feasibility	Study	

13	4408			การเป็นผู้ประกอบการ		 	 					3(3-0-6)

	 		Entrepreneurship	

กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด�าเนินการ

(Production and Operations Management; POM) 

13	430	 		ปฏิบตัิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์							1(0-3-0)

	 		ช่วยในงานอตุสาหกรรม

	 		Computer	Applications	for	Industry	Laboratory	

13	4610			หวัข้อพิเศษในทางวิศวกรรมอตุสาหการ	3(3-0-6)

	 		Special	Topics	in	Industrial	Engineering	

13	5402			วิศวกรรมคณุค่า			 	 					3(3-0-6)

	 		Value	Engineering	

13	5412			การจดัการพลงังานในอตุสาหกรรม							3(3-0-6)

	 		Energy	Management	in	Industry	

13	5504			การควบคมุสินค้าคงคลงั	 	 					3(3-0-6)

	 		Inventory	Control	

13	5602			การจ�าลองสถานการณ์	 	 					3(3-0-6)	

			 		Simulation	

4.  กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคสนาม จ�านวน 3-6 หน่วยกติ

	 นกัศกึษาต้องเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง	จาก

รายวิชาต่อไปนี ้

13	3303			สหกิจศกึษาทางวิศวกรรมอตุสาหการ

	 		Co-operative	Education	in		Industrial		

	 		Engineering	 6(0-400-0)

13	3304			การฝึกงานทางวิศวกรรมอตุสาหการ

	 		Industrial	Engineering	Practice	 3(0-280-0)

	 ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา	13	3303	สห

กิจศกึษาทางวิศวกรรมอตุสาหการ	จะต้องผ่านการเรียนรายวิชา	

การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา						

13	5603			การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา		 			0(0-30-0)

				 		Pre	–	Cooperative	Education	

หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ
	 ให้นกัศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนใน	

มหาวิทยาลยัธนบรีุ



102 คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

แผนการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 กรณีไม่เลือกเรียนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา	(1/5) 3	(3-0-6)

00	8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์และ	คณิตศาสตร์	(1/3) 3	(3-0-6)

10	8001 ฟิสกิส์ทัว่ไป	1 3	(3-0-6)

10	8002 ปฏิบตักิารฟิสกิส์ทัว่ไป	1 1	(0-3-0)

10	8005 เคมีทัว่ไป 3	(3-0-6)

10	8006 ปฏิบตักิารเคมีทัว่ไป 1	(0-3-0)

19	1001 งานฝึกฝีมือชา่ง 2	(1-3-3)

19	1002 เขียนแบบวิศวกรรม 3	(2-3-5)

รวม 19 (15-12-32)

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	6xxx วิชาเลือกทางสงัคมศาสตร์ 3	(3-0-6)

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา	(2/5) 3	(3-0-6)

10	8003 ฟิสกิส์ทัว่ไป	2 3	(3-0-6)

10	8004 ปฏิบตักิารฟิสกิส์ทัว่ไป	2 1	(0-3-0)

10	8007 แคลคลูสั	1 3	(3-0-6)

11	2302 เทอร์โมไดนามิกส์	1 3	(3-0-6)

19	2005 วสัดวุิศวกรรม 3	(3-0-6)

รวม 19 (18-3-36)
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 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	5xxx วิชาเลือกทางมนษุยศาสตร์ 3	(3-0-6)

00	8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์และ	คณิตศาสตร์	(2/3) 3	(3-0-6)

10	8008 แคลคลูสั	2 3	(3-0-6)

13	2201 กรรมวิธีการผลติ 3	(3-0-6)

19	2004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3	(2-3-5)

19	2006 กลศาสตร์วิศวกรรม 3	(3-0-6)

รวม 18 (17-3-35)

 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา	(3/5) 3	(3-0-6)

00	8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	(3/3) 3	(3-0-6)

10	8009 แคลคลูสั	3 3	(3-0-6)

12	2103 พืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3	(3-0-6)

12	2104 ปฏิบตักิารพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1	(0-3-0)

13	2202 สถิตวิิศวกรรม 3	(3-0-6)

13	2203 กลศาสตร์วสัดุ 3	(3-0-6)

รวม 19 (18-3-36)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา	(4/5) 3	(3-0-6)

13	3401 การศกึษางาน 3	(3-0-6)

13	3501 ระบบอตัโนมตัิ 3	(3-0-6)

13	3601 การวิจยัการด�าเนินงาน 3	(3-0-6)

13	3603 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3	(3-0-6)

13	4310 การประกนัคณุภาพ 3	(3-0-6)

รวม 18 (18-0-36)
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 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา	(5/5) 3	(3-0-6)

13	xxxx วิชาเอกเลือก	(1/6) 3	(3-0-6)

13	xxxx วิชาเอกเลือก	(2/6) 3	(3-0-6)

13	3301 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

13	3403 การควบคมุคณุภาพ 3	(3-0-6)

13	3405 การวิเคราะห์ต้นทนุในงานอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

รวม 18 (18-0-36)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

13	3304 การฝึกงานทางวิศวกรรมอตุสาหการ 3	(0-280-0)

รวม 3 (0-280-0)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

13	xxxx วิชาเอกเลือก	(3/6) 3	(3-0-6)

13	xxxx เลือกเสรี	(1/2) 3	(3-0-6)

13	4404 การวางแผนและควบคมุการผลติ 3	(3-0-6)

13	4407 วิศวกรรมความปลอดภยั 3	(3-0-6)

13	4604 วิศวกรรมซอ่มบ�ารุง 3	(3-0-6)

13	4608 โครงงานวิศวกรรมอตุสาหการ	1 1	(0-3-0)

รวม 16	(15-3-30)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

13	xxxx เลือกเสรี	(2/2) 3	(3-0-6)

13	xxxx วิชาเอกเลือก	(4/6) 3	(3-0-6)

13	xxxx วิชาเอกเลือก	(5/6) 3	(3-0-6)

13	xxxx วิชาเอกเลือก	(6/6) 3	(3-0-6)

13	4609 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ	2 2	(0-6-0)

รวม 14 (12-6-24)
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 กรณีเลือกเรียนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา	(1/5) 3	(3-0-6)

00	8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์และ	คณิตศาสตร์	(1/3) 3	(3-0-6)

10	8001 ฟิสกิส์ทัว่ไป	1 3	(3-0-6)

10	8002 ปฏิบตักิารฟิสกิส์ทัว่ไป	1 1	(0-3-0)

10	8005 เคมีทัว่ไป 3	(3-0-6)

10	8006 ปฏิบตักิารเคมีทัว่ไป 1	(0-3-0)

19	1001 งานฝึกฝีมือชา่ง 2	(1-3-3)

19	1002 เขียนแบบวิศวกรรม 3	(2-3-5)

รวม 19 (15-12-32)

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	6xxx วิชาเลือกทางสงัคมศาสตร์ 3	(3-0-6)

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา	(2/5) 3	(3-0-6)

10	8003 ฟิสกิส์ทัว่ไป	2 3	(3-0-6)

10	8004 ปฏิบตักิารฟิสกิส์ทัว่ไป	2 1	(0-3-0)

10	8007 แคลคลูสั	1 3	(3-0-6)

11	2302 เทอร์โมไดนามิกส์	1 3	(3-0-6)

19	2005 วสัดวุิศวกรรม 3	(3-0-6)

รวม 19 (18-3-36)

 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	5xxx วิชาเลือกทางมนษุยศาสตร์ 3	(3-0-6)

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา	(3/5) 3	(3-0-6)

00	8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์และ	คณิตศาสตร์	(2/3) 3	(3-0-6)

10	8008 แคลคลูสั	2 3	(3-0-6)

13	2201 กรรมวิธีการผลติ 3	(3-0-6)

19	2004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3	(2-3-5)

19	2006 กลศาสตร์วิศวกรรม 3	(3-0-6)

รวม 21 (20-3-41)
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 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	(3/3) 3	(3-0-6)

10	8009 แคลคลูสั	3 3	(3-0-6)

12	2103 พืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3	(3-0-6)

12	2104 ปฏิบตักิารพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1	(0-3-0)

13	2202 สถิตวิิศวกรรม 3	(3-0-6)

13	2203 กลศาสตร์วสัดุ 3	(3-0-6)

13	3401 การศกึษางาน 3	(3-0-6)

รวม 19 (18-3-36)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา	(4/5) 3	(3-0-6)

13	3301 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

13	3403 การควบคมุคณุภาพ 3	(3-0-6)

13	3501 ระบบอตัโนมตัิ 3	(3-0-6)

13	3601 การวิจยัการด�าเนินงาน 3	(3-0-6)

13	4404 การวางแผนและควบคมุการผลติ 3	(3-0-6)

13	4407 วิศวกรรมความปลอดภยั 3	(3-0-6)

รวม 21 (21-0-42)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

13	3303 สหกิจศกึษาทางวิศวกรรมอตุสาหการ 6	(0-400-0)

รวม 6 (0-400-0)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

13	xxxx วิชาเอกเลือก	(1/5) 3	(3-0-6)

13	xxxx วิชาเอกเลือก	(2/5) 3	(3-0-6)

13	xxxx วิชาเอกเลือก	(3/5) 3	(3-0-6)

รวม 9 (9-0-18)
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 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7xxx วิชาเลือกทางภาษา	(5/5) 3	(3-0-6)

13	xxxx วิชาเอกเลือก	(4/5) 3	(3-0-6)

13	xxxx วิชาเอกเลือก	(5/5) 3	(3-0-6)

13	xxxx เลือกเสรี	(1/2) 3	(3-0-6)

13	3603 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3	(3-0-6)

13	4604 วิศวกรรมซอ่มบ�ารุง 3	(3-0-6)

13	4608 โครงงานวิศวกรรมอตุสาหการ	1 1	(0-3-0)

รวม 19 (18-3-36)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

13	xxxx เลือกเสรี	(2/2) 3	(3-0-6)

13	3405 การวิเคราะห์ต้นทนุในงานอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

13	4310 การประกนัคณุภาพ 3	(3-0-6)

13	4609 โครงงานวิศวกรรมอตุสาหการ	2 2	(0-6-0)

รวม 11 (9-6-18)
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ค�าอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 ดรูายละเอียดหน้า	244	-	249

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

10 8001  ฟิสิกส์ทั่วไป 1              3(3-0-6)

10 8001  General Physics 1

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

			 ความส�าคญัและความเป็นมาของวิชาฟิสิกส์	 หลกั

การทัว่ไปของวิชาฟิสิกส์	 ปริมาณวดัและการวดั	 สมบตัิของ

สสาร	กลศาสตร์ของอนภุาคและวตัถเุกร็ง	กลศาสตร์ของไหล

เบือ้งต้น	เทอร์โมไดนามิกส์เบือ้งต้น	ความร้อนและการถ่ายเท	

การสัน่สะเทือนและคลื่น	การประยกุต์	ใช้หลกัการทางฟิสิกส์

ในชีวิตประจ�าวนั	และในงาน	อตุสาหกรรม

10 8002  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1      1(0-3-0)

10 8002  General Physics Laboratory 1

วิชาบังคับก่อน : 10 8001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (หรือเรียน

ควบ)  

	 การทดลองท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกบัวิชา	

 

10 8003  ฟิสิกส์ทั่วไป 2                            3(3-0-6) 

10 8003  General  Physics 2

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 องค์ประกอบมลูฐานของแม่เหล็กไฟฟ้า		พลศาสตร์	

ของสนาม	ปรากฏการณ์แม่เหล็กปรากฏการณ์ไฟฟ้า	แม่เหล็ก

เบือ้งต้น	วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั	อิเล็กทรอนิกส์

เบือ้งต้น	ทศันศาสตร์	ฟิสิกส์ยคุใหม่	การประยกุต์	ใช้หลกัการ

ทางฟิสิกส์ในชีวิตประจ�าวนัและในงานอตุสาหกรรม

10 8004  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2          1(0-3-0)

10 8004  General Physics Laboratory 2

วิชาบังคับก่อน  :  10 8003  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (หรือเรียน

ควบ)  

	 การทดลองท่ีสอดคล้องกบัวิชา	10	8003		ฟิสกิส์ทัว่ไป	2

10 8005 เคมีทั่วไป                                   3(3-0-6)

10 8005  General  Chemistry

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

 ความส�าคญัและความเป็นมาของวิชาเคมี	หลกัทัว่ไป	

ของวิชาเคมี	 การค้นพบอะตอมและโมเลกลุ	 สมบตัิของธาตุ

และ	การเกิดสารประกอบ	มวลสารสมัพนัธ์และทฤษฎีอะตอม	

พฤติกรรม	 และสมบตัิของโมเลกลุในสถานะ	 ก๊าซ	 ของเหลว	

ของแข็ง	 และสารละลาย	ปฏิกิริยาเคมีและปัจจยัการเกิด			

ปฏิกิริยาเคมี	 	 การสมดลุทางเคมี	 การสมดลุของอิออน																							

การสงัเคราะห์สารและวสัดใุหม่ท่ีมีสมบตัิพิเศษ	ปฏิกิริยา									

ออกซิเดชัน่และรีดกัชัน่	พลงังานจากปฏิกิริยาเคมี	เทอร์โมได

นามิกส์	ทางเคมี	จลนศาสตร์เคมี	โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของ

อะตอม	พนัธะเคมี	คณุสมบตัิตารางธาต	ุธาตเุรพรีเซนเททีฟ	

สารอโลหะ	โลหะทรานซิชัน่	อินทรีย์เคมีเบือ้งต้น

10 8006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                     1(0-3-0)

10 8006  General  Chemistry Laboratory

วิชาบังคับก่อน  :  10 8005  เคมีทั่วไป (หรือเรียนควบ)  

 การทดลองท่ีสอดคล้องกบัวิชา	10	8005		เคมีทัว่ไป

10 8007  แคลคูลัส 1                                 3(3-0-6)

10 8007  Calculus 1 

วิชาบังคับก่อน  :  00 8000  คณิตศาสตร์ทั่วไป

 พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ	ลิมิต	ความต่อเน่ือง	กา

รดิฟเฟอเรนติเอทและการอินทิเกรตของฟังก์ชนัค่าจริงและ

ฟังก์ชนัค่าเวกเตอร์ของตวัแปรจริงและการประยกุต์	 เทคนิค

การอินทิเกรต	การอินทิเกรตเชิงเส้น	 อินทิกรัลไม่ตรงแบบ	

อนพุนัธ์และการประยกุต์	ผลต่างอนพุนัธ์และการประยกุต์			รูป

แบบยงัไม่ก�าหนด	สมการเชิงอนพุนัธ์และการประยกุต์

10 8008  แคลคูลัส 2        3(3-0-6)

10 8008  Calculus 2 

วิชาบังคับก่อน  :  10 8007  แคลคูลัส 1  

 อปุนยัเชิงคณิตศาสตร์		ล�าดบัและอนกุรมของจ�านวน	

การกระจายของฟังก์ชนัพืน้ฐานด้วยอนกุรมเทเลอร์			การอินทิ

เกรตเชิงตวัเลข	พิกดัเชิงขัว้	เส้นตรง	ระนาบและพืน้ผิว	ในปริภมิู

สามมิติ	แคลคลูสัของฟังก์ชนัค่าจริงของสองตวัแปร		แคลคลูสั

ของฟังก์ชนัค่าจริงของหลายตวัแปรและการ	ประยกุต์
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10 8009  แคลคูลัส 3                          3(3-0-6)

10 8009  Calculus 3 

วิชาบังคับก่อน  :  10 8008  แคลคูลัส 2  

	 ค�าตอบวิธีอนกุรมก�าลงั	 การแปลงลาปลาซปัญหา

ค่าเร่ิมต้น	อนกุรมฟริูเยร์	 อินทิกรัลฟริูเยร์	 ฟังก์ชนัของตวัแปร

เชิงซ้อน	 และการประยกุต์	 การแปลงแบบรักษารูปเดิมและ

ประยกุต์	อินทริกรัลของตวัแปรเชิงซ้อนและประยกุต์ทฤษฎีอิน

ทิกรัล	ของโคซี	ทฤษฎีเรซิดิวและการประยกุต์ฟังก์ชนัเบสเซล																							

การประยกุต์ฟังก์ชนัเลอจองและการประยกุต์	 การแปลง	ฟูริ

เยร์และการประยกุต์

กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   

12 2103  พืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า    3(3-0-6)

12 2103  Fundamental of Electrical Engineering

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

     	 ทฤษฎีไฟฟ้าเบือ้งต้น	 เคร่ืองมือและวิธีการวดัทาง

ไฟฟ้า	หลกัการท�างานและวิธีการใช้อปุกรณ์	 อิเล็กทรอนิกส์

หลกัการ	 เปลี่ยนพลงังาน	 ไฟฟ้า-กล	หลกัการท�างาน	การใช้	

การควบคมุ	 และการป้องกนัเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าในโรงงาน

อตุสาหกรรม	การใช้และการเลือกใช้ฟิวส์	เบรคเกอร์	และระบบ

อปุกรณ์	ความปลอดภยัทางไฟฟ้า	การแก้ปัญหาพืน้ฐานทาง

ไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรม

12 2104 ปฏบิตักิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-0)

12 2104  Fundamental of Electrical Engineering 

   Laboratory

วิชาบังคับก่อน : 12 2103 พืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

หรือเรียนควบ 

       	ปฏิบตัิการทดลองเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน

ทางไฟฟ้า	 และระบบท่ีมีส่วนสมัพนัธ์ต่อเน่ืองกบัการเรียนใน

วิชา	12	2103	พืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

11 2302  เทอร์โมไดนามิกส์ 1     3(3-0-6)

11 2302  Thermodynamics 1

วิชาบังคับก่อน : 10 8001  ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

	 ค�านิยาม	และข้อก�าหนดทัว่ไปทางเทอร์โมไดนามิกส์	

กฎข้อท่ีหนึง่ของเทอร์โมไดนามิกส์	สมบตัิของไหลท�างาน	แก๊ส

อดุมคต	ิกระบวนการเปลี่ยนแปลงของของไหลท�างาน	วฏัจกัร

ทางเทอร์โมไดนามิกส์	กฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์	วฏัจกัร

คาโนต์	 เอนโทรฟี	พลงังาน	ศกึษาหลกัการของกระบวนการ

ท�างานแบบย้อนกลบัได้และย้อนกลบัไมไ่ด้	การถ่ายโอนความ

ร้อนและการเปลี่ยนรูปพลงังานขัน้พืน้ฐาน

13 2201  กรรมวิธีการผลิต      3(3-0-6)

13 2201  Manufacturing Processes

วิชาบังคับก่อน : 19 2005 วัสดุวิศวกรรม

	 แนวคิดทางการผลิต	คณุสมบตัิของวสัดทุางวิศวกรรม	

ความสมัพนัธ์ของวสัดกุบัการผลิต	กระบวนการขึน้รูปงานโลหะ	

เช่น	การหล่อโลหะ	การป๊ัมขึน้รูป	การปาดผิวโลหะ	การเช่ือม	

กระบวนการขึน้รูปงานพลาสติก	 เช่น	 การรีดขึน้รูป	 การเป่า	

การอดัขึน้รูป	เคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิเพ่ือ	การผลิต	การปรับปรุง	

คณุสมบตัิทางกลของวสัด	ุการวางแผนการผลิตและการควบคมุ	

คณุภาพในกระบวนการผลิตมลูฐาน	ต้นทนุด้านการผลิต	และ

การประมาณราคา

13 2202  สถิติวิศวกรรม       3(3-0-6)

13 2202  Engineering Statistics

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

							 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสถิติ	 ระเบียบวิธีทางสถิติกบั	

งานวิศวกรรม	ทฤษฎีความน่าจะเป็น	 ความน่าจะเป็นแบบมี	

เง่ือนไขและเหตกุารณ์อิสระ	 ฟังก์ชนัการแจกแจงความน่าจะ

เป็นแบบสะสม	การแจกแจงแบบขอบ	 การแจกแจงแบบมี

เง่ือนไข	 ตวัแปรสุ่ม	 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อ

เน่ืองและ		แบบต่อเน่ือง	การประมาณค่า	การทดสอบสมมติฐาน	

การวิเคราะห์ความแปรปรวน	การวิเคราะห์ถดถอยและสห

สมัพนัธ์	การประยกุต์ใช้วิธีการทางสถิติในการแก้ไขปัญหา

19 1001  งานฝึกฝีมือช่าง       2(1-3-3)

19 1001  Workshop Practice

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

						 หลกัการความปลอดภยัในการท�างาน	การใช้เคร่ือง

มือกล	ในโรงงานต่าง	ๆ	และวินยัในการปฏิบตัิงานในโรงงาน	

ฝึกปฏิบตัิงานพืน้ฐานในโรงงาน	เช่น	งานตะไบ	งานตดั	งาน

เจาะ	งานเช่ือมแก๊สและงานเช่ือมไฟฟ้า	งานกลงึ	งานประกอบ	

และการปรับแต่ง

19 1002  เขียนแบบวิศวกรรม         3(2-3-5)

19 1002  Engineering Drawing 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

									 หลกัการเขียนตวัอกัษร	เรขาคณิตประยกุต์	มาตรฐาน	

ทัว่ไปในการเขียนแบบและอ่านแบบ	 การเขียนภาพและการ									

อ่านภาพฉายออโธกราฟฟิกและพิกโตเลี่ยน	 มาตรฐานการ	

ก�าหนดขนาดและพิกดัความเผ่ือ	การเขียนภาพตดั	การเขียน

วิวช่วย	และการเขียนแผ่นคลี่	การเสก็ตภาพด้วยมือ	การเขียน

ภาพ	แยกส่วนและภาพประกอบ	การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน

การ	เขียนแบบเบือ้งต้น
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19 2004  โปรแกรมคอมพิวเตอร์         3(2-3-5)

19 2004  Computer Programming

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ศึกษาหลกัการของคอมพิวเตอร์	 องค์ประกอบของ	

คอมพิวเตอร์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์	 หลกั

การของ	Electronic	Data	Processing	(EDP)	ระเบียบวิธีการ

ออกแบบและการพฒันาโปรแกรม	การเขียนโปรแกรมขัน้สงู	

ตวัอย่างการใช้งานด้านวิศวกรรม		

19 2005  วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6)

19 2005  Engineering Materials

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 	ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง	และคณุสมบตั	ิ

ทางวิศวกรรมของวสัด	ุศกึษากระบวนการผลิต	และการประยกุต์	

ใช้วสัดกุลุ่มหลกั	เช่น	โลหะ	โพลิเมอร์	เซรามิคส์	และวสัดผุสม							

เฟสไดอะแกรมแบบสมดลุ	และการแปลความหมาย	คณุสมบตัิ	

เชิงกลของวสัด	ุการกดักร่อนและเสื่อมสภาพของวสัดุ

19 2006  กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6)

19 2006  Engineering Mechanics 

วิชาบังคับก่อน : 10 8001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1

	 ศกึษาหลกัการเบือ้งต้นของกลศาสตร์	ระบบแรงและ

ผลลพัธ์	 สมดลุ	 สถิตศาสตร์ของไหล	จลนศาสตร์และพล

จลนศาสตร์	 ของอนภุาคและวตัถแุข็งแกร่ง	 กฏการเคลื่อนท่ี 

ข้อสองของนิวตนั	งานและพลงังาน	การดลและโมเมนตมั

กลุ่มวิชาเฉพาะระดับสาขาวิชา

วิชาเอกบังคับ

13 2203  กลศาสตร์วัสดุ       3(3-0-6)

13 2203  Mechanics of Materials

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 คณุสมบตัิทางกลของของแข็ง	แรงแนวแกน	การบิด

ของเพลา	ความเค้นและความเครียด	ความเค้นและ	การเปลี่ยน

รูปทรงของคาน	การโก่งของคาน	ไดอะแกรมของ	โมเมนต์ดดั

และแรงเฉือน	ความเค้นในระนาบและวงกลมของโมร์	เสถียรภาพ

ของการสมดลุและการโก่งงอของเสายาว	ทฤษฎีความเสียหาย

13 3301  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6)

13 3301  Industrial Plant Design

วิชาบังคับก่อน : 13 3401 การศึกษางาน

	 รูปแบบต่างๆ	ของการออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม	

สิ่งสนบัสนนุการท�างาน	การออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวก

ในโรงงานอตุสาหกรรม	 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการออกแบบ

โรงงาน	การเลือกท�าเลท่ีตัง้และชนิดของอาคาร	ชนิดของผงั

โรงงาน	การออกแบบระบบและเคร่ืองมือขนถ่ายการล�าเลียง	

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกแบบระบบการขนถ่ายล�าเลียง	

13 3401 การศึกษางาน       3(3-0-6)

13 3401  Work Study

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 หลกัการในการศึกษาวิธีการท�างานและการวดัผล												

งานหรือการศกึษาเก่ียวกบัการเคลื่อนไหวและเวลา	การปฏิบตั	ิ

และการประยกุต์ใช้หลกัการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้แผนภมิูคน-เคร่ืองจกัร	การศกึษาการเคลื่อนไหวของคน	

ณ	จดุปฏิบตัิงาน	แผนภมิูการไหล		การสุ่มงาน	การพิจารณา	

อตัราการท�างาน	การใช้ข้อมลูมาตรฐานในการหาเวลา															

มาตรฐาน	 และการใช้เคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกบัการท�างานได้	

อย่างมีประสิทธิภาพ

13 3403  การควบคุมคุณภาพ      3(3-0-6)

13 3403  Quality Control

วิชาบังคับก่อน : 13 2202 สถิติวิศวกรรม 

	 ศกึษาข้อมลูจากงานผลิต	การวางแผน	และนโยบาย

ในการควบคมุคณุภาพ	การน�าหลกัสถิติเข้าช่วยในการตรวจ

สอบผลผลิต	ความน่าเช่ือถือในทางวิศวกรรม	ส�าหรับการผลิต	

การก�าหนดการยอมรับคณุภาพของงาน	 ผลิตจากการสุ่ม

ตวัอย่าง	เทคนิคการบ�ารุงขวญัคนงาน		เพ่ือเพ่ิมคณุภาพของ

งานผลผลิต	ตลอดจนแผนการบริหารในการควบคมุคณุภาพ

13 3405 การวเิคราะห์ต้นทนุในงานอุตสาหกรรม3

(3-0-6)

13 3405  Industrial Cost Analysis

วิชาบังคับก่อน : 13 3603 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

	 พืน้ฐานของบญัชีต้นทนุ	การเงินในแง่ของการจดั	การ

อตุสาหกรรม	ต้นทนุมาตรฐาน	และต้นทนุทางตรง	การควบคมุ

ต้นทนุ	การวิเคราะห์ต้นทนุตามกิจกรรม	 เศรษฐศาสตร์	 ด้าน

การวางแผน	และการด�าเนินงานอตุสาหกรรม	 เหตผุลและ	 

การตดัสินใจส�าหรับการลงทนุในโครงการอตุสาหกรรม	หลกั

เกณฑ์การลดต้นทนุ
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13 3501  ระบบอัตโนมัติ       3(3-0-6)

13 3501  Automation

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 บทบาทของระบบอตัโนมตัิท่ีมีต่ออตุสาหกรรมและ

สงัคม	ประเภทของระบบอตัโนมตัิ	หลกัเบือ้งต้นในการออกแบบ	

วงจรอตัโนมตัิ	อปุกรณ์และการออกแบบวงจรระบบนมูานิกส์

การใช้โซลินอยวาล์วและตวัจดัขัน้ตอนการท�างาน	การออกแบบ	

ระบบไฮดรอลิกส์	พีแอลซีและการใช้งาน

13 3601  การวิจัยการด�าเนินงาน      3(3-0-6)

13 3601  Operations Research

วิชาบังคับก่อน : 13 2202 สถิติวิศวกรรม

	 เทคนิคการวิจยัการปฏิบตัิงานแบบดีเทอร์มินนิสติก	

การโปรแกรมแบบเชิงเส้น	 การโปรแกรมแบบไดนามิกส์	 การ

โปรแกรมเลขจ�านวนเต็ม	บรานช์และบราวด์อลักอริทึม	ทฤษฎี

เกมส์ทฤษฎีแถวคอย	และวสัดคุงคลงั	รูปแบบการขนส่ง	และ

การจ�าลองสถานการณ์	กระบวนการตดัสินใจภายใต้	 	ความ

เสี่ยง	ความแน่นอนและความไม่แน่นอน	

13 3603  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6)

13 3603  Engineering Economy

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 เก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคมลูฐาน	ของการวิเคราะห์	

โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์มาตรการทาง		

เศรษฐศาสตร์ของประสิทธิผล	คณุค่าของเงินตามกาลเวลา	

การประเมินเงินลงทนุ	การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ	 	การวิเคราะห์	

การทดแทนทรัพย์สิน		การเสื่อมราคาทางการเงิน	ก�าไร	และ

ต้นทนุ	ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน	ประมาณการ	ผลภาษี

เงินได้

13 4310  การประกันคุณภาพ         3(3-0-6)

13 4310  Quality Assurances

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ศึกษาระบบการประกนัคณุภาพ	 ระบบการบริหาร

งาน	คณุภาพ	การตรวจติดตามระบบคณุภาพ	 คณุภาพการ

ตลาด	คณุภาพการออกแบบคณุภาพการจดัหา	คณุภาพการ

ผลิต	การควบคมุการผลิต	คู่มือคณุภาพ	คู่มือกระบวนการ	การ

ฝึกอบรม	การปรับปรุง	คณุภาพให้ดีขึน้	การประยกุต์หลกัการ	

และกลวิธี	 ทางสถิติกบัการจดัการประกนัคณุภาพ	 ต้นทนุ

คณุภาพ

13 4404  การวางแผนและควบคุมการผลิต     3(3-0-6)

13 4404  Production Planning and Control

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการผลิต	เทคนิคการพยากรณ์	

การบริหารคงคลงั	การวางแผนการผลิต	การควบคมุการผลิต	

และการจดัล�าดบัการผลิต	 การวิเคราะห์ต้นทนุและก�าไรเพ่ือ

การตดัสินใจ	การควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์	ปริมาณการผลิต	

และราคาของผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานท่ีต้องการ	การเลือก

ท�าเล	ท่ีตัง้โรงงานและกระบวนการท่ีใช้ในการผลิต	การพยากรณ์	

และการวิเคราะห์ตลาด	การหาวตัถดุิบ	การวิเคราะห์เพิร์ทซีพี

เอ็ม	สมดลุสายการประกอบ

13 4407  วิศวกรรมความปลอดภัย      3(3-0-6)

13 4407  Safety Engineering

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 การศึกษาของหลกัการการป้องกนัความเสียหาย	

การออกแบบ	การวิเคราะห์	 และการควบคมุพืน้ท่ีท่ีอนัตราย	

เก่ียวกบัมนษุยปัจจยั	 เทคนิคเก่ียวกบัระบบความปลอดภยั	

หลกัของการจดัการความปลอดภยั	มาตรการความปลอดภยั	

ในโรงงาน	การป้องกนัอบุตัิเหตใุนขณะท�างาน	การจดัองค์กร

และการบริหารโครงการความปลอดภยั	การสอบสวนและการ

รายงาน	อบุตัิเหตกุารจงูใจเพ่ือความปลอดภยั	 การวางผงั

โรงงานเพ่ือลดอบุตัิเหต	ุการออกแบบอปุกรณ์ป้องกนัอบุตัิเหตุ

ในงาน	อตุสาหกรรม	เช่น	งานเช่ือมไฟฟ้าและงานท่ีเก่ียวข้อง

กบัเชือ้เพลิงและสารพิษ	การควบคมุสิ่งแวดล้อมทางอตุสาหกรรม	

กฎหมายความปลอดภยั	จิตวิทยาอตุสาหกรรม

13 4604  วิศวกรรมการซ่อมบ�ารุง      3(3-0-6)

13 6404  Maintenance Engineering

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 การบ�ารุงรักษาในงานอตุสาหกรรม	และหลกัการ

เก่ียวกบั	การบ�ารุงรักษาแบบทวีผล	(TPM)	สถิติความเสียหาย	

ความน่าเช่ือถือ	 ความสามารถในการซ่อมบ�ารุง	 และการ

วิเคราะห์	การใช้ประโยชน์	การหล่อลื่น	ระบบการบ�ารุงรักษา

เชิงป้องกนั	และเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพความต้องการ

การ	 	 บ�ารุงรักษาของเคร่ืองจกัร	 	 การควบคมุการซ่อมบ�ารุง	

ระบบสัง่งาน	 การจดัองค์กรเพ่ือการซ่อมบ�ารุง	 การจดัสรร

ทรัพยากรและพนกังานในการซ่อมบ�ารุง	ระบบการจดัการ	การ

ซ่อมบ�ารุง	 ด้วยคอมพิวเตอร์	 (CMMS)	การจดัการระยะเวลา

ตลอดชีวิตของเคร่ืองจกัร	การรายงานการซ่อมบ�ารุง	และดชันี

การชีว้ดั	ประสิทธิภาพการซ่อมบ�ารุง	การพฒันาระบบการซ่อม

บ�ารุง
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13 4608  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1     1(0-3-0)

13 4608  Industrial Engineering Project 1

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านหน่วยกิตร้อยละ 70 หรือ

มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ 4

	 ศึกษาโครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวข้องกบั

วิชาชีพวิศวกรรมอตุสาหการ	 และท�าการแก้ปัญหานัน้โดยใช้

หลกัการการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ	การก�าหนด	

เร่ืองและขอบเขตของโครงงานให้เป็นไปโดยการตกลงกนั																

ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนกัศึกษา	 โดยความเห็นชอบ	

ของคณะกรรมการของสาขาวิชา	นกัศกึษาต้องเขียนรายงาน

ความก้าวหน้าฉบบัสมบรูณ์	และมีการสอบปากเปล่าต่อ	คณะ

กรรมการ

13 4609  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2     2(0-6-0)

13 4609  Industrial Engineering Project 2

วชิาบงัคับก่อน : 13 4608 โครงงานวศิวกรรมอุตสาหการ1

	 เป็นโครงการต่อเน่ืองจากวิชา	 13	 4608	 โครงงาน

วิศวกรรม	 อตุสาหการ	 1	นกัศึกษาต้องเขียนรายงานฉบบั

สมบรูณ์และ	มีการสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการ

วิชาเอกเลือก

11 3604  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล     1(0-3-0)

11 3604  Mechanical Engineering Laboratory

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ปฏิบตัิการเก่ียวกบัความแข็งแรงของวสัด	ุกลศาสตร์

ของไหล	กลศาสตร์เคร่ือจกัรกล	และอณุหพลศาสตร์	การน�า

ความร้อน	 เพ่ือให้นกัศึกษาใช้เคร่ืองมือพืน้ฐานในการวดั	

สามารถประเมินผล	วิเคราะห์ข้อมลูและวิจารณ์ผลการทดลอง

ประกอบภาคทฤษฎีท่ีเคยเรียนมา

13 2304  วิศวกรรมเคร่ืองมือ      3(3-0-6)

13 2304  Tools Engineering

วิชาบังคับก่อน : 13 2201 กรรมวิธีการผลิต

	 หลกัการวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์เพ่ือก�าหนดเคร่ืองมือ	

เคร่ืองมือน�าทางและยดึจบัชิน้งาน	การวิเคราะห์การออกแบบ	

เคร่ืองมือน�าทาง	และยดึจบัชิน้งาน	การออกแบบเคร่ืองมือ														

ส�าหรับตรวจสอบหลกัการเบือ้งต้นของการออกแบบแมพิ่มพ์	

ชนิดตา่ง	ๆ	การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการใช้เคร่ืองมือ

13 3302  ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพและ      1(0-3-0)

  การศึกษางาน 

13 3302  Quality Control and Work Study Laboratory

วิชาบังคับก่อน : 13 3403 การควบคุมคุณภาพ และ 

13 3401 การศึกษางาน

	 ปฏิบตัิการณ์ให้สอดคล้องกบัเนือ้หารายวิชาการ	

ควบคมุคณุภาพและการศกึษางาน

13 3303  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม   6(0-400-0)

   อุตสาหการ 

13 3303  Co-operative Education in Industrial   

   Engineering

วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาต้องผ่าน การเตรียมความ 

พร้อมสหกิจศึกษา

	 จดัการศึกษาให้นกัศึกษาได้ไปปฏิบตัิงานในสถาน

ประกอบการ	 เป็นการปฏิบตัิงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม	

เวลาเสมือนเป็นพนกังานชัว่คราว	ณ	สถานประกอบการ	โดย

ต้องมีเวลาปฎิบตัิงานไม่น้อยกว่า		400	ชัว่โมง	เพ่ือให้นกัศกึษา	

ได้เช่ือมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์จากการ	

ปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ	มีการประเมินผลโดยวดั

จากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศกึษา		พนกังาน	

ท่ีควบคมุการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการและจาก	รายงาน

วิชาการ

13 3304  การฝึกงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ3(0-280-0)

13 3304  Industrial Engineering Practice  

วชิาบงัคับก่อน : มีสถานภาพเป็นนักศกึษาชัน้ปีสุดท้าย

	 ฝึกปฏิบตัิงานจริงในหน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	

หรือสถานประกอบการด้านวิศวกรรม	อตุสาหการอย่างมีระบบ	

ตลอดระยะเวลา	1	ภาคการศกึษาฤดรู้อน	หรือไม่น้อยกว่า	280	

ชัว่โมง

13 3305  ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัด      2(1-2-3)

   และตรวจสอบ 

13 3305  Engineering Metrology Laboratory

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการวดั	 และการตรวจสอบ	 การ

ใช้	เคร่ืองมือวดัทางวิศวกรรม	การประเมินผลการวดั	และการ

ตรวจสอบ	ตลอดจนการบ�ารุงรักษาเคร่ืองมือวดั
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13 3306  วิศวกรรมทดสอบวัสดุ      3(2-3-5)

13 3306  Material Testing Engineering 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ศึกษาสมบตัิทางกลของวสัดภุายใต้แรงกระท�า											

หลกัการของการทดสอบวสัดแุละการวิเคราะห์ผลการทดสอบ	

การทดสอบเพ่ือหาคณุสมบตัิทางกล	การทดสอบแรงดงึ	การ

ทดสอบความแข็ง	 การทดสอบแรงกระแทก	การทดสอบการ

ล้า	 การตรวจสอบหาสิ่งบกพร่องในวสัดแุบบไม่ท�าลาย	 การ

ตรวจสอบ	ด้วยอลุตร้าโซนิค	การตรวจสอบด้วยรังสี	การตรวจ

สอบด้วยอนภุาค	 แม่เหล็ก	 การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม	

การวิเคราะห์สว่นผสม	ในโลหะ	หลกัการเบือ้งต้นในการวิเคราะห์

การเสียหาย

13 3307  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต     1(0-3-0) 

  และระบบอัตโนมัติ 

13 3307  Manufacturing Processes and Automation  

  Laboratory

วิชาบังคับก่อน : 13 3501 ระบบอัตโนมัติ

	 ปฏิบตัิการกลงึโลหะ	เช่น	กลงึยนัศนูย์	กลงึเรียว	และ

กลงึเกลียว	การกดัโลหะ	เช่น	การกดัผิวเรียบ	กดัร่อง	และกดั

เฟืองตรง	การไสผิวเรียบ	การไสผิวเอียง	และไสร่องฉาก	การ

เจียระไน		ผิวราบและทรงกระบอก	การเจาะ	การกลงึ	และกดั

ด้วยเคร่ือง	CNC	ประเภทของระบบอตัโนมตัิ	 	 หลกัเบือ้งต้น	

ในการออกแบบวงจรอตัโนมตัิ	อปุกรณ์และการออกแบบวงจร	

ระบบนมูานิกส์การใช้โซลินอยวาล์ว	 และตวัจดัขัน้ตอนการ

ท�างาน	การออกแบบระบบไฮดรอลิกส์	พีแอลซีและการใช้งาน

13 3406  การจัดการต้นทุนในอุตสาหกรรม    3(3-0-6)

13 3406  Industrial Cost Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 โครงสร้างและการวิเคราะห์ต้นทนุในอตุสาหกรรม	

การวิเคราะห์การสญูเสียต่างๆ	เช่น	วตัถดุิบ	แรงงาน	และค่า

โสหุ้ย	การลดความสญูเสีย	การควบคมุต้นทนุในอตุสาหกรรม

โดย	การใช้ต้นทนุมาตรฐานและการใช้มาตรฐานทางวิศวกรรม												

กลยทุธ์ขององค์กรกบัต้นทนุในอตุสาหกรรมและต้นทนุอ่ืน	ๆ	

13 4207  มาตรฐานและกฎระเบยีบอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

13 4207  Industry Standards and Inter Regulation

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ศกึษาเก่ียวกบัความหมายของมาตรฐานคณุภาพทัง้

ในและต่างประเทศ	ประวตัิความเป็นมาเก่ียวกบัมาตรฐาน

คณุภาพ	ระบบคณุภาพท่ีสากลนิยมใช้	เช่น	ระบบ	ISO	9000	

ISO14000	 ISO	 18000	HACCP	DIN	 JIS	ANSI	 และ	BS	

เป็นต้น	 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานคณุภาพ	มาตรฐาน

คณุภาพ	การน�าระบบมาตรฐานคณุภาพมาใช้งานในองค์กร	

สาเหตท่ีุน�าระบบมาตรฐานคณุภาพมาใช้งาน	

13 4208  ตารางการบริหารงานอย่างสมดุลย์  3(3-0-6)

13 4208  Balanced Scorecard  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี   

 ประวตักิารพฒันาการวดัผล	การด�าเนินการขององค์กร	

ท่ีเร่ิมจากตวัชีว้ดัทางการเงินเพียงอยา่งเดียวจนมาถงึ	Balanced	

Scorecard	(BSC)	โดย	Kaplan	และ	David	Norton	การวดัผล

องค์กรทางด้านการเงิน	 (Financial)	 ด้านลกูค้า	 (Customer)	

ด้านกระบวนการภายใน	 (Internal	Process)	 ด้านการเรียนรู้

และพฒันา	(Learning	and	Growth)	BSC	กบัการเป็นเคร่ือง

มือในการประเมินผลการด�าเนินงานของ	องค์กร	BSC	กบัการ

เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารและแปลง	 	 กลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตัิ		

BSC	กบัการเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการด�าเนินงานของ

หน่วยงานรัฐและ	BSC	กบัการเป็นเคร่ืองมือในการ 

แปลงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์สูก่ารปฏิบตัิ

13 4209  ซิกส์ ซิกม่า        3(3-0-6)

13 4209  Six-Sigma

วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี                                                                             

	 ปรัชญาและแนวคิดพืน้ฐานของการบริหารแบบ	Six	

Sigma	ขัน้ตอนการด�าเนินงาน	Six	Sigma	เคร่ืองมือต่างๆ	ท่ี

ส�าคญัในการบริหารแบบ	Six	Sigma	การก�าหนด	ปัญหาอย่าง

ก้าวล�า้ด้วย	Six	Sigma	หลกัการวดัสภาพปัญหา	และการเก็บ

ข้อมลู	การวิเคราะห์สาเหตอุย่างเป็นระบบด้วย	วิธีการของ	Six	

Sigmaหลกัการปรับปรุงการท�างานและการ	ก�าหนดมาตรฐาน

แก้ไขและป้องกนัปัญหาการควบคมุก�ากบัปัญหาด้วยวิธีการ

อย่างก้าวล�า้			การตรวจจบัและการติดตามปัญหา	และตวัอย่าง

การด�าเนินการอย่างก้าวล�า้ด้วย	Six	Sigma

13 4210 มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล   3(3-0-6)

13 4210  International Industry Standard

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ศกึษาความหมายของมาตรฐานคณุภาพทัง้ในและ

ต่างประเทศ	ประวตัิความเป็นมาเก่ียวกบัมาตรฐานคณุภาพ	

ระบบคณุภาพท่ีสากลนิยมใช้	เช่น	ระบบ	ISO	9000	ISO	14000	

ISO	18000	HACCP	เป็นต้น	แนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร	งาน

คณุภาพ	มาตรฐานคณุภาพ	การน�าระบบมาตรฐานคณุภาพ	

มาใช้งานในองค์กร	สาเหตท่ีุน�าระบบมาตรฐานคณุภาพมา	

ใช้งาน
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13 4212  สถิติขัน้สูงส�าหรับวิศวกร         3(3-0-6)

13 4212  Advanced Engineering Statistics

วิชาบังคับก่อน : 13 2202 สถิติวิศวกรรม

	 สถิติเชิงอนมุานส�าหรับสองตวัอย่างสุม่	การวิเคราะห์	

ความแปรปรวน	การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการ	(กระบวนการ	

มากกว่าสอง)	 การถดถอยเชิงเส้นขัน้สงู	 และการวิเคราะห์ 

สหสมัพนัธ์	 การถดถอยหลายตวัแปร	นอน-พาราเมตริกส์	 

การทดสอบไคสแควร์

13 4301  การจัดการอุตสาหกรรมท้องถิ่น      3(3-0-6)

   และอาเซียน 

13 4301  Local Area Industry Management and Asean

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ความจ�าเป็นท่ีอาเซียนต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มทาง	

เศรษฐกิจภายใน	เศรษฐกิจท่ีมีการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า/

บริการ	 การลงทนุและแรงงาน	การเคลื่อนย้ายทนุเสรีย่ิงขึน้	

กฎบตัรอาเซียน	 และส่งเสริมการผลิตสินค้าโดยใช้วตัถดุิบ												

และชิน้ส่วนท่ีผลิตภายในอาเซียนซึ่งเป็นไปตามแผนการ							

ด�าเนินการเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น	AEC	(Asean	Economic	Com-

munity)

13 4302  การเงินและการบัญชีส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)

   อุตสาหการ 

13 4302  Managerial Accounting and Finance for 

   Industrial Engineering

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 แนวคิดด้านบญัชีและการเงิน	การใช้ข้อมลูด้านการ

เงิน	วิเคราะห์ปัญหาการจดัการทางอตุสาหกรรม	การวิเคราะห์	

การเงิน	ต้นทนุ	ผลคืนทนุ	การลงทนุ	และงบประมาณการเงิน

และการบญัชีเพ่ือการควบคมุสินค้าคงคลงั	 ภาษีต่าง	 ๆ	 ท่ี

เก่ียวข้อง

13 4303  ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-0)

   ช่วยในงานอุตสาหกรรม   

13 4303  Computer Applications for Industry Laboratory

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ศกึษาและปฏิบตัิการใช้เก่ียวกบัโปรแกรม	คอมพิวเตอร์

ช่วยในงานอตุสาหกรรม	เช่น	โปรแกรมด้านสถิติ	โปรแกรมช่วย

ในการออกแบบโรงงาน	โปรแกรมช่วยในงาน	จ�าลองสถานการณ์	

เป็นต้น

13 4304  การประเมินความเส่ียงทางวิศวกรรม3(3-0-6)

13 4304  Engineering Risk Assesment

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 การจดัการความเสี่ยงทางวิศวกรรม	ชนิดและการ		

แบ่งประเภทของความเสี่ยงจากปัจจยัทัง้ภายนอก	และภายใน	

เคร่ืองมือและเทคนิคส�าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง	 ระบบ		

การควบคมุภายในเพ่ือลดและป้องกนัความผิดพลาดจาก	

ระบบท่ีถกูออกแบบ

13 4306  คอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบและการผลติ3(2-3-5)

13 4306  Computer Aided Design and Manufacturing

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 การใช้คอมพิวเตอร์	(Software)	ส�าหรับออกแบบ	ใน

ลกัษณะทรงตนั	(Solid)และพืน้ผิว	(Surface)	เรียนรู้ขัน้ตอน

การ	 ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ืองานการผลิต	 (CAM)	 และการเช่ือม

โยงข้อมลู	กบัเคร่ืองจกัรอตัโนมตัิ	(CNC)	

13 4308  การจัดการคุณภาพเชิงวิศวกรรม     3(3-0-6)

13 4308  Management of Quality Engineering

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 การส�ารวจแนวความคิดด้านคณุภาพและปัจจยัท่ีมี

ผลต่อคณุภาพ	การวิเคราะห์	การแก้ปัญหาและเคร่ืองมือท่ีใช้	

การควบคมุ	 การประกนัคณุภาพและการรวมเข้าเป็นระบบ	

การจดัการคณุภาพเชิงรวม	เทคนิคทางสถิติ	การออกแบบการ

ทดลอง	 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ	 การ

วิเคราะห์	ความเช่ือถือได้

13 4309  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขัน้สูง     3(3-0-6)

13 4309  Advanced Engineering Economy

วิชาบังคับก่อน : 13 3603 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

	 การวิเคราะห์มลูค่าของเงินเปลี่ยนแปลงตามเวลา	

แบบต่าง	ๆ 	การวิเคราะห์โครงการ	การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ	

อตัราผลตอบแทนการลงทนุ	ความเสี่ยง	ความไม่แน่นอน	และ

ต้นทนุของความเสี่ยง	 ทฤษฎีอรรถประโยชน์	 อายกุารใช้งาน	

ของสินทรัพย์	 แนวความคิดการขยายตวัและเศรษฐศาสตร์	

การน�าไปปฏิบตัิ	 การควบคมุ	 และการติดตามค่าใช้จ่ายการ

ลงทนุ	 การโปรแกรมทางคณิตศาสตร์	 การสร้างแบบจ�าลอง

และการจ�าลองเหตกุารณ์เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	และ

การวิเคราะห์	ความไว	การประเมินแถวคอยส�าหรับการวางแผน

เงินลงทนุ
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13 4406  การศึกษาความเป็นไปได้ของ     3(3-0-6)

  โครงการอุตสาหกรรม 

13 4406  Industrial Project Feasibility Study

วิชาบังคับก่อน : 13 3603 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

	 ปัจจยัด้านต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารโครงงาน

อตุสาหกรรมให้ส�าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี	 การศึกษาความเป็นไป

ได้ของโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์	ด้านเทคนิค	และอ่ืน	ๆ 	

ท่ีเก่ียวข้อง	โดยเน้นด้านการวิเคราะห์และประเมินผลทัง้	 เชิง

ปริมาณ	และเชิงคณุภาพ	รูปแบบการเขียนรายงาน

13 4408  การเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6)

13 4408  Entrepreneurship

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการในองค์รวม	

โดยมุ่งเน้นในการก่อตัง้องค์การใหม่ท่ีมีขนาดกลางและ	ขนาด

ย่อมเพ่ือด�าเนินธุรกิจ	และยงัรวมถึงการศกึษากลยทุธ์ในการ

ด�าเนินธุรกิจในภาพรวม	ซึง่ประกอบด้วย	การวางแผน	ธุรกิจ

ใหม่	การตลาด	การบญัชีและการเงิน	การบริหาร	ทรัพยากร

มนษุย์	การผลิต	เป็นต้น

13 4409  การยศาสตร์       3(3-0-6)

13 4409  Ergonomics

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 สรีรมนษุย์ในลกัษณะของระบบการท�างาน	ซึง่ประกอบ	

ด้วยกล้ามเนือ้	 โครงสร้างกระดกู	 และข้อต่อ	 ขนาดร่างกาย									

การออกแบบอปุกรณ์โดยอาศยัหลกัการทางเออร์กอนอมิกส์	

รวมทัง้การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการท�างาน

13 4606  กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)

13 4606  Industrial And Environment Laws

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

						 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม	

ซึง่ครอบคลมุถึงกฎหมายเก่ียวกบัแรงงานสมัพนัธ์	และสหภาพ	

แรงงาน	การลงทนุ	การท�าสญัญา	การประกนัภยั	การประกนั

วินาศภยั	การภาษี	มาตรฐานการผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม	การ

สาธารณะสขุ	ในโรงงานและสิ่งแวดล้อม

13 4610  หวัข้อพเิศษในทางวศิวกรรมอุตสาหการ 

3(3-0-6)

13 4610  Special Topics in Industrial Engineering

วิชาบังคับก่อน : โดยความเหน็ชอบของสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

	 หวัข้อท่ีน่าสนใจในปัจจบุนัและการพฒันาใหม่	ๆ 	ใน

สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ	 กรณีศึกษาของปัญหาใน	

อตุสาหกรรมหรืองานวิจยัขัน้พืน้ฐาน	

13 5305  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)

   ส�าหรับวิศวกร 

13 5305  Management Information Systems for 

  Engineering

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

		 แนะน�าทฤษฎีและการน�ามาใช้ในการพฒันาระบบ

การท�างานข่าวสาร	 ข้อมลูในองค์กรหลกัการกระบวนการ			

วิเคราะห์ข้อมลูและข่าวสาร	 หลกัการกระบวนการวิเคราะห์	

การออกแบบระบบอย่างกว้าง	ๆ 	และระบบกิจกรรมการใช้งาน	

ระบบเคร่ืองมือวิเคราะห์และเทคนิคต่างๆ	เช่น	การสมัภาษณ์	

แผนภมิูการไหล	ตารางการตดัสินใจและอ่ืน	ๆ	

13 5402  วิศวกรรมคุณค่า      3(3-0-6)

13 5402  Value Engineering

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 หลกัการของวิศวกรรมคณุค่า	 การประยกุต์วิธีการ

ของ	 วิศวกรรมคณุค่า	 ในการวิเคราะห์การออกแบบและการ

เลือกกรรมวิธีการผลิตผลิตภณัฑ์	ตลอดจนการจดัซือ้วตัถดุิบ

เพ่ือ	ลดต้นทนุการผลิต	โดยไม่ท�าให้คณุค่าของผลิตภณัฑ์ลด

ลง			กรณีศกึษาและการทดสอบกบัปัญหาจริงท่ีเกิดขึน้

13 5412  การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

13 5412  Energy Management in Industry

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 บทบาทของพลงังานในระบบการผลิตอตุสาหกรรม	

ชนิดและประเภทของพลงังาน	หลกัการเลือกใช้พลงังานใน	

อตุสาหกรรม	 เศรษฐศาสตร์การใช้พลงังาน	 หลกัการเทคนิค

การประหยดัพลงังานในอตุสาหกรรม	กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	กบั

การใช้พลงังาน

13 5504  การควบคุมสินค้าคงคลัง      3(3-0-6)

13 5504  Inventory Control

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ระบบสินค้าคงคลงั	 การสร้างแบบจ�าลองทาง

คณิตศาสตร์ของระบบสินค้าคงคลงัเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลง	

ของอปุสงค์และอปุทานต่างๆ	แบบจ�าลองไดนามิกส์และมลัติ

เพิล	 	 การพยากรณ์ความต้องการในช่วงเวลาน�า	 และผลท่ีมี

ต่อ	แบบจ�าลองท่ีสร้างขึน้
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13 5602  การจ�าลองสถานการณ์      3(3-0-6)

13 5602  Simulation

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 บทบาทและความส�าคญัของจ�าลองสถานการณ์												

เทคนิคการสร้างแบบจ�าลองสถานการณ์การผลิต	เทคนิคการ	

สร้างตารางเลขสุ่มจากตวัแปรต่างๆ	การออกแบบ	การทดสอบ

แบบจ�าลอง	 และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ	 จ�าลอง

สถานการณ์

13 5603  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  (0-30-0)

13 5603  Pre – Cooperative Education

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี

																	การปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบตั	ิ

งานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้เร่ืองหลกัการ	

แนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศกึษา		กระบวนการขัน้ตอนของสหกิจ

ศกึษา	ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัสหกิจศกึษา	ความรู้พืน้ฐาน

เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมคัรงาน	การสอบสมัภาษณ์																			

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการท�างานการพฒันาทกัษะทาง												

ด้านการสื่อสารระหว่างบคุคลในสถานท่ีประกอบการ	 	 การ

เลือกสถานประกอบการ	 ตลอดจนความรู้พืน้ฐานท่ีจ�าเป็น	

ส�าหรับการไปปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ		การเสริมสร้าง	

ทกัษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา	ความรู้เก่ียว

กบั	มาตรฐานสากล	มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั	

ในสถานประกอบการ	การเขียนรายงานทางวิชาการและการน�า

เสนอผลงาน
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต     

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

ช่ือหลักสูตร
 ภาษาไทย 					 :	 หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม

 ภาษาอังกฤษ	 :		 Bachelor	of	Technology	Program	in	Industrial	Management	Technology

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม	 :	 เทคโนโลยีบณัฑิต	(เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม)

   ช่ือย่อ	 :	 ทล.บ.	(เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม)

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม	 :	 Bachelor	of	Technology	(Industrial	Management	Technology)

   ช่ือย่อ	 :	 B.Tech.	(Industrial	Management	Technology)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลยัธนบรีุ

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา

 “นักการจัดการอุตสาหกรรมคือหัวใจของการพัฒนาคุณภาพงานอุตสาหกรรม”

	 หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม	เป็นหลกัสตูรท่ีอยู่บนพืน้ฐานของปรัชญา	ท่ี

ว่า	 “นักจัดการอุตสาหกรรมคือหัวใจของการพัฒนาคุณภาพงานอุตสาหกรรม”	 ซึ่งหลักสูตรต้องการสร้างนักจัดการ																

อตุสาหกรรม	 ท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการงานอตุสาหกรรม	 โดยการบรูณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีอตุสาหกรรม	

กับความรู้ด้านการบริหารจดัการเข้าด้วยกัน	 เพ่ือพฒันาศกัยภาพการผลิตและการแข่งขนัให้กับองค์การ	 สามารถแก้ปัญหา	

ชมุชนและท้องถ่ินได้

        วัตถุประสงค์

	 1.		เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความรู้		ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและด้านการจดัการในภาคอตุสาหกรรม

	 2.	 	 เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพด้านการวางแผน	การควบคมุ	การออกแบบงาน	การตรวจ

สอบ	 การบ�ารุงรักษาและการจดัองค์การทางด้านเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรมทัง้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัิได้อย่างมี				

ประสิทธิภาพ

	 3.	 	 เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความรู้	ความสามารถเพ่ือเป็นผู้ประกอบการท่ีทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 	และ

สงัคม

	 4.		เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีคณุธรรม		จริยธรรม		ซ่ือสตัย์		มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสงัคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
	 1.		ส�าเร็จการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	ประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า

	 2.		หรือส�าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	(ปวส.)	หรืออนปุริญญาหรือเทียบเท่า

	 3.	 หรือเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย	 	 วิทยาลัย	 	 หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีส�านักงานคณะกรรมการการอุดม																		

ศกึษารับรองมาตรฐานเพ่ือเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ
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	 4.		ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง		และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุภาพเหมาะสมท่ีจะเข้าศกึษาต่อได้

	 5.		ไม่มีความประพฤติท่ีสงัคมรังเกียจ	และไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี

	 6.		มีผู้ รับรองซึง่มีท่ีอยู่	ท่ีมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

ระบบการจัดการศึกษา
	 เป็นหลกัสตูรปริญญาตรี	4	ปี	ใช้ระบบทวิภาค	โดยแบ่งเวลาศกึษาในปีการศกึษาหนึ่ง	ๆ	ออกเป็น	2	ภาคการศกึษา	

ภาคปกติซึง่เป็นภาคการศกึษาบงัคบั		คือ	

	 ภาคการศกึษาท่ี	1	(First	Semester)	เร่ิมตัง้แตเ่ดือนมิถนุายนเป็นต้นไป		มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกวา่	15	สปัดาห์

	 ภาคการศึกษาท่ี	 2	 (Second	Semester)	 เร่ิมตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน	 เป็นต้นไป	 มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า													

15	สปัดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
	 มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดรู้อนทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร		ซึง่เป็นไป	ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลยัธนบรีุ

วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา
	 1.		สอบคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด

	 2.		สอบคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาของคณะกรรมการอดุมศกึษา

	 3.	 	 ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษาจะมีสถานภาพเป็นนกัศกึษาก็ต่อเม่ือได้ขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาแล้ว	 โดยน�าหลกัฐาน

ตามท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนดไปรายงานตวัต่อส�านกัทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลยั

	 4.	 	 ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษาต้องขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาด้วยตนเองตามเวลาและสถานท่ีท่ีก�าหนด	พร้อมทัง้ช�าระ

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	ตามท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด		มิฉะนัน้ถือว่าสละสิทธ์ิ

ระยะเวลาการศึกษา
	 จ�านวนหน่วยกิต		รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต		โดยมีระยะเวลาการส�าเร็จการศกึษา		ดงันี	้	

	 1.	 	 ส�าหรับผู้จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.6)	 และประกาศนียบตัรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 หรือเทียบเท่า											

ใช้ระยะเวลาการศกึษาได้ไม่น้อยกว่า		7	ภาคการศกึษา		และไม่เกิน	8	ปีการศกึษา

	 2.		ส�าหรับผู้จบการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	(ปวส.)	หรือเทียบเท่าหรือก�าลงัศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยั		

วิทยาลยั	 	 หรือสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืนท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองมาตรฐานเพ่ือเทียบโอน	 หน่วยกิตเข้า

ศกึษาต่อ		ใช้ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	1	ปีการศกึษา		และไม่เกิน	8	ปีการศกึษา	ขึน้อยู่กบัหน่วยกิตท่ี	ได้รับการเทียบ

โอน
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โครงสร้างหลักสูตร
 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต	

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต

	 	 	 1.		กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์	 	 	 	 	 		6		หน่วยกิต

	 	 	 2.		กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์	 	 	 	 	 		6		หน่วยกิต

	 	 	 3.		กลุ่มวิชาภาษา		 	 	 	 	 		9		หน่วยกิต

																			 	 4.		กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 	 	 		9		หน่วยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ   100   หน่วยกิต

	 	 	 1.		กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 	 11		หน่วยกิต

	 	 	 2.		กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม	 25		หน่วยกิต

	 	 	 3.		กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม																												

											 	 	 	 -		วิชาเอกบงัคบั	 	 	 	 	 46		หน่วยกิต

								 	 	 	 -		วิชาเอกเลือก	 	 	 			 								 18		หน่วยกิต

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวน 30 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย รายวิชาและจ�านวนหน่วยกิต ดังนี ้

1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้

00	5000			มนษุยสมัพนัธ์	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Human	Relations	

00	5001			สารนิเทศและการศกึษาค้นคว้า		 					1(1-0-2)

	 		Information	Services	and	Study	Fundamentals	

00	5002			ศิลปวฒันธรรม		 	 	 					3(3-0-6)	

	 		Art	and	Culture	

00	5003			อารยธรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Civilization	

00	5004			มนษุย์กบัดนตรี	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Music	

00	5005			มนษุย์กบัวรรณกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Literary	Works	

00	5006			จริยศาสตร์	วิสยัทศัน์และการด�ารงชีวิต	3(3-0-6)	

			 		Moral,	Vision	and	Life	Style	

00	5007			ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเอง		1(0-2-4)

	 		Study	Skills	and	Self	–	Development	Skills	

00	5008			พลศกึษาเพ่ือคณุภาพชีวิต		 					1(0-2-4)

	 		Physical	Education	for	Quality	of	Life	

00	5009			ภมิูปัญญาไทย	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Thai	Folk	Wisdom	

00	5010			ศาสนศกึษาและธรรมปฏิบตัิ	 					3(3-0-6)

	 		Religious	Studies	and	Moral	Practice	

00	5011			ปรัชญากบัชีวิต		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Philosophy	and	Life	

(หรือกลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	รวมกนัไม่น้อย

กว่า	12	หน่วยกิต)

2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้

00	6001			สงัคม	เศรษฐกิจ	การเมือง			 					3(3-0-6)

	 		และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 		Society,	Economy,	Politics	and	Government		

	 		in	Democratic	System	

00	6002			กฎหมายเบือ้งต้น		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Law	

00	6003			จิตวิทยาเพ่ือคณุภาพชีวิต	 	 					3(3-0-6)

	 		Psychology	for	Quality	of	Life	

00	6004			จิตวิทยาธุรกิจและอตุสาหกรรม				 					3(3-0-6)

	 		Business	and	Industrial	Psychology	

00	6005			การจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร				3(3-0-6)

	 		ธรรมชาต	ิ

	 		Environmental	and	Natural	Resource	Management	

00	6007			เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชมุชน	 					3(3-0-6)

	 		Self	–	Sufficient	Economy	and	Community		

	 		Business	

00	6010			การพฒันาบคุลิกภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Personality	Development	

00	6011			ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Business					
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00	6012			การเงินส่วนบคุคล		 	 					3(3-0-6)

	 		Personal		Finance							

00	6013			การจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ			3(3-0-6)

	 		Management	and	Entrepreneurship	

00	6014			ธนบรีุศกึษา		 	 	 					1(1-0-2)

	 		Thonburi	Studies	

3.  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร จ�านวน 9 หน่วยกิต

00	7000			ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย		 					3(3-0-6)

	 		Communication	Skill	in	Thai	

00	7006			ภาษาองักฤษส�าหรับการน�าเสนอ	 					3(2-2-5)

	 		English	for	Presentations	

00	7010			ภาษาญ่ีปุ่ น	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	I	

00	7011			ภาษาญ่ีปุ่ น	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	II	

00	7012			ภาษาจีน	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	I	

00	7013			ภาษาจีน	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	II	

00	7015			ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Everyday	Life	

00	7016			ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Communication	

00	7017			ภาษาองักฤษส�าหรับการฟัง	และพดู						3(2-2-5)

	 		English		for	Listening	and	Speaking	

00	7018			การอ่านภาษาองักฤษ		 	 					3(2-2-5)

	 		Reading		English		

00	7019			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	1		 					3(2-2-5)

	 		English		for	Careers	I

00	7020			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	2		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Careers	II	

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	8000			คณิตศาสตร์ทัว่ไป		 	 					3(3-0-6)

	 		General		Mathematics	

00	8001			สถิติทัว่ไป	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Statistics	

00	8002		วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต	3(3-0-6)			

Science	and	Technology	for	Quality	of	Life				 00	

8003	 		พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	 					3(2-2-5)

	 		สารสนเทศ

	 		Computer	and	Information	Technology		

	 		Fundamentals	

หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต

1.  พืน้ฐานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 11 หน่วยกิต

10	8001			ฟิสิกส์ทัว่ไป	1	

	 		General	Physics	1	 	 					3(3-0-6)

10	8002			ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป	1

	 		General	Physics	Laboratory	1	 					1(0-3-0)

10	8005			เคมีทัว่ไป

	 		General	Chemistry	 	 					3(3-0-6)

10	8006			ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป

	 		General	Chemistry	Laboratory	 					1(0-3-0)

14	1101			คณิตศาสตร์ประยกุต์เพ่ือการจดัการ

	 		เทคโนโลยี

	 		Applied	Mathematics	for	Technology		

	 		Management	 	 	 					3(3-0-6)

2.  พืน้ฐานเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม 25 หน่วยกติ

31	1101			เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น		 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Information	Technology	

13	5411			การตลาดอตุสาหกรรม	 	 					3(3-0-6)

	 		Industrial	Marketing	

14	1102			การเขียนและอ่านแบบอตุสาหกรรม							2(1-3-2)

	 		Industrial	Drawing	and	Interpreting	

14	1103			ปฏิบตัิการเทคโนโลยีพืน้ฐาน		 					2(1-3-2)

	 		Fundamental	Technology	Practice	

14	2104			ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและ		 					3(2-3-4)

	 		อตุสาหกรรม

	 		Industrial	and	Business	Information	System	

14	2105			ภาษาองักฤษในงานอตุสาหกรรม		 					3(3-0-6)

	 		English	for	Industrial	Work	

14	2106			การจดัการอตุสาหกรรมและพฤติกรรม-	3(3-0-6)

	 		องค์การ

	 		Industrial	Management	and	Organizational	

		 		Behavior	

14	2107			การเงินและบญัชีเพ่ือการจดัการ		 					3(3-0-6)

	 		Finance	and	Accounting	for	Management	

14	3108			เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม		 					3(3-0-6)

	 		Industrial	Economics	

กลุ่มวิชาเอก  64  หน่วยกิต

1.  วิชาเอกบังคับ 46 หน่วยกิต

13	3405			การวิเคราะห์ต้นทนุในอตุสาหกรรม							3(3-0-6)

	 		Industrial	Cost	Analysis	

13	4404			การวางแผนและควบคมุระบบการผลิต		3(3-0-6)

	 		Production	Planning	and	Control	
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13	5402			วิศวกรรมคณุค่า	 	 	 					3(3-0-6)	

	 		Value	Engineering	

14	1201			วสัดใุนงานอตุสาหกรรม		 		 					3(3-0-6)

	 		Industrial	Materials	

14	2202			เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์		 					3(3-0-6)

	 		ในอตุสาหกรรม

	 		Industrial	Electrical	and	Electronic	Technology	

14	2203			สถิติและการวิจยัเพ่ือการพฒันา		 					3(3-0-6)

	 		อตุสาหกรรม

	 		Statistic	and	Research	for	Industrial	

	 		Development		

14	2204			การจดัการความปลอดภยัและ	 					3(3-0-6)	

	 		สิ่งแวดล้อมในงานอตุสาหกรรม

	 		Industrial	Safety	and	Environmental	

	 		Management	

14	3205			การศกึษาการเคลื่อนไหวและเวลา		 					3(3-0-6)

	 		Time	and	Motion	Studies		

14	3206			กฎหมายอตุสาหกรรม	 	 					3(3-0-6)	

	 		Industrial	Law	

14	3207			การจดัการคณุภาพในงานอตุสาหกรรม	3(3-0-6)

	 		Industrial	Quality	Management	

14	3208			การจดัการโครงการทางอตุสาหกรรม					3(3-0-6)

	 		Industrial	Management	Project		

14	3209			การวางแผนโรงงานอตุสาหกรรม	 					3(3-0-6)	

	 		Industrial	Plant	Planning	

14	3210			ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		 	 1(0-240-0)*

	 		Field	Experience		

14	4211			การจดัการสินค้าคงคลงั		 	 					3(3-0-6)

	 		Inventory	Management	

14	4212			การจดัการโลจิสตกิส์และหว่งโซอ่ปุทาน		3(3-0-6)

	 		Logistics	and	Supply	Chain	Management	

14	4213			โครงงานเทคโนโลยีการจดัการ	 					1(0-3-0)	

	 		อตุสาหกรรม	1

		 		Industrial	Management	Technology	Project	1	

14	4214			โครงงานเทคโนโลยีการจดัการ	 					2(0-6-0)	

	 		อตุสาหกรรม	2

	 		Industrial	Management	Technology	Project	2	

หมายเหตุ  *	คือ	จ�านวนชัว่โมงใน	1	ภาคการศกึษา

2.  วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต

	 เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีก�าหนดให้ต่อไปนีร้วมกนั	

ไม่น้อยกว่า	18	หน่วยกิต

13	4209			ซิกส์	–	ซิกม่า	 	 	 					3(3-0-6)	

	 		Six	–	Sigma	

13	5412			การจดัการพลงังานในอตุสาหกรรม							3(3-0-6)

	 		Industrial	Energy	Management		

13	5602			การจ�าลองสถานการณ์		 	 					3(3-0-6)

	 		Simulation	

14	2301			เทคโนโลยีการบ�ารุงรักษา			 					3(3-0-6)

	 		Maintenance	Technology	

14	2302			จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ		 					3(3-0-6)

	 		Industrial	and	Organization	Psychology	

14	2303			การจดัการทรัพยากรมนษุย์ในภาค		 					3(3-0-6)

	 		อตุสาหกรรม

	 		Human	Resource	Management	for	

	 		Manufacturing	

14	3304			การเขียนรายงานด้านเทคนิค		 					3(3-0-6)

	 		Writing	Technical	Report	

14	3305			การประกนัคณุภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Quality	Assurance	

14	3306			จริยธรรมในงานอตุสาหกรรม		 					3(3-0-6)

	 		Industrial	Ethics	

14	3307			การจดัการความเสี่ยง		 	 					3(3-0-6)

	 		Risk	Management	 	 	 	

14	3308			การพยากรณ์เพ่ือการจดัการ		 					3(3-0-6)

	 		อตุสาหกรรม

	 		Forecasting	for	Industrial	Management	

14	3309			การจดัการเชิงกลยทุธ์ในอตุสาหกรรม			3(3-0-6)	

			 		Industrial	management	Strategy	

14	4310			เคร่ืองมือกลอตัโนมตัิ		 	 					3(3-0-6)

	 		Automatic	Machine	

14	4311			การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ	3(2-3-4)

	 		และผลิต

	 		Computer	Aided	Design	and	Manufacturing	

14	4312			ระบบนิวแมติกส์/ไฮดรอลิกส์และ	 					3(3-0-6)

	 		การควบคมุ

	 		Pneumatic/Hydraulic	Devices	System	and		

	 		Control

14	4313			การเป็นผู้ประกอบการ	 	 					3(3-0-6)

	 		Entrepreneurship	

14	4314			เตรียมสหกิจศกึษาทางการจดัการ	 					1(1-2-3)

	 		อตุสาหกรรม	 	 		

	 		Co	–	operative	Education	Orientation		

	 		Course	in	Industrial	Management	

14	4315			สหกิจศกึษาทางการจดัการอตุสาหกรรม		 

	 	 	 	 	 6(0-400-0)*	

			 		Co	–	operative	Education	in	Industrial	

	 		Management	
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14	4316			การประเมินการปฏิบตัิงานทาง		 					3(2-2-5)

	 		การจดัการอตุสาหกรรม

	 		Performance	Appraisals	in	Industrial	

	 		Management	

22	3202			การจดัการผลิตภณัฑ์และตราสินค้า						3(3-0-6)

	 		Product	and	Brand	Management

24	3303			การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ		 					3(3-0-6)

	 		International	Business	Management	

หมายเหตุ			*	คือ	จ�านวนชัว่โมงใน		1		ภาคการศกึษา

	 ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพโดยปฏิบตัิงานในสถานประกอบการไมน้่อยกวา่	 240	

ชัว่โมง	

	 ในกรณีเลือก	สหกิจศกึษาต้องปฏิบตังิานไมน้่อยกวา่	

400	ชัว่โมง

หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต
	 เลือกเรียนรายวิชาใด	ๆ	ในหลกัสตูรท่ีมหาวิทยาลยั

ก�าหนดโดยไม่ซ�า้กบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว

กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

	 กรณีนกัศึกษาต่างสาขาวิชามีความประสงค์เลือก			

เรียนกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรมเป็นกลุ่ม	

วิชาโทให้เลือกศกึษาเพ่ิมเติม	5	รายวิชาดงันี ้

13	4404			การวางแผนและควบคมุระบบการผลิต		3(3-0-6)

	 		Production	Planning	and	Control

14	2204			การจดัการความปลอดภยัและ	 					3(3-0-6)	

	 		สิ่งแวดล้อมในงานอตุสาหกรรม

	 		Industrial	Safety	and	Environmental	

	 		Management	

14	3205			การศกึษาการเคลื่อนไหวและเวลา		 					3(3-0-6)

	 		Time	and	Motion	Studies		

14	3207			การจดัการคณุภาพในงานอตุสาหกรรม	3(3-0-6)

	 		Industrial	Quality	Management	

14	3209			การวางแผนโรงงานอตุสาหกรรม	 					3(3-0-6)	

	 		Industrial	Plant	Planning	
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แผนการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	5000 มนษุยสมัพนัธ์ 3	(3-0-6)

00	7000 ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย 3	(3-0-6)

00	8000 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 3	(3-0-6)

10	8001 ฟิสกิส์ทัว่ไป	1 3	(3-0-6)

10	8002 ปฏิบตักิารฟิสกิส์ทัว่ไป	1 1	(0-3-0)

14	1102 การเขียนและอา่นแบบอตุสาหกรรม 2	(1-3-2)

31	1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น 3	(3-0-6)

รวม 18 (16-6-32)

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	5001 สารนิเทศและการศกึษาค้นคว้า 1	(0-3-0)

00	7xxx กลุม่วิชาทางภาษา 3	(2-2-5)

00	8001 สถิตทิัว่ไป 3	(3-0-6)

14	1101 คณิตศาสตร์ประยกุต์เพ่ือการจดัการเทคโนโลยี 3	(3-0-6)

10	8005 เคมีทัว่ไป 3	(3-0-6)

10	8006 ปฏิบตักิารเคมีทัว่ไป 1	(0-3-0)

14	1103 ปฏิบตักิารเทคโนโลยีพืน้ฐาน 2	(1-3-2)

14	1201 วสัดใุนงานอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

รวม 19 (15-11-31)

 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	5008 พลศกึษาเพ่ือคณุภาพชีวิต 1	(0-3-0)

00	7xxx กลุม่วิชาทางภาษา 3	(2-2-5)

00	8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต 3	(3-0-6)

14	2104 ระบบสารสนเทศเพ่ือธรุกิจและอตุสาหกรรม 3	(2-3-4)

14	2106 การจดัการอตุสาหกรรมและพฤตกิรรมองค์การ 3	(3-0-6)

14	2202 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

xx	xxxx กลุม่วิชาเอกเลือก 3	(3-0-6)

รวม 19 (16-8-33)
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 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	5007 ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 1	(0-2-4)

13 5411 การตลาดอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

14	2105 ภาษาองักฤษในงานอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

14	2107 การเงินและบญัชีเพ่ือการจดัการ 3	(3-0-6)

14	2203 สถิตแิละการวิจยัเพ่ือการพฒันาอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

14	2204 การจดัการความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมในงาน

อตุสาหกรรม

3	(3-0-6)

xx	xxxx กลุม่วิชาเอกเลือก 3	(3-0-6)

รวม 19 (18-2-40)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	6002 กฎหมายเบือ้งต้น 3	(3-0-6)

14	3108 เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

14	3205 การศกึษาการเคลื่อนไหวและเวลา 3	(3-0-6)

14	3206 กฎหมายอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

14	3207 การจดัการคณุภาพในงานอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

xx	xxxx กลุม่วิชาเอกเลือก 3	(3-0-6)

รวม 18 (18-0-36)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	6004 จิตวิทยาธรุกิจและอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

13	3405 การวิเคราะห์ต้นทนุในอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

13	5402 วิศวกรรมคณุคา่ 3	(3-0-6)

14	3208 การจดัการโครงการทางอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

14	3209 การวางแผนโรงงานอตุสาหกรรม 3	(3-0-6)

xx	xxxx กลุม่วิชาเอกเลือก 3	(3-0-6)

รวม 18 (18-0-36)
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 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

14	3210 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1	(0-240-0)*

รวม 1 (0-240-0)*

หมายเหต	ุ		*		คือ		จ�านวนชัว่โมงใน		1		ภาคการศกึษา

 

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

13	4404 การวางแผนและควบคมุระบบการผลติ 3	(3-0-6)

14 4211 การจดัการสนิค้าคงคลงั 3	(3-0-6)

14 4213 โครงงานเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม	1 1	(0-3-0)

xx	xxxx กลุม่วิชาเอกเลือก 3	(3-0-6)

xx	xxxx กลุม่วิชาเอกเลือก 3	(3-0-6)

รวม 13 (12-3-24)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

14 4212 การจดัการโลจิสตกิส์และหว่งโซอ่ปุทาน 3	(3-0-6)

14 4214 โครงงานเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม	2 2	(0-6-0)

xx	xxxx กลุม่วิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)	

xx	xxxx กลุม่วิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

รวม 11 (9-6-18)
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ค�าอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 ดรูายละเอียดหน้า	244	-	249

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

10 8001  ฟิสิกส์ทั่วไป 1              3(3-0-6)

10 8001  General Physics 1

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

			 ความส�าคญัและความเป็นมาของวิชาฟิสิกส์	 หลกั

การทัว่ไปของวิชาฟิสิกส์	 ปริมาณวดัและการวดั	 สมบตัิของ

สสาร	กลศาสตร์ของอนภุาคและวตัถเุกร็ง	กลศาสตร์ของไหล

เบือ้งต้น	เทอร์โมไดนามิกส์เบือ้งต้น	ความร้อนและการถ่ายเท	

การสัน่สะเทือนและคลื่น	การประยกุต์	ใช้หลกัการทางฟิสิกส์

ในชีวิตประจ�าวนั	และในงานอตุสาหกรรม

10 8002  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1      1(0-3-0)

10 8002  General Physics Laboratory 1

วิชาบังคับก่อน : 10 8001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (หรือเรียน

ควบ)  

	 การทดลองท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกบัวิชา	

10 8005  เคมีทั่วไป   3(3-0-6)

10 8005  General Chemistry

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ความส�าคญัและความเป็นมาของวิชาเคมี		หลกัการ

ทัว่ไปของวิชาเคมี	การค้นพบอะตอมและโมเลกลุ	สมบตัิของ

ธาตแุละการเกิดสารประกอบ	มวลสารสมัพนัธ์	 และทฤษฎี

อะตอม	พฤติกรรมและสมบตัิของโมเลกุลในสถานะก๊าซ	

ของเหลว	 ของแข็ง	 และสารละลาย	ปฏิกิริยาเคมีและปัจจยั

การเกิดปฏิกิริยาเคมี		การสมดลุทางเคมี		การสมดลุของอิออน		

การสงัเคราะห์สารและวสัดใุหม่ท่ีมีสมบตัิพิเศษ		ปฏิกิริยาออก

ซิเดชัน่และรีดกัชัน่	พลงังานจากปฏิกิริยาเคมี	 	 เทอร์โมไดนา

มิกส์	 ทางเคมี	 จลศาสตร์เคมี	 	 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของ

อะตอม		พนัธะเคมี		คณุสมบตัิตารางธาต	ุ	ธาตเุรพรีเซนเททีฟ		

สารอโลหะ	โลหะทรานซิชัน่	อินทรีย์เคมีเบือ้งต้น

10 8006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0)

10 8006  General Chemistry Laboratory

วิชาบังคับก่อน  :  ต้องผ่านหรือเรียนควบกับ 

10 8005  เคมีทั่วไป

	 การทดลองท่ีสอดคล้องกบัวิชา	10	8005	เคมีทัว่ไป

14 1101  คณิตศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ3(3-0-6)

  เทคโนโลยี   

14 1101  Applied  Mathematic for  Technology 

  Management

วชิาบงัคับก่อน  :  ต้องผ่าน 00 8000  คณิตศาสตร์ทั่วไป

	 ฟังก์ชัน่ค่าจริง	 	 ลิมิตความต่อเน่ือง	 	 อนพุนัธ์ของ

ฟังก์ชนัต่างๆ		ประยกุต์ของอนพุนัธ์	รูปแบบท่ีไม่ก�าหนด	การอิ

นทิเกรต	 	 เทคนิคของการอินทิเกรต	 อินทิกรัลจ�ากัดเขต	 

อินทิกรัลไม่ตรงแบบการประยกุต์ของอินทิกรัล	 สมการเชิง

อนพุนัธ์เบือ้งต้น		และการประยกุต์

พืน้ฐานทางเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม 25 หน่วยกติ

31 1101  เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น 3(3-0-6)

31 1101   Introduction to Information Technology

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี    

	 แนะน�าภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประกอบ

ด้วย	ภาพจ�าลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความส�าคญั	

ของข้อมลูและสารสนเทศ	แนวความคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ	

ซอฟต์แวร์	ฮาร์ดแวร์	ฐานข้อมลู	 เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

และการสื่อสาร	การประกนัและรักษาความมัน่คงของสารสนเทศ	

การเป็นนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ	และแขนงวิชาการอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง	พฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	การปฏิสมัพนัธ์	

กับผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต	WWW	ผลกระทบท่ีเกิดต่อสงัคม																												

การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง	ๆ

13 5411  การตลาดอุตสาหกรรม      3(3-0-6)

13 5411  Industrial Marketing

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

	 บทบาทและหน้าท่ีของตลาดในระบบธุรกิจ	อตุสาหกรรม

และสงัคม		แนวคิดทางการตลาด		ระบบการตลาด	พฤติกรรม

ผู้บริโภค	ส่วนประสมการตลาด	ช่องทางการจดัจ�าหน่าย	การ

ก�าหนดราคา	การสง่เสริมการตลาด		ภาวการณ์ตลาดอตุสาหกรรม		

ปัญหาการตลาดของผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมในประเทศไทย
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14 1102 การเขียนและการอ่านแบบอุตสาหกรรม 2(1-3-2)

14 1102 Industrial Drawing and Interpreting

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 หลกัการเขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น		มาตรางานเขียน	

แบบเทคนิค	เส้น	ตวัอกัษร	มาตราส่วน	องค์ประกอบ	ของการ

บอก	ขนาดมิติ	การใช้มาตราส่วน	การบอกขนาดมิติ		การสร้าง

รูปทรง	เรขาคณิต		ภาพสองมิติ		ภาพสามมิติ		หลกัการฉาย

ภาพฉาย	(Orthographic	Projection)	ภาพตดั	ภาพช่วย	ภาพ

คลี่เบือ้งต้น	การบอกขนาดมิติท่ีซบัซ้อนและแบบสัง่งาน	การ

อ่านสญัลกัษณ์	เบือ้งต้นในงานช่างอตุสาหกรรม		และการใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป	ในการออกแบบงานทางด้านอตุสาหกรรม

14 1103  ปฏิบัติการเทคโนโลยีพืน้ฐาน     2(1-3-2)

14 1103  Fundamental Technology Practice

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาหลกัความปลอดภยัและระเบียบวินยัในการ	

ปฏิบตัิงาน	หลกัการใช้งาน	การบ�ารุงรักษา	 เคร่ืองมือทัว่ไป		

เคร่ืองมือวดัพืน้ฐาน		เคร่ืองมือกล		การฝึกปฏิบตัิพืน้ฐาน		เช่น	

งานตะไบ	 งานเจาะ	 งานเช่ือมแก๊สและงานเช่ือมไฟฟ้า	 	 งาน

ประกอบ	งานปรับแตง่	และงานร่างแบบในงานอตุสาหกรรม

14 2104  ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจและ      3(2-3-4)

   อุตสาหกรรม   

14 2104  Industrial and Business Information System 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

	 การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้าน	

ต่าง	ๆ	ของธุรกิจและอตุสาหกรรม		ครอบคลมุเนือ้หา		การใช้

ประโยชน์ระบบสารสนเทศ	 	 เพ่ือการบริหารทรัพยากร	 	 เช่น	

การบริหารทรัพยากรบคุคล	บริหารการเงิน	การบญัชี	การผลิต	

และสินค้าคงคลงั	การบริการ	การบริการเครือข่ายผู้ผลิต	การ

ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือด�าเนินการ	เพ่ือสนบัสนนุการตดัสินใจ	

เพ่ือสื่อสารทัง้ในองค์กร	นอกองค์กร	และระหว่างองค์กรด้วย

ระบบอินเทอร์เน็ต	 และอินทราเน็ต	 	 รวมถึงการใช้โปรแกรม									

ส�าเร็จรูปส�าหรับปัญหาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและอตุสาหกรรม	การ

แก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์	 และการน�าเสนอรายงานครอบ	

คลมุปัญหาทางธุรกิจและอตุสาหกรรม

14 2105  ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6)

14 2105  English for Industrial Work

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี    

	 การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในงานด้าน	

อตุสาหกรรม	การพฒันาและฝึกทกัษะด้านการอ่าน		การเขียน		

การฟัง	 และการพดู	 ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม		

เช่น	การอ่านบทความด้านเทคนิค	บนัทึกข้อความ		คู่มือการ

ใช้	เคร่ืองมืออปุกรณ์		เคร่ืองจกัร	ผลิตภณัฑ์	ตามระบบมาตรฐาน	

อตุสาหกรรม	การเขียนรายงานสัน้	 ๆ	 เพ่ือการบรรยาย	และ

การน�าเสนอ

14 2106  การจัดการอุตสาหกรรมและ      3(3-0-6)

  พฤติกรรมองค์การ   

14 2106  Industrial Management and Organizational  

   Behavior

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 หลกัการจดัการ	 การวางแผน	 การจดัการโครงการ	

และองค์การ	การจดับคุลากร	การควบคมุคณุภาพงาน		การ

จดัระบบการติดต่อการสื่อสาร	การจดัสภาพแวดล้อม	ในการ

ท�างาน	 	 การจดัการด้านการตลาด	 	 การจดัการด้านการเงิน	

การจดัการด้านสิ่งแวดล้อม	 	 การจดัการด้านความปลอดภยั		

การจดัการเชิงกลยทุธ์เบือ้งต้น	การจดัการด้านพฤติกรรมมนษุย์	

อนัประกอบด้วยพฤติกรรมบคุคลและกลุ่มบคุคลในองค์การ

14 2107  การเงินและบัญชีเพื่อการจัดการ     3(3-0-6)

14 2107  Finance and Accounting  for Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 หลกัการพืน้ฐานการจดัการทางการเงินและบญัชี									

โดยในด้านการจดัการทางการเงินจะศกึษาเก่ียวกบัทฤษฎี	และ

แนวคิดในการตดัสินใจ	ด้านการจดัการทางการเงิน	เช่น	แหล่ง

ท่ีมาของเงินทนุ	การลงทนุและผลตอบแทนจากการลงทนุ	การ

จ่ายเงินปันผล	เป็นต้น	ส่วนการศกึษาด้านบญัชีเพ่ือการจดัการ	

จะศกึษาเน้นหนกัในด้านการควบคมุโดยใช้เคร่ืองมือทางการ

บญัชี	 เช่น	 การจดัท�างบประมาณ	และการวิเคราะห์	 งบการ

เงินเพ่ือการจดัการ	เป็นต้น

14 3108  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม     3(3-0-6)

14 3108  Industrial Economics 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัอปุสงค์และอปุทาน	

พฤติกรรมผู้บริโภค	การผลิตและต้นทนุ		ปัจจยัการผลิต	ราย

ได้	 การก�าหนดการผลิตและราคาของตลาดประเภทต่าง	 ๆ	

คณุค่าของเงินตามกาลเวลา	 	 การประเมินเงินลงทนุ	 การ

วิเคราะห์	จดุคุ้มทนุ	การเสื่อมราคาทางการเงิน	การตดัสินใจ

ภายใต้	ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
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กลุ่มวิชาเอกบังคับจ�านวน  46  หน่วยกิต

13 3405  การวเิคราะห์ต้นทนุในงานอุตสาหกรรม3(3-0-6)

13 3405  Industrial Cost Analysis

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 พืน้ฐานของบญัชีต้นทนุการเงิน	ในแง่ของการจดัการ	

อตุสาหกรรม	ต้นทนุมาตรฐาน	และต้นทนุทางตรง	การควบคมุ	

ต้นทนุเศรษฐศาสตร์ด้านการวางแผน	 และการด�าเนินงาน	

อตุสาหกรรม	 เหตผุลและการตดัสินใจส�าหรับการลงทนุใน	

โครงการอตุสาหกรรม	หลกัเกณฑ์การลดต้นทนุ

13 4404  การวางแผนและควบคุมระบบการผลติ3(3-0-6)

13 4404  Production Planning and Control

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอย่างจ�ากดั	ให้

เกิดประโยชน์สงูสดุประกอบด้วย	เทคนิคการพยากรณ์	ความ

ต้องการการผลิตตามหลกัสถิติ	การวางแผนวสัด	ุการวางแผน

การผลิต	การจดัหาวตัถดุิบ	การควบคมุสินค้าคงคลงั	การจดั

ตารางการผลิต	 การควบคมุองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ในการผลิต		

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเวลาสญูเสียในการผลิต

13 5402  วิศวกรรมคุณค่า          3(3-0-6) 

13 5402  Value Engineering

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 หลกัการของวิศวกรรมคณุค่า	 การประยกุต์วิธีการ	

ของวิศวกรรมคณุค่าในการวิเคราะห์	 การออกแบบ	และการ	

เลือกกรรมวิธีการผลิตผลิตภณัฑ์	ตลอดจนการจดัซือ้วตัถดุิบ

เพ่ือลดต้นทนุการผลิต		โดยไม่ท�าให้คณุค่าของผลิตภณัฑ์	ลด

ลง	กรณีศกึษา	และการทดสอบปัญหาจริงท่ีเกิดขึน้

14 1201  วัสดุในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

14 1201  Industrial Materials

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี    

	 ลกัษณะ	 ชนิด	มาตรฐาน	กรรมวิธีการผลิต	 การใช้

งาน	 และการจดัเก็บวสัดใุนงานอตุสาหกรรม	 	 ประกอบด้วย	

โลหะ	อโลหะ	โลหะผสม	อิทธิพลของธาตท่ีุมีต่อโลหะผสมเชือ้

เพลิง	วสัดหุลอ่ลื่นและวสัดหุลอ่เย็น	วสัดกุ่อสร้าง	วสัดสุงัเคราะห์	

วสัดไุฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 การกดักร่อนและการป้องกนั	

การตรวจสอบวสัดเุบือ้งต้น

14 2202  เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

   ในอุตสาหกรรม  

14 2202  Industrial Electronic and Electrical Technology 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี    

	 วงจร	 เคร่ืองมือ	 และวิธีการวดัทางไฟฟ้า	 หลกัการ		

ท�างานและการใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 หลกัการเปลี่ยน	

พลงังานไฟฟ้า	 –	 กล	 	 หลกัการท�างาน	การควบคมุและการ

ป้องกนั	เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรม		การเลือก

ใช้	ฟิวส์		เบรคเกอร์	และอปุกรณ์ควบคมุความปลอดภยัอ่ืน	ๆ																															

การเลือกใช้สายไฟและอปุกรณ์แสงสว่าง	 	 มาตรฐาน	ความ

ปลอดภยัทางไฟฟ้า	 การแก้ปัญหาพืน้ฐานทางด้านไฟฟ้าใน

โรงงานอตุสาหกรรม

14 2203  สถิติและการวิจัยเพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 

             อุตสาหกรรม   

14 2203  Statistic and Research for Industrial  

   Development

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 หลกัทางสถิติ		ประเภทของสถิติ		เทคนิควิธีทางสถิต	ิ	

การแปลความหมายของสถิติ	 การวางแผนการจดัท�าสถิต	ิ														

และการน�าเสนอข้อมลูในการแก้ปัญหาการจดัการด้าน	

อตุสาหกรรม	วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู	และการตดัสินใจ	ภาย

ใต้กระบวนการทางสถิติ	 หลกัการและแนวคิดในการท�าวิจยั

เทคนิควิธีการวิจยั	กระบวนการวิจยั	การท�าเค้าโครงการ	วิจยั

ทางการจดัการอตุสาหกรรม		ฝึกปฏิบตัิการท�าสารนิพนธ์	(Baby	

Thesis)	และน�าเสนอรายงานการวิจยั

14 2204  การจัดการความปลอดภัยและ     3(3-0-6) 

  สิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม 

14 2204  Industrial Safety and Environmental 

   Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี    

	 กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิงานอย่างปลอดภยั	หลกัการ	

พิจารณาการตรวจสอบและการวดัผล	 กรรมวิธีป้องกนัความ

ปลอดภยัแบบต่าง	ๆ 		การจดัการของเสียมีพิษ	จากอตุสาหกรรม		

แหล่งก�าเนิด	คณุลกัษณะการขนส่ง	การเก็บรักษาความเป็น

พิษและการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างได้มาตรฐาน	การวดั

เทคโนโลยี	 ด้านการขจดัทางกายภาพ	 	 เคมีและชีวภาพ		 

การเผาและเทคนิค	การขจดัทางความร้อนอ่ืน	ๆ	การลดของ

เสียและการน�ากลบัมาใช้		การประเมินความปลอดภยั
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14 3205  การศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา   3(3-0-6)

14 3205  Time and Motion Studies

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 วิธีการท�างาน	ศกึษาเวลา	วิธีจดัเวลาท�างาน		เทคนิค	

การสร้างแผนภมิูการผลติ	การศกึษาเวลา	หาเวลามาตรฐาน		

และการสร้างมาตรฐานในการท�างาน	หลกัการเคลือ่นไหว	แบบ

ประหยดั	ลดความเม่ือยล้าในขณะปฏิบตั	ิและปรับปรุงวิธีการ

ท�างานให้งา่ยขึน้	วิเคราะห์การเคลื่อนไหว	อยา่งละเอียด						

14 3206  กฎหมายอุตสาหกรรม      3(3-0-6)

14 2306  Industrial Law

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาเก่ียวกบักฎหมายโรงงาน		กฎหมายการลงทนุ		

กฎหมายเก่ียวกบัสญัญาว่าจ้างในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบังาน	

อตุสาหกรรม	สขุวิทยาในโรงงานอตุสาหกรรม	มาตรฐาน	

อตุสาหกรรมการผลิต	การจดัตัง้โรงงานเคมีอตุสาหกรรม		การ

ประกนัภยัทางอตุสาหกรรม	สหภาพแรงงานและการจดัตัง้	

ตลอดจนพระราชบญัญตัิการขนสง่	พระราชบญัญตัิโรงงาน

14 3207  การจดัการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม3(3-0-6)

14 3207  Industrial of Quality Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ความหมายของคณุภาพในงานอตุสาหกรรม	 	 การ

ควบคมุคณุภาพ	 เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช้ในการควบคมุ

คณุภาพ	เช่น	เคร่ืองมือคณุภาพ	7	ประการ		กิจกรรม	5	ส		Six	

–	Sigma	ระบบมาตรฐานสากล	ISO9000	ISO14000		ISO18000	

และการน�าสถิติเข้าช่วยในการตรวจสอบผลผลิต

14 3208  การจดัการโครงการทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

14 3208  Industrial  Management  Project   

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 กระบวนการจดัการโครงการ		เทคนิควิธีการและแนว	

ปฏิบตัิในการจดัโครงการ	 	 การวางแผนและการด�าเนินการ				

การควบคมุและการสิน้สดุโครงการโดยเน้นความส�าคญัของ

การบรรลงุานตามก�าหนดเวลาและงบประมาณท่ีได้รับ		ตลอด

จน	ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการจดัการโครงการ	

14 3209  การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6)

14 3209  Industrial  Plant  Planning

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ชนิดของอุปกรณ์ท่ีส�าคญัในการล�าเลียงวสัด	ุ														

ภายในโรงงานการจดัระบบต่าง	 ๆ	 ของโรงงาน	 เช่น	 แสง	 ส	ี	

เสียง		การจดัวางอปุกรณ์และเคร่ืองมือ		เส้นทางการเคลื่อน

ย้ายวสัดใุนงานอตุสาหกรรม		ตลอดจนการวางแผนในการจดั

และบริหารโรงงานอตุสาหกรรม	 	 ให้เกิดความสะดวกและ

ปลอดภยั		เป็นไปตามมาตรฐานสากล(ISO)

14 3210  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   1(0-240-0)

14 3210  Field Experience

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ฝึกงานทางด้านการจดัการอตุสาหกรรม	 ในสถาน	

ประกอบการไม่น้อยกว่า	 240	 ชัว่โมง	 มีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน	 โดยวิศวกรหรือหวัหน้างาน	 	 และอาจารย์ประจ�า

สาขาวิชา	

14 4211  การจัดการสินค้าคงคลัง      3(3-0-6)

14 4211  Inventory Management 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

		 บทน�าเก่ียวกบัการจดัการสินค้าคงคลงั	ประเภทของ	

สินค้าคงคลงั	ต้นทนุเก่ียวกบัสินค้า	คงคลงัและการวดั	เหตผุล	

ของการเก็บสินค้าคงคลงั	ปัญหาจากการมีสินค้าคงคลงั	เทคนิค	

การพยากรณ์อปุสงค์	 วิธีการตรวจนบัสินค้าคงคลงั	 	 ระบบ

ควบคมุ	 ระดบัสินค้าคงคลงั	 และการค�านวณปริมาณการสัง่

ซือ้			และจดุสัง่ซือ้

14 4212  การจดัการโลจสิตกิส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

14 4212   Logistics and Supply Chain Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 สภาวะอตุสาหกรรมสมยัใหม่	บทบาทของโลจิสติกส์	

และโซ่อปุทานในองค์การและอตุสาหกรรมการจดัการไหล		

ของวตัถดุิบและสินค้าคงคลงั	การบริหาร	การขนส่ง	การผลิต	

การจดัซือ้และคลงัสินค้า	 การพยากรณ์และวางแผนในโซ่

อปุทาน	ตวัขบัเคลื่อนและอปุสรรคในโซ่อปุทานพร้อมกบัวิธี

การ													ควบคมุประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

14 4213  โครงงานเทคโนโลยีการจัดการ      1(0-3-0)

  อุตสาหกรรม 1  

14 4213  Industrial Management Technology  Project 1

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาโครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวข้องกบั

วิชาชีพเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม	และท�าการแก้ปัญหา	

โดยใช้หลกัเทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรมอย่างเป็น	ระบบ		

การก�าหนดเร่ืองหรือหวัข้อโครงงานให้เป็นไปโดยข้อ	 ตกลง

ระหว่าง	อาจารย์ท่ีปรึกษาและนกัศกึษา	 	 โดยความเห็นชอบ

ของ	คณะกรรมการของภาควิชา	นกัศกึษาต้องเขียนรายงาน													

ความก้าวหน้าฉบบัสมบรูณ์	และมีการสอบปากเปล่าต่อ	คณะ

กรรมการ
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14 4214  โครงงานเทคโนโลยีการจัดการ      2(0-6-0)

  อุตสาหกรรม 2  

14 4214  Industrial Management Technology Project 2

วิชาบังคับก่อน : 14 4213 โครงงานเทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรม 1

	 เป็นโครงงานท่ีตอ่เน่ืองจากวิชา	14	4213	 โครงงาน							

เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม1นกัศกึษาต้องเขียน	รายงาน

ฉบบัสมบรูณ์	และมีการสอบปากเปลา่ตอ่	คณะกรรมการ

วิชาเฉพาะด้าน เลือกจ�านวน 18 หน่วยกิต
13 4209   ซิกส์ – ซิกม่า       3(3-0-6) 

13 4209   Six – Sigma

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ปรัชญาและแนวคิดพืน้ฐานของการบริหารแบบ		

Six-Sigma	ขัน้ตอนการด�าเนินงาน	Six-Sigma		เคร่ืองมือต่างๆ	

ท่ีส�าคญัในการบริการ	 Six-Sigma	 	 การก�าหนดปัญหาอย่าง

ก้าวล�า้ด้วย	 Six-Sigma	 	 	 หลกัการวิเคราะห์ปัญหาและการ

เก็บข้อมลู	 การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย	 วิธี	 Six-

Sigma	หลกัการปรับปรุงการท�างานและหลกัการก�าหนด

มาตรฐาน		แก้ไข	และป้องกนัปัญหา		การควบคมุปัญหาด้วย

วิธีการอย่าง	ก้าวล�า้		การตรวจจบัและการติดตามปัญหา	และ

ตวัอย่างการ	ด�าเนินการอย่างก้าวล�า้ด้วย	Six-Sigma			

13 5412  การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

13 5412  Industrial  Energy  Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 บทบาทของพลงังานในระบบการผลิตอตุสาหกรรม			

ชนิดและประเภทของพลงังาน	หลกัการเลือกใช้พลงังานใน	

อตุสาหกรรม		เศรษฐศาสตร์การใช้พลงังาน		หลกัการเทคนิค

การประหยดัพลงังานในอตุสาหกรรมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั

การใช้พลงังาน

13 5602  การจ�าลองสถานการณ์      3(3-0-6)

13 5602  Simulation

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 บทบาท	และความส�าคญัของการจ�าลอง	สถานการณ์		

เทคนิคการสร้างแบบจ�าลองสถานการณ์แบบต่าง	 ๆ	 เทคนิค

การสร้างตารางเลขสุ่มจากตวัแปรต่าง	ๆ		การออกแบบ	การ

ทดสอบแบบจ�าลอง	และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ	จ�าลอง

สถานการณ์

14 2301  เทคโนโลยีการบ�ารุงรักษา     3(3-0-6) 

14 2301   Maintenance Technology

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี    

	 การซ่อมบ�ารุงของระบบการผลิตของโรงงาน		สาเหตุ

ของการเสื่อมสภาพ	 	 การตรวจสอบเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์	

การวางแผนและควบคมุกิจกรรม	 การบ�ารุงรักษา	 การบ�ารุง	

รักษาในเชิงป้องกนั		และเชิงคาดการณ์		การจดัระบบการบ�ารุง

รักษา	ของโรงงาน	การวดัผลงาน		และการประเมินผลการซ่อม

บ�ารุง		และการเพ่ิมผลผลิตในการบ�ารุงรักษา

14 2302  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   3(3-0-6)

14 2302  Industrial and  Organization Psychology

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 การปฏิบตัิทางอตุสาหกรรมและผลท่ีมีต่อมนษุย์		

ทฤษฎีองค์การ	แนวความคิดท่ีส�าคญัของจิตวิทยามา	ประยกุต์	

กบัปัญหาท่ีน่าสนใจ		เช่น	ทศันคติ		แรงจงูใจ		ความคบัข้องใจ		

ความเม่ือยล้า	 ความปลอดภยั	 การสื่อสารและการเป็นผู้น�า		

ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาของมนษุย์ในอตุสาหกรรมและ	

องค์การ

14 2303  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน     3(3-0-6)

  ภาคอุตสาหกรรม   

14 2303  Human Resource Management for 

   Manufacturing

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ทฤษฎีการจดัการทรัพยากรมนษุย์กระบวนการจดั	

การทรัพยากรมนษุย์	การวางแผนอตัราก�าลงัคน	การสรรหา

พนกังาน	 	กระบวนการฝึกอบรมพนกังาน	และวิธีการพฒันา

พนกังาน	 	การจ่ายคา่ตอบแทน	การจดัสวสัดิการ	การรักษา

ระเบียบวินยั	 และแรงงานสมัพนัธ์	การประเมินผลการปฏิบตัิ

งานในภาค	อตุสาหกรรม	การวิจยับคุคล	การวิเคราะห์ปัญหา

และข้อ	ขดัแย้ง	ในการบริหารงานบคุคล		วิธีการแก้ปัญหาและ

การ	ตดัสนิใจ	ในแตล่ะกรณีศกึษา	และกรณีตวัอยา่ง	นโยบาย	

และแนวโน้ม	ของการบริหารงานบคุคลแบบใหม่ในภาค	

อตุสาหกรรม

14 3304  การเขียนรายงานด้านเทคนิค     3(3-0-6)

14 3304  Writing Technical Report

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษารูปแบบของการเขียนรายงานด้านเทคนิค	ได้แก่	

การรายงานผลต่อการผลิต	การรายงานการบ�ารุงรักษาเคร่ือง	

จกัรกล	การรายงานผลการตรวจซ่อมเคร่ืองจกัรกล	สภาพการ

ท�างาน	 การเกิดอบุตัิเหต	ุ ปัญหาและอปุสรรคในการท�างาน		

รวมทัง้รายงานต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบังานอตุสาหกรรม				และ

เทคนิคการน�าเสนองาน
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14 3305  การประกันคุณภาพ      3(3-0-6)

14 3305  Quality  Assurance

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาระบบการประกนัคณุภาพ	 ระบบการบริหาร

งาน	คณุภาพ	การตรวจติดตามระบบคณุภาพ		คณุภาพการ

ตลาด		คณุภาพการออกแบบ	คณุภาพการจดัหา	คณุภาพการ

ผลิต	การควบคมุการผลิต	คู่มือคณุภาพ	คู่มือกระบวนการ	การ

ฝึกอบรม	การปรับปรุงคณุภาพให้ดีขึน้	การประยกุต์หลกัการ	

และกลวิธี	 ทางสถิติกบัการจดัการประกนัคณุภาพ	 ต้นทนุ

คณุภาพ

14 3306  จริยธรรมในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6)

14 3306  Industrial Ethics

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 การศกึษาจรรยาบรรณ	จริยธรรม	และคณุธรรมท่ีมี

ต่อวิชาการและวิชาชีพ	 รวมทัง้ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมี	

ต่อสงัคม		ปัญหาและประเด็นทางด้านจริยธรรม	และคณุธรรม	

แนวทางแก้ไขตลอดจนการป้องกนัปัญหาดงักล่าว	การเข้าร่วม	

โครงการอบรมจริยธรรม	เพ่ือพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม	

14 3307  การจัดการความเส่ียง      3(3-0-6) 

14 3307  Risk Management   

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาวิเคราะห์ลกัษณะและรูปแบบความเสี่ยงท่ี	อาจ

เกิดขึน้ในองค์การ		การวางแผนและการวิเคราะห์ความ	เสี่ยง

เพ่ือก�าหนดนโยบาย	วิธีการและการด�าเนินงานเพ่ือการจดัการ

ความเสี่ยง	การป้องกนัและควบคมุความเสี่ยง	รวมถึงการฝึก

อบรมบคุคลในองค์การเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจดัการ

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดได้

14 3308  การพยากรณ์เพื่อการจัดการ      3(3-0-6)

  อุตสาหกรรม

14 3308  Forecasting for Industrial Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 บทบาทของการพยากรณ์	ในการจดัการอตุสาหกรรม	

วิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ	 วิธีพยากรณ์โดยใช้อนกุรมเวลา		

วิธีถดถอยแบบง่ายและแบบตวัแปรหลายตวั	 การพยากรณ์	

โดยใช้แบบจ�าลอง	การวดัเชิงเศรษฐศาสตร์	และการเลือกวิธี

การเชิงปริมาณท่ีเหมาะสมส�าหรับสถานการณ์		เพ่ือการจดัการ	

งานอตุสาหกรรม

14 3309  การจดัการเชงิกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม3(3-0-6)

14 3309   Industrial Management Strategy

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ลกัษณะทัว่ไปของการจดัการเชิงกลยทุธ์		การวิเคราะห์	

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน			การวิเคราะห์สถานการณ์		

กลยทุธ์ระดบับริษัท		กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ		กลยทุธ์ระดบัหน้าท่ี	

สภาพแวดล้อมของอตุสาหกรรมและกลยทุธ์การแข่งขนั		การน�า

กลยทุธ์ไปปฏิบตัิ	การควบคมุ	และการประเมินกลยทุธ์	ตลอด

จนการวิเคราะห์กรณีศึกษา	 และสถานการณ์เชิงกลยทุธ์	 ใน

อตุสาหกรรม

14 4310  เคร่ืองมือกลอัตโนมัติ      3(3-0-6)

14 4310  Automatic Machine

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาเก่ียวกับเคร่ืองจกัรกลท่ีท�างานด้วยระบบ	

คอมพิวเตอร์	 	 การท�างานเบือ้งต้นของเคร่ืองกลงึ	 เคร่ืองกดั	

CNC	 เคร่ืองกัดด้วยไฟฟ้า	 (EDM)	 การเขียนโปรแกรม																				

คอมพิวเตอร์เพ่ือควบคมุเคร่ืองจกัร

14 4311  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ      3(2-2-5)

   ออกแบบและผลิต  

14 4311  Computer Aided Design and Manufacturing

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับออกแบบงาน	ใน

ลกัษณะทรงตนั	และพืน้ผิวเรียนรู้ขัน้ตอนการใช้	คอมพิวเตอร์	

เพ่ืองานการผลติ	 (CAM)	การเช่ือมโยงข้อมลูกบัเคร่ืองจกัรกล	

อตัโนมตัิ	และการฝึกปฏิบตัิ	

14 4312  ระบบนิวแมติกส์/ไฮดรอลิกส์      3(3-0-6)

  และการควบคุม

14 4312  Pneumatic/Hydraulic Devices System and 

   Control

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 กฎเบือ้งต้นและชนิดของระบบควบคมุ	 ระบบจ่าย		

ก�าลงัอปุกรณ์ในระบบนิวแมติกส์	และไฮดรอลิกส์		สญัลกัษณ์	

และการท�างาน	 การควบคมุระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

ขัน้พืน้ฐาน		การควบคมุนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ด้วยไฟฟ้า		

หลกัในการประยกุต์ใช้งาน	 รวมถึงการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	

ในการจ�าลองระบบการท�างาน
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14 4313  การเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6)

14 4313  Entrepreneurship

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการในองค์รวม

โดยมุ่งเน้นในการก่อตัง้องค์การใหม่ท่ีมี	ขนาดกลางและ	ขนาด

ย่อมเพ่ือด�าเนินธุรกิจ	ยงัรวมถึงการศกึษากลยทุธ์ใน	การด�าเนิน

ธุรกิจในภาพรวม		ซึง่ประกอบด้วยการวางแผน	ธุรกิจใหม่	การ

ตลาด	การบญัชีและการเงินการบริหาร	ทรัพยากรมนษุย์	การ

ผลิต	 เป็นต้น	 โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ	 การเรียนการสอน

และยงัรวมถึงศิลปะในการเจรจาต่อรอง	ยทุธวิธี	 และการ

ประเมินกลยทุธ์ในการเจรจาต่อรอง	กระบวน	การตดัสินใจ

และแก้ปัญหาในลกัษณะต่าง	ๆ

14 4314  เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ   1(1-2-3)

  อุตสาหกรรม   

14 4314  Co – operative Education Orientation 

   Course in Industrial Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 หลกัการ	 	 แนวคิด	 กระบวนการสหกิจศึกษาและ	

ระเบียบข้อปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง	เทคนิคในการสมคัรงาน		ความ

รู้	 พืน้ฐานในการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการเพ่ือน�าไป														

พฒันาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา	 เช่น	

การพฒันาบคุลิกภาพ	 	ภาษาองักฤษ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	

การสื่อสาร	มนษุยสมัพนัธ์	การท�างานเป็นทีม	และระบบ	บริหาร

งานคณุภาพในสถานประกอบการ	ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน

และเทคนิคการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ		เป็นต้น

14 4315  สหกิจศึกษาทางการจัดการ  6(0-400-0)

   อุตสาหกรรม

14 4315  Co – operative Education in Industrial  

   Management

วิชาบังคับก่อน  :  14 4314  เตรียมสหกิจศึกษาส�าหรับ

การจัดการอุตสาหกรรม

	 การปฏิบตัิงานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆ	โดยท่ีการ

ปฏิบตัิงานและการท�ารายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดแูลของ

ผู้บริหารแต่ละสถานประกอบการ	 และอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เป็นเวลา	1	ภาคการศกึษาหรือไม่น้อยกว่า	400		ชัว่โมง

14 4316  การประเมินการปฏิบัติงานทาง    3(2–2–5)

  การจัดการอุตสาหกรรม  

14 4316  Performance Appraisals in Industrial 

   Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 กระบวนการในการก�าหนดมาตรฐาน		และเป้าหมาย	

ของผลงานให้สอดคล้องกบันโยบาย	 และกลยทุธ์ของธุรกิจ	

ขององค์การ	วิธีการประเมินผลงานของบคุลากร		การให้ความ

ดี	ความชอบ	การปรับปรุงผลงานในอนาคต		รวมทัง้ศกึษาถึง

ความหมาย			หลกัการ	โครงสร้างหลกัเกณฑ์และวิธีการจ่าย

ค่าตอบแทน	โดยอาศยัการประเมินค่าแรง		ปัจจยัด้านสภาพ

แวดล้อมทัง้	ภายในและภายนอกองค์การท่ีมีผลกระทบต่อการ

ก�าหนด	ค่าตอบแทน	ตลอดจนเทคนิคการบริหารค่าจ้าง	เงิน

เดือน	และผลประโยชน์เกือ้กลูรูปแบบต่าง	ๆ

22 3202  การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 3(3-0-6)

22 3202  Product and Brand Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาโครงสร้างของกระบวนการผลิต	หลกัการเบือ้ง

ต้น	ของโครงสร้างต้นทนุการผลิต	การวางแผนผลิตภณัฑ์			การ

จดัส่วนผสมผลิตภณัฑ์	แนวความคิดสินค้า		การวางต�าแหน่ง	

ผลิตภณัฑ์	 การพฒันาตราสินค้า	 การออกแบบบรรจภุณัฑ์														

การปรับตราสินค้าและบรรจภุณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับในระดบั	

สากล		การปรับปรุงและการพฒันาสินค้าใหม่	กลยทุธ์การน�า

สินค้าใหม่ออกสู่ตลาด	สาเหตท่ีุผลิตภณัฑ์ล้มเหลว	 วฏัจกัร	

ของผลิตภณัฑ์		กลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ในด้านคณุภาพ		การสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า		การบริการหลงัการขาย	ตลอดจน	

ความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อผู้บริโภคในการเสนอสินค้า	และ

บริการท่ีดี

24 3303  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6)

24 3303  International Business Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ		รูปแบบ	

การเข้าสู่ตลาด		ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ		การลงทนุทาง

ตลาด	ระหว่างประเทศ	กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ	(WTO)	

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	ระบบการเงินระหว่างประเทศ		การ

ตลาด		การบริการงานบคุคล	การควบคมุ
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 จิกรุธราหิรบะณค าญชัรป

รากดัจรากาชิวาขาส  

(Management Program) 

 

(Marketing Program) 

 

(Business Computer Program) 

 

ดร.พนัส อุณหบัณฑิต

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

(International Business Management Program)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

(Logistics Management Program)

ดาลตรากาชิวาขาส

จิกรุธรอตเวิพมอคาชิวาขาส
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วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
	 มุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความสามารถทางด้านการตลาด	การบริหารสมยัใหม่	การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	การประยกุต์ใช้

ทฤษฎีในการสนบัสนนุงานบริหารเข้าสู่การปฏิบตัิ	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ	โดยบณัฑิตท่ีส�าเร็จการศกึษาจากคณะ

บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลยัธนบรีุ	ได้รับการยอมรับจากองค์การต่างๆ	ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน

	 ทัง้นี	้การบริหารงานของคณะฯ	ได้ตระหนกัถึงการประกนัคณุภาพวิชาการและการบริหาร	โดยมีคณะกรรมการวิชาการ	

เป็นผู้ก�ากบัการด�าเนินงานด้านวิชาการของแตล่ะสาขาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากลโดยมีรายนามคณะกรรมการ	ดงันี ้

คณะกรรมการก�ากับมาตรฐานทางวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการ

	 1.		ศาสตราจารย์เสนาะ	 	 ติเยาว์	 	 	 ประธานกรรมการ

	 2.		รองศาสตราจารย์ผสุดี	 	 รุมาคม	 	 	 กรรมการ

	 3.		อาจารย์ไชยยศ		 	 ไชยมัน่คง	 	 กรรมการ

	 4.		ดร.พนสั				 	 	 อณุหบณัฑิต	 	 กรรมการ

	 5.		อาจารย์ทศันีย์	 	 	 ตงัวรรณวิทย์	 	 กรรมการและเลขานกุาร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

	 1.		รองศาสตราจารย์จลีพร	 	 โกลากลุ	 	 	 ประธานกรรมการ

	 2.		รองศาสตราจารย์ไกรวิชิต			 ตนัติเมธ	 	 	 กรรมการ

	 3.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลนดา	 สงวนวงษ์ทอง	 	 กรรมการ

	 4.		ดร.พนสั				 	 	 อณุหบณัฑิต	 	 กรรมการ

	 5.		อาจารย์ศิริประกาย				 	 พงศ์สวุรรณ	 	 กรรมการและเลขานกุาร

สาขาวิชาการตลาด

	 1.		รองศาสตราจารย์ประยรู			 บญุประเสริฐ	 	 ประธานกรรมการ

	 2.		รองศาสตราจารย์สวาท				 แย้มวงษ์ศรี	 	 กรรมการ

	 3.		รองศาสตราจารย์	ดร.พิภพ			 อดุร	 	 	 กรรมการ

	 4.		ดร.พนสั				 	 	 อณุหบณัฑิต	 	 กรรมการ

	 5.		อาจารย์อมรรัตน์	 	 พนัธ์ุอยู่	 	 	 กรรมการและเลขานกุาร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

	 1.		รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพรรณ	 กริชชาญชยั	 	 ประธานกรรมการ

	 2.		รองศาสตราจารย์ดร.วลยัลกัษณ์	 อตัธีรวงศ์	 	 กรรมการ

	 3.		รองศาสตราจารย์ดร.เตือนใจ	 สมบรูณ์วิวฒัน์	 	 กรรมการ

	 4.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนญัญา	 วสศุรี	 	 	 กรรมการ

	 5.		ดร.พนสั				 	 	 อณุหบณัฑิต	 	 กรรมการ

	 6.		อาจารย์ฉัตรชยั		 	 เหล่าเขตการณ์	 	 กรรมการและเลขานกุาร

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

	 1.		รองศาสตราจารย์ดร.ไพรัช	 ถ่ินธานี	 	 	 ประธานกรรมการ

	 2.		ดร.อรุณี	 	 	 ตนัวิสทุธ์ิ		 	 กรรมการ

	 3.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนตุร์	 เอ่ียมอร่าม	 	 กรรมการ

	 4.		ดร.พนสั				 	 	 อณุหบณัฑิต	 	 กรรมการ

	 5.		อาจารย์สณุฐัวีย์	 	 น้อยโสภา	 	 กรรมการและเลขานกุาร

สีประจ�าคณะบริหารธุรกิจ	:		สีน้�าเงิน
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ส�านกังานคณะบริหารธุรกิจ	02-809-0823	ต่อ	225	 	 สาขาวิชาการจดัการ		ต่อ		225	 	 	 	

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ		ต่อ	221		 	 	 สาขาวิชาการตลาด		ต่อ	228	 	 	 	

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์		ต่อ	229	 	 	 สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ		ต่อ	226

สายตรงคณะบริหารธุรกิจ	081-570-7125,	087-411-4412

ตารางแสดงหลักสูตรและรอบที่เปิดสอน คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

หลักสูตร (เทียบโอน) หลักสูตร 4 ปี

รับผู้จบ ปวส. ขึ้นไป รับผู้จบ ม.6/ปวช.

ปกติ สมทบ ภาคพิเศษ ปกติ ภาคพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการ / / / / /

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / / / / /

สาขาวิชาการตลาด / / / / /

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ / / / / /

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / / / / /

หมายเหตุ

	 ภาคปกติ		 เรียนวนัจนัทร์	–	พฤหสับดี	 เวลา	09.00	–	16.00	น.

	 ภาคสมทบ	(ค่�า)	 เรียนวนัจนัทร์	–	ศกุร์	 เวลา	18.00	–	21.00	น.

	 ภาคพิเศษ	 เรียนวนัเสาร์ค่�า	 	 เวลา	18.00	–	21.00	น.

	 	 	 และวนัอาทิตย์	 	 เวลา	08.30	–	20.00	น.

	 ทัง้นีก้ารปรับเวลาการเรียนการสอนขึน้อยู่กบัหน่วยกิตและความเหมาะสมตามรายวิชาท่ีเปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (เทียบโอนรายวิชา) มีหลักเกณฑ์เบือ้งต้น ดังนี ้
คุณสมบัติ

	 1.		เป็นผู้ส�าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	ตามหลกัสตูรของ	กระทรวง

ศกึษาหรือเทียบเท่า

	 2.		เป็นผู้ส�าเร็จการศกึษาระดบั	ปวส.	หรือเทียบเท่า

	 3.		เป็นผู้ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน

เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษา

	 1.		หลกัสตูร	4	ปี	:	ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	3	ปีการศกึษา	และไม่เกิน	8	ปีการศกึษา

	 2.		หลกัสตูรเทียบโอน	:	ระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่	1	ปีการศกึษา	และไมเ่กิน	8	ปีการศกึษา	ขึน้อยูก่บั								หนว่ยกิต

ท่ีได้รับการเทียบโอน

ขัน้ตอนการเทียบโอน

	 1.		นกัศกึษาย่ืนใบรายงานผลการศกึษาระดบั	ปวส.	/	ระดบัปริญญาตรี	ณ	ส�านกังานคณะบริหารธุรกิจ

	 2.		คณะวิชา/สาขาวิชา	ประชมุคณะกรรมการเพ่ือเทียบโอนรายวิชา

	 3.	 	 นกัศึกษาเขียนใบค�าร้องขอเทียบโอนรายวิชา	พร้อมแนบหลกัฐานการอนมุตัิการเทียบโอนจากหน่วยงานคณะ/

สาขา	ช�าระเงินค่าเทียบโอน	500	บาท	ณ	ห้องการเงิน

	 4.		นกัศกึษาน�าเอกสารเทียบโอนพร้อมส�าเนาใบเสร็จส่งมอบให้ส�านกังานทะเบียนและประมวลผล

	 5.		ตรวจสอบผลการเทียบโอนผ่านระบบทะเบียน	Online	ภายใน	2	สปัดาห์
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย							 :	 บริหารธุรกิจบณัฑิต		สาขาวิชาการจดัการ

 ภาษาอังกฤษ 	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Management

ช่ือปริญญาและช่ือสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม	 :	 บริหารธุรกิจบณัฑิต	(การจดัการ)

   ช่ือย่อ	 :	 บธ.บ.	(การจดัการ)

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Management)

   ช่ือย่อ	 :	 B.B.A.	(Management)

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา

 “วิชาการเด่นล้�า  คุณธรรมก้าวไกล  ใส่ใจสังคม”

	 ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้	 ความสามารถทางการบริหารในสาขาวิชาการจดัการ	 	 โดยการจดัการสอนท่ีมุ่งเน้นการคิด	

อย่างเป็นระบบ	เสริมสร้างประสบการณ์จากการฝึกวิเคราะห์กรณีศกึษาและการปฏิบตัิ		เป็นผู้ มีจรรยา		มารยาท		และศีลธรรม

อนัดี		มีคณุธรรม		และจรรยาบรรณ		รู้จกัน�าเทคนิคและหลกัวิชาท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้เพ่ือสร้างประโยชน์ทัง้แก่ตนเอง		ครอบครัว

และสงัคม

 วัตถุประสงค์

	 1.		เพ่ือผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาการจดัการให้มีความรู้		ความเข้าใจ	มีสมรรถนะ	(Core	Competency)		และความ

สามารถ	 (Ability)	 ในการท�างานด้านการบริหารและการประสานงาน	 	 และสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ

พฒันาตนเองและหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีเก่ียวข้อง

	 2.	 	 เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีคณุธรรม	 	 และจรรยาบรรณในวิชาชีพ	สามารถน�าความรู้ทางการบริหารไปประยกุต์และ	

ประกอบอาชีพด้านการวางแผน		การจดัระบบงาน		การเป็นผู้น�า		และการควบคมุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.		เพ่ือพฒันาคณุลกัษณะและคณุสมบตัิของบณัฑิตในสาขาวิชาการจดัการให้มีวิสยัทศัน์		มีทศันคติ		และความคิด												

ในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง	และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม

	 4.	 	 เพ่ือผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาการจดัการให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ	 	และเป็นท่ียอมรับในหน่วยงานระดบัสากล	

อย่างกว้างขวาง

ระบบการจัดการศึกษา
	 การจดัการศกึษาเป็นแบบทวิภาค	โดยระยะเวลาศกึษาใน	1	ปีการศกึษาแบ่งออกเป็นภาคการศกึษาปกติ	2	ภาค

การศกึษา		และภาคฤดรู้อน	1	ภาคการศกึษา
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
	 1.		ส�าเร็จการศกึษาประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า

	 2.		หรือส�าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	(ปวส.)	หรืออนปุริญญา	หรือเทียบเท่า	

	 3.	 	 หรือเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั	 วิทยาลยั	 หรือสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืน	 ซึ่งส�านกังานคณะกรรมการการอดุม												

ศกึษารับรองเพ่ือโอนหน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ

	 4.		ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุภาพเหมาะสมท่ีจะเข้าศกึษาได้

	 5.		ไม่มีความประพฤติท่ีสงัคมรังเกียจ	และไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี

	 6.		มีผู้ รับรองซึง่มีท่ีอยู่ท่ีทางมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
	 1.		นกัเรียนท่ีเข้าศกึษาโดยระบบคดัเลือกของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	

	 2.		นกัเรียนท่ีมหาวิทยาลยัธนบรีุ	เป็นผู้ด�าเนินการคดัเลือกเอง

	 3.		การคดัเลือกโดยคณาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ	ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน	และ/หรือการสอบสมัภาษณ์	

ระยะเวลาการส�าเร็จการศึกษา ดังนี ้
	 1.		ส�าหรับผู้จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า	ใช้

ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	3	ปีการศกึษา	หรือ	6	ภาคการศกึษา	และไม่เกิน	8	ปีการศกึษา

	 2.	 	 ส�าหรับผู้จบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่า	 หรือเคยศึกษาอยู่ใน																						

มหาวิทยาลยั	 วิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืนๆ	 ท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองมาตรฐานเพ่ือเทียบโอน																						

หน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ	ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	1	ปีการศกึษา	หรือ	2	ภาคการศกึษาและไม่เกิน	8	ปีการศกึษา	ขึน้อยู่

กบัหน่วยกิตท่ี	ได้รับการเทียบโอน
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โครงสร้างหลักสูตร 
	 จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร	126	หน่วยกิต	ประกอบด้วย	หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป		หมวดวิชาเฉพาะ		และหมวด

วิชาเลือกเสรี	รวมไม่น้อยกว่า	126	หน่วยกิต

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต

	 	 1.		กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์					 	 		3		หน่วยกิต

	 	 2.		กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์				 	 	 		3		หน่วยกิต

	 	 					(หรือกลุ่มวิชามนษุยศาสตร์		และสงัคมศาสตร์		รวมกนัไม่น้อยกว่า			6			หน่วยกิต)

	 	 3.		กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์				 		9		หน่วยกิต	

	 	 4.		กลุ่มวิชาภาษา		 	 	 15		หน่วยกิต															

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   90   หน่วยกิต

	 	 1.		กลุ่มวิชาแกน	 	 	 	 33		หน่วยกิต

	 	 2.		กลุ่มวิชาเอกบงัคบั	 	 	 36		หน่วยกิต

	 	 3.		กลุ่มวิชาเอกเลือก	 	 	 	6			หน่วยกิต

	 	 4.		กลุ่มวิชาเอกเลือกบงัคบั	 	 	 15		หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวน  30 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย รายวิชาและจ�านวนหน่วยกิต  ดังนี ้

1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	5000			มนษุยสมัพนัธ์	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Human	Relations	

00	5001			สารนิเทศและการศกึษาค้นคว้า		 					1(1-0-2)

	 		Information	Services	and	Study	Fundamentals	

00	5002			ศิลปวฒันธรรม		 	 	 					3(3-0-6)	

	 		Art	and	Culture	

00	5003			อารยธรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Civilization	

00	5004			มนษุย์กบัดนตรี	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Music	

00	5005			มนษุย์กบัวรรณกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Literary	Works	

00	5006			จริยศาสตร์	วิสยัทศัน์และการด�ารงชีวิต		3(3-0-6)	

			 		Moral,	Vision	and	Life	Style	

00	5007			ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเอง		1(0-2-4)

	 		Study	Skills	and	Self	–	Development	Skills	

00	5008			พลศกึษาเพ่ือคณุภาพชีวิต		 					1(0-2-4)

	 		Physical	Education	for	Quality	of	Life	

00	5009			ภมิูปัญญาไทย	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Thai	Folk	Wisdom	

00	5010			ศาสนศกึษาและธรรมปฏิบตัิ	 					3(3-0-6)

	 		Religious	Studies	and	Moral	Practice	

00	5011			ปรัชญากบัชีวิต		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Philosophy	and	Life	

2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	6001			สงัคม	เศรษฐกิจ	การเมือง			 					3(3-0-6)

	 		และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 		Society,	Economy,	Politics	and	Government		

	 		in	Democratic	System	

00	6002			กฎหมายเบือ้งต้น		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Law	

00	6003			จิตวิทยาเพ่ือคณุภาพชีวิต	 	 					3(3-0-6)

	 		Psychology	for	Quality	of	Life	

00	6004			จิตวิทยาธุรกิจและอตุสาหกรรม				 					3(3-0-6)

	 		Business	and	Industrial	Psychology	

00	6005			การจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร				3(3-0-6)

	 		ธรรมชาต	ิ

	 		Environmental	and	Natural	Resource	Management	

00	6007			เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชมุชน	 					3(3-0-6)

	 		Self	–	Sufficient	Economy	and	Community		

	 		Business	

00	6010			การพฒันาบคุลิกภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Personality	Development	

00	6011			ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Business					

00	6012			การเงินส่วนบคุคล		 	 					3(3-0-6)

	 		Personal		Finance							

00	6013			การจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ			3(3-0-6)

	 		Management	and	Entrepreneurship	

00	6014			ธนบรีุศกึษา		 	 	 					1(1-0-2)

	 		Thonburi	Studies	
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3.  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร จ�านวน 15 หน่วยกิต

บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

00	7000			ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย		 					3(3-0-6)

	 		Communication	Skill	in	Thai	

00	7015			ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Everyday	Life	

00	7016			ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Communication	

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	7006			ภาษาองักฤษส�าหรับการน�าเสนอ	 					3(2-2-5)

	 		English	for	Presentations	

00	7010			ภาษาญ่ีปุ่ น	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	I	

00	7011			ภาษาญ่ีปุ่ น	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	II	

00	7012			ภาษาจีน	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	I	

00	7013			ภาษาจีน	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	II	

00	7017			ภาษาองักฤษส�าหรับการฟัง	และพดู						3(2-2-5)

	 		English		for	Listening	and	Speaking	

00	7018			การอ่านภาษาองักฤษ		 	 					3(2-2-5)

	 		Reading		English		

00	7019			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	1		 					3(2-2-5)

	 		English		for	Careers	I

00	7020			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	2		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Careers	II	

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	8000			คณิตศาสตร์ทัว่ไป		 	 					3(3-0-6)

	 		General		Mathematics	

00	8001			สถิติทัว่ไป	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Statistics	

00	8002			วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 	 						3(3-0-6)

	 			เพ่ือคณุภาพชีวิต			 

																			Science	and	Technology	for	Quality	of	Life			

00	8003			พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	 					3(2-2-5)

	 		สารสนเทศ

	 		Computer	and	Information	Technology		

	 		Fundamentals	

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา 

90 หน่วยกิต

1.  กลุ่มวิชาแกน  จ�านวน  33 หน่วยกิต

20	1101			หลกัการตลาด	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Principle	of	Marketing	

20	1103			การบญัชีการเงิน		 	 					3(2-2-5)

	 		Financial	Accounting	

20	2105			หลกัการบริหาร		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Principle	of	Management	

20	2106			กฎหมายธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Law	

20	2107			การจดัการการผลิตและปฏิบตัิการ		 					3(3-0-6)

	 		Production	and	Operations	Management	

20	2110			เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Economics	

20	3110			สถิติธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Statistics	

20	3112			การจดัการทรัพยากรมนษุย์		 					3(3-0-6)

	 		Human	Resources	Management

20	3113			การเงินธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Finance	

20	3114			การภาษีอากร		 			 	 					3(3-0-6)

	 		Taxation	

20	4115			การจดัการกลยทุธ์		 	 					3(3-0-6)

	 		Strategic	Management	

2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ�านวน 36 หน่วยกิต

24	2201			พฤติกรรมองค์การ		 	 					3(3-0-6)

	 		Organizational	Behavior	

24	2202			การบญัชีเพ่ือการจดัการ		 	 					3(2-2-5)

	 		Managerial	Accounting	

24	3204			การสื่อสารเพ่ือการจดัการ			 					3(3-0-6)

	 		Management	Communication	

24	3205			ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ		 					3(3-0-6)

	 		Management	Information	System	

24	4206			การวางแผนและการควบคมุ		 					3(3-0-6)

	 		Planning	and	Control	

24	4207			การจดัการโครงการ		 	 					3(3-0-6)

	 		Project	Management	

24	4208			การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน		3(3-0-6)

				 		Logistics	and	Supply	Chain	Management	

24	4211			วิธีวิจยัทางธุรกิจ			 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Research	Methodology	
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24	4212			สมัมนาทางการจดัการ		 	 					3(3-0-6)

	 		Seminar	in	Management	

24	4213			การบริหารการเปลี่ยนแปลง		 					3(3-0-6)

	 		Change	Management	

24	4214			ทฤษฎีองค์การและออกแบบองค์การ					3(3-0-6)

	 		Organization	Theory	and	Organization	Design

24	4215			นวตักรรมการประกอบการ		 					3(3-0-6)

	 		Innovative	Entrepreneurship	

3.  กลุ่มวิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต 

จากรายวิชาดังต่อไปน้ี

24	3301			การจดัการซพัพลาย		 	 					3(3-0-6)

	 		Supply	Management	

24	3302			ภาวะผู้น�า		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Leadership	

24	3303			การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ		 					3(3-0-6)

	 		International	Business	Management	

24	3305			การเจรจาต่อรอง		 	 					3(3-0-6)

	 		Negotiation	

24	4307			การจดัการส่งออกและน�าเข้า		 					3(3-0-6)

	 		Export-Import	Management	

24	4308			การบริหารคณุภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Quality	Management	

24	4309			การจดัการความรู้	 	 					3(3-0-6)

	 		Knowledge	Management	

24	4310			การศกึษาเฉพาะบคุคล		 	 					3(2-2-5)

	 		Individual	Study	

24	4311			เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ		 					3(2-2-5)

	 		Business	Information	Technology	

4.  กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับ

	 เลือกเรียนวิชาเอกเลือกบงัคบัต่างสาขาจ�านวน																	

5	รายวิชา	จ�านวน	15	หน่วยกิต	(ดจูากโครงสร้างรายวิชาเอก

เลือกบงัคบัต่างสาขา	วิชา)

กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับสาขาวิชาการจัดการ

ส�าหรับนักศึกษาต่างสาขา

	 ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนวิชาเอกเลือกบงัคบั									

ในสาขาวิชาการจดัการเป็นกลุม่วิชาเอกเลือกบงัคบันกัศกึษา

สาขาวิชาอ่ืนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาดงัตอ่ไปนี ้

24	2201			พฤติกรรมองค์การ		 	 					3(3-0-6)

	 		Organizational	Behavior	

24	4206			การวางแผนและควบคมุ		 	 					3(3-0-6)

	 		Planning	and	Control	

24	4213			การบริหารการเปลี่ยนแปลง		 					3(3-0-6)

	 		Change	Management	

24	4214			ทฤษฎีองค์การและออกแบบองค์การ					3(3-0-6)

	 		Organization	theory	and	Organization	Design

24	4215			นวตักรรมการประกอบการ		 					3(3-0-6)

	 		Innovative	Entrepreneurship	

กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับสาขาการบริหารงานบุคคล

26	3301			สรรหาคดัเลือกทรัพยากรมนษุย์		 					3(3-0-6)

	 		Recruitment	and	Selection	

26	3302			การพฒันาทรัพยากรมนษุย์		 					3(3-0-6)

	 		Human	Resource	Development	

26	3303			การบริหารค่าตอบแทน			 	 					3(3-0-6)

	 		Compensation		Management	

26	3304			ความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกบั					3(3-0-6)

	 		พนกังาน	

	 		Employee		Relationship	Management	

26	3305			การประเมินการปฏิบตัิงาน		 					3(2-2-5)

	 		Performance	Appraisals	

หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
	 เลือกเรียนอย่างน้อย	2	รายวิชา	จ�านวน	6	หน่วยกิต	

จากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัธนบรีุในระดบั	 ไม่ต�่า

กว่าปริญญาตรี	โดยไม่ซ�า้กบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7000 ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย 3	(3-0-6)

00	7015 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั 3	(2-2-5)

00	8000 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 3	(3-0-6)

00	8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต 3	(2-2-5)

20	2106 กฎหมายธุรกิจ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 3	(3-0-6)

รวม 18 (16-4-34)

 

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7016 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 3	(2-2-5)

00	8001 สถิตทิัว่ไป 3	(3-0-6)

20	1101 หลกัการตลาด 3	(3-0-6)

20	1103 การบญัชีการเงิน 3	(2-2-5)

20	2105 หลกัการบริหาร 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 3	(3-0-6)

รวม 18 (16-4-34)

 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาเลือก จากกลุ่มวิชาภาษา 3	(2-2-5)

20	2110 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3	(3-0-6)

20	2107 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุ่มวิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาเอกเลือก

บังคับ

3	(3-0-6)

รวม 15 (14-2-29)
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 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	3112 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 3	(3-0-6)

20	3113 การเงินธรุกิจ 3	(3-0-6)

20	3114 การภาษีอากร 3	(3-0-6)

24	2201 พฤตกิรรมองค์การ 3	(3-0-6)

24	2202 การบญัชีเพ่ือการจดัการ 3	(2-2-5)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาเอกเลือก

บงัคบั

3	(3-0-6)

รวม 18 (17-2-35)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	3110 สถิตธิรุกิจ 3	(3-0-6)

24 4213 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3	(3-0-6)

24	3204 การสื่อสารเพ่ือการจดัการ 3	(3-0-6)

24	3205 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาเอกเลือก

บงัคบั

3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาภาษา 3	(2-2-5)

รวม 18 (17-2-35)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

24	4206 การวางแผนและควบคมุ 3	(3-0-6)

24 4211 วิธีวิจยัทางธรุกิจ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาเอกเลือก

บงัคบั

3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาเอกเลือก

บงัคบั

3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

รวม 15 (15-0-30)
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 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	4115 การจดัการกลยทุธ์ 3	(3-0-6)

24	4207 การจดัการโครงการ 3	(3-0-6)

24	4208 การจดัการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาเอกเลือก

บงัคบั

3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาเอกเลือก

บงัคบั

3	(3-0-6)

รวม 15 (15-0-30)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

24 4212 สมัมนาทางการจดัการ 3	(3-0-6)

24 4214 ทฤษฎีองค์การและออกแบบองค์การ 3	(3-0-6)

24 4215 นวตักรรมการประกอบการ 3	(3-0-6)

รวม 9 (9-0-18)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 ดรูายละเอียดหน้า	244	-	249

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

	 ดรูายละเอียดหน้า	203	-	204

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

24 2201  พฤติกรรมองค์การ      3(3-0-6) 

24 2201  Organizational Behavior

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร

	 ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์	 แนวคิดด้านจิตวิทยา	

สงัคมวิทยา	รวมถึงการรับรู้กระบวนการติดต่อสื่อสาร	การจงูใจ

ต่าง	ๆ	ภาวะผู้น�าความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม	อิทธิพลของกลุ่ม	

ความสมัพนัธ์	การขดัแย้งและการเปลี่ยน		แปลงองค์การ	ทฤษฎี

เก่ียวกบัองค์การ	รูปแบบต่างๆ	ขององค์การ		วิวฒันาการของ

องค์การ	 อิทธิพลของพฤติกรรมมนษุย์ท่ีมีต่อองค์การ	 	 การ

ติดต่อสื่อสาร	 ขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน	 	 ทศันคติและ

การจงูใจแนวความคิดเก่ียวกบักลุ่มบคุคลใน	องค์การ	 การ

แสดงออกความสมัพนัธ์และประสิทธิภาพของ	 กลุ่ม	 รวมถึง

การประสานงาน	 การตดัสินใจและการตรวจสอบควบคมุ	

แนวทางการศึกษานัน้จะใช้ปัญหาเฉพาะกรณีและการมี															

ตวัอย่างประกอบ	 โดยค�านึงถึงคณุธรรม	 จริยธรรมของ	นกั

บริหาร

24 2202  การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(2-2-5)

24 2202  Managerial Accounting 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1103 การบัญชีการเงนิ

	 ข้อมลูทางการบญัชีและกระบวนการเสนอข้อ																		

สนเทศทางการบญัชีเพ่ือใช้ในการวางแผนและการควบคมุ								

ของฝ่ายบริหารโดยศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงินและการ

จดัท�างบประมาณตามแผนงานความสมัพนัธ์ของต้นทนุ-

จ�านวน-ก�าไรต้นทนุ		มาตรฐานและการประเมินผลการท�างาน		

การค�านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์รวมถึงการศึกษากระบวนการ	

ตดัสินใจในปัญหาต่าง	ๆ 	ของฝ่ายบริหาร	โดยค�านึงถึงคณุธรรม	

จริยธรรมของนกับริหาร

24 3204  การส่ือสารเพื่อการจัดการ     3(3-0-6)

24 3204  Management Communication

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร

	 ทฤษฎีการสื่อสารในองค์การ	พฤติกรรมของ	การ

สื่อสาร		ประเภทของการสื่อสารในองค์การ	การสื่อสารอิเล็ค

ทรอนิกส์	 การสื่อสารต่างวฒันธรรม	จริยธรรมในการสื่อสาร	

การสื่อสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร	การรายงานเพ่ือการตดัสิน

ใจ	การน�าเสนอ	การสื่อสารด้วย	 วาจารวมทัง้การสื่อสาร	 ใน

ระหว่าง	 วิกฤติและการเปลี่ยนแปลง	 โดยค�านึงถึงคณุธรรม	

จริยธรรม	ของนกับริหาร

24 3205  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     3(3-0-6)

24 3205  Management Information System

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์														

การเก็บรวบรวมข้อมลูตามความต้องการของผู้ ใช้	การออกแบบ

ข้อมลู	การจดัเก็บข้อมลูการประมวลผลข้อมลูและการน�าเสนอ		

ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์	เพ่ือให้ผู้บริหารในระดบัต่าง	ๆ 		น�ามา

ใช้ในการตดัสินใจ	การบริหารองค์กร	ศกึษาถึงระบบ										และ

โครงสร้างของระบบข้อมลูการวิเคราะห์	และการพฒันาระบบ

ข้อมลูการทดสอบวดัผลรวมทัง้การประยกุต์ใช้กบักรณีศกึษา

ท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจบุนั		โดยค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรมของ															

นกับริหาร

24 4206  การวางแผนและควบคุม      3(3-0-6)

24 4206  Planning and Control

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร

	 แนวความคิดและน�ากระบวนการและเทคนิคตา่ง	 ๆ		

มาใช้ในการวางแผนและการควบคมุการจดัการทางธุรกิจ	

กระบวนการในการวางแผน	การวางแผนภายใต้สถานการณ์	ท่ี

เปลีย่นแปลง	การควบคมุโดยงบประมาณประเภทตา่ง	ๆ 										การ

ควบคมุด้วยโครงขา่ยปฏิบตังิานเทคนิคและวิธีการควบคมุการ

ปฏิบตังิานในระดบัตา่งๆ	โดยค�านงึถงึคณุธรรม	จริยธรรม	ของ

นกับริหาร

ค�าอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการจัดการ
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24 4207  การจัดการโครงการ     3(3-0-6)

24 4207  Project Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร

	 วิธีการท�าโครงการ	 การศึกษาความเป็นไปได้	 โดย

พิจารณาถึงปัจจยัประกอบต่างๆ	 ท่ีจะต้องน�าเข้ามาประกอบ	

การศึกษา	 	 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบการด�าเนินงาน								

และการจดัการโครงการและการประเมินค่าของโครงการ		โดย

ค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรมของนกับริหาร

24 4208  การจดัการโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6)

24 4208  Logistics and Supply Chains Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร

	 แนวคิดและหลกัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน	การ

จดัการกิจกรรมโลจิสติกส์	 วงจรโลจิสติกส์และ	 ซพัพลายเชน	

การบรูณาการโลจิสติกส์และการประสานงานซพัพลายเชน			

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการโลจิสติกส์และ	

ซพัพลายเชน		โลจิสติกส์ระหว่างประเทศและการจดัองค์การ		

โดยค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรมของนกับริหาร

24 4211  วิธีการวิจัยทางธุรกิจ       3(3-0-6)

24 4211  Business Research Methodology

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ลกัษณะขอบเขตและความหมายของวิธีการวิจยั		

ประเภทของการวิจยั	 ระเบียบวิธีการวิจยั	ขัน้ตอนการด�าเนิน	

งานวิจยั	ปัญหาวิจยั		สมมตุิฐานการวิเคราะห์ข้อมลูและแปล

ความหมายข้อมลู	เพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจเขียนรายงาน	

และหวัข้อโครงงานเพ่ือการวิจยั	 การน�าผลการวิจยัไปใช้ใน		

การจดัการธุรกิจ	โดยค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรมของ	นกับริหาร

 24 4212  สัมมนาทางการจัดการ      3(3-0-6)

24 4212  Seminar in Management

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชัน้ปีสุดท้าย

และผ่านวิชาเอกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

	 กรณีตวัอย่างของปัญหาทางด้านการจดัการทาง	

ธุรกิจ	 การประยกุต์ความรู้ทางวิชาการต่างๆ	มาใช้ในการ

วิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจ	 โดย

ค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรมของนกับริหาร

24 4213  การบริหารการเปล่ียนแปลง     3(3-0-6)

24 4213  Change Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร

	 ศกึษาธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ	การ

พฒันากลยทุธ์		การเปลี่ยนแปลง	การบริหารการ	เปลี่ยนแปลง

ในกลุ่ม	 การประเมินประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลง	 การ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก	องค์การ	บทบาทของ

ผู้ ริเร่ิมการเปลี่ยนแปลง	โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกองค์การ	ทฤษฎีและแนวคิดของการพฒันาองค์การ	

การวิเคราะห์และระบปัุญหา	 การปรับปรุงและพฒันาระบบ

ภายในองค์การ	รวมทัง้เทคนิคในการสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์	

เพ่ือการพฒันา	นวตักรรมในองค์การ	 โดยค�านึงถึงคณุธรรม	

จริยธรรมของ	นกับริหาร

24 4214  ทฤษฎีองค์การและออกแบบองค์การ 3(3–0–6)

24 4214  Organizational Theory and Organization 

Design    

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร

	 ศกึษาปัจจยัว่าด้วยองค์ประกอบขององค์การ		สภาพ

แวดล้อมขององค์การ	ปัจจยัประกอบ	(Contingency	Factors)	

ท่ีพึงน�าเข้าร่วมพิจารณาในการออกแบบโครงสร้างและองค์

ประกอบขององค์การตลอดจนการ	 แบ่งส่วนองค์การ	 

(Departmentalization)	 ขององค์การทัว่ไปและองค์การ

สาธารณะ	(Public	organization)	 	ศกึษาทฤษฎี	แนวความ

คิดตลอดจนเทคนิควิธีการในการปรับโครงสร้าง	 องค์การ	

(Reorganization)	 การปฏิรูประบบบริหาร	 (Administrative	

Reform)	การสร้างนวตักรรมใหม	ในองค์การ	(Reinventing)	

การรือ้ปรับ	 ระบบกระบวนการหลักใน	องค์การ	 

(Reengineering)	 ตลอดจนกรรมวิธีสอดแทรกเพ่ือ	พฒันา

องค์การ	 (Organization	Development)	 และพฤติกรรม	 

ของสมาชิกองค์การ	โดยค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรมของ	นกั

บริหาร
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24 4215  นวัตกรรมการประกอบการ     3(3-0-6)

24 4215  Innovative Entrepreneurship

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร

	 ศึกษาลกัษณะของผู้ประกอบการ	ทกัษะท่ีจ�าเป็น	

ของผู้ประกอบการ	เคร่ืองมือส�าหรับผู้ประกอบการ	การแสวงหา	

โอกาสของธุรกิจใหม่	ปัญหาและอปุสรรคของธุรกิจใหม่	แผน

พฒันาส�าหรับธุรกิจใหม่	 	 การวางแผนกลยทุธ์ส�าหรับธุรกิจ	

ใหม่และธุรกิจท่ีด�าเนินงานอยู่แล้ว	 ทัง้ในแง่ของกลยทุธ์และ

ยทุธวิธี		เน้นการปฏิบตัิและประสบการณ์จริง	วิเคราะห์ปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพล	ต่อความส�าเร็จ	 การแก้ปัญหาความขดัแย้ง	 รวม

ทัง้การปรับตวัของ	กิจการเพ่ือรองรับภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง

และเพ่ือให้			สามารถท�าก�าไรในตลาดลกูค้าเฉพาะกลุ่ม		โดย

ค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรมของนกับริหาร

กลุ่มวิชาเอกเลือก

24 3301  การจัดการซัพพลาย      3(3-0-6)

24 3301  Supply Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ความเข้าใจ	 ความสามารถในธุรกิจหลกั	 (Core	

Competency)	 การตดัสินใจเลือกผลิตหรือจดัซือ้	 การเลือก	

แหล่งซือ้และซพัพลายเออร์	 แนวคิดการจดัซือ้สมยัใหม่	 และ

ความเป็นพนัธมิตร		ทางธุรกิจ	บทบาทของซพัพลายเออร์	ท่ีมี

ส่วนร่วมในการออกแบบและการผลิตคณุภาพ		โดยค�านึงถึง	

คณุธรรม	จริยธรรมของนกับริหาร

24 3302  ภาวะผู้น�า       3(3-0-6)

24 3302  Leadership

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร

	 ศกึษาแบบต่าง	ๆ 	ของผู้น�า		วิธีบริหารมนษุยสมัพนัธ์	

การเสริมสร้างบคุลิกภาพในการเป็นผู้น�า	 การจงูใจ	 และการ

สร้าง	ความร่วมมือศกึษาถึงอิทธิพลของผู้น�าท่ีมีต่อพฤติกรรม

และการตดัสินใจท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จของกลุ่ม		โดยค�านึง

ถึงคณุธรรม	จริยธรรมของนกับริหาร

24 3303  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6)

24 3303  International Business Management

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชัน้ปีสุดท้าย

	 ศกึษาสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ		รูปแบบ	

การเข้าสู่ตลาด	ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ	การลงทนุ	ทาง

ตลาดระหว่างประเทศ		กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ	(WTO)	

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	ระบบการเงินระหว่างประเทศ	การ

ตลาด	การบริหารงานบคุคล	การควบคมุ		โดยค�านึงถึงคณุธรรม	

จริยธรรม	ของนกับริหาร

24 3305  การเจรจาต่อรอง      3(3-0-6)

24 3305  Negotiation

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 แนวคิดของการเจรจาต่อรอง	หลกัเกณฑ์	องค์ประกอบ	

ท่ีส�าคญัในการเจรจาต่อรอง	ศิลปะการเจรจา	ต่อรอง		ยทุธวิธี	

และการประเมินกลยทุธ์ในการเจรจาต่อรอง		กระบวนการตดั	

สินใจและแก้ปัญหาในลกัษณะต่าง	ๆ 	โดยเน้นการใช้หลกัการ	

และวิธีการคิดวิเคราะห์ท่ีเป็นระบบ	 การค�านวณควบคมุและ

ประเมินผลการตดัสินใจซึ่งจะท�าให้นักศึกษาสามารถ																								

เสริมสร้างทกัษะและเพ่ิมศกัยภาพในการตดัสินใจในเชิง								

บริหาร		โดยค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรมของ	นกับริหาร

24 4307  การจัดการส่งออกและน�าเข้า       3(3-0-6)

24 4307  Export-Import Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 รูปแบบและลกัษณะของตลาดส่งออกและน�าเข้า		

การติดต่อซือ้ขาย	เง่ือนไขการค้า	(Incoterms)	การขนส่ง	การ

ช�าระเงิน	การเสนอราคา		การต่อรองราคา	การช�าระเงิน	และ

พิธีการศลุกากร	โดยค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรมของ	นกับริหาร

24 4308  การบริหารคุณภาพ      3(3-0-6)

24 4308  Quality Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร

	 แนวความคิดด้านการจดัการคณุภาพ		วตัถปุระสงค์	

ของการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์การ	 	 การน�าแนวความคิด	

รูปแบบการจดัการคณุภาพไปประยกุต์ใช้		ศกึษาแนวคิดด้าน	

การจดัการคณุภาพในงานบริหาร	การจดัตัง้กลุ่มควบคมุ

คณุภาพ		การควบคมุคณุภาพในงานผลิต		เทคนิคการควบคมุ

คณุภาพ	ในการผลิต		ซึง่เร่ิมตัง้แต่การออกแบบ	การผลิตตลอด

จนการใช้สถิติส�าหรับการควบคมุคณุภาพ	โดยค�านึงถึงคณุธรรม	

จริยธรรมของนกับริหาร

24 4309  การจัดการความรู้      3(3-0-6) 

24 4309  Knowledge Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 2105 หลักการบริหาร

	 ระบบพฒันาและบริหารองค์ความรู้	 โดยเน้นการ	

พฒันาทรัพยากรบคุคล	 และชมุชนแนวทางการพฒันาและ													

จดัการภมิูปัญญาท้องถ่ินและภมิูปัญญาสากล	 การส่งเสริม	

และสนบัสนนุให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้	 การศึกษากรณี	

ตวัอย่างการจดัการความรู้
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26 3301  สรรหาคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์    3(3–0–6)

26 3301  Human Resource Recruitment and Selection

วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วิชา 20 3112 การจัดการ- 

ทรัพยากรมนุษย์

	 แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนก�าลงัคน	การส�ารวจ	

และการวิเคราะห์ข้อมลูก�าลงัคน	การพยากรณ์ก�าลงัคน															

เทคนิคการวางแผนคนในภาครัฐและในภาคธุรกิจเอกชน	การ

วิเคราะห์งาน	และการประเมินค่าของงาน	การก�าหนดต�าแหน่ง	

การจ�าแนกต�าแหน่งในราชการพลเรือนไทย	 การสรรหา	 และ

การคดัเลือกบคุลากร	การทดสอบ	การสมัภาษณ์	การปฐมนิเทศ	

และการทดสอบ	การปฏิบตัิงาน	โดยค�านึงถึง	คณุธรรม	จริยธรรม

ของนกับริหาร

26 3302  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    3(3–0–6)

26 3302  Human Resource Development  

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 20 3112  การจัดการ- 

ทรัพยากรมนุษย์

	 ศกึษาแนวคิด	หลกัการและวตัถปุระสงค์ในการ	พฒันา

ทรัพยากรมนษุย์ในองค์การ	 ให้มีทกัษะ	ความรู้และความ

สามารถในงานทรัพยากรมนษุย์ทกุด้าน	 การท�าความเข้าใจ

ในพฤติกรรมและการเรียนรู้ของพนกังานในองค์การ	การ

วางแผน	การจดัการเพ่ือแก้ปัญหาการท�างาน	การออกแบบ

และจดักิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพนกังานในรูปแบบ

ต่างๆ	เพ่ือความเหมาะสมกบังาน		การสร้างวฒันธรรม	องค์การ	

ให้เอือ้ต่อการเผชิญความเปลี่ยนแปลงในอนาคต	และน�าเสนอ

กลยทุธ์ในการพฒันามนษุย์	โดยค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรม

ของนกับริหาร

26 3303  การบริหารค่าตอบแทน      3(3–0–6)

26 3303  Compensation  Management  

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 20 3112  การจัดการ- 

ทรัพยากรมนุษย์

24 4311  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ       3(2-2-5)

24 4311  Business Information Technology

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 กระบวนการธุรกิจ	 	 ความต้องการใช้สารสนเทศ	

ของแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจ	 การใช้สารสนเทศในการจัดการ									

กระบวนการธุรกิจการน�าโปรแกรมส�าเร็จรูปมาใช้ใน																			

การจัดการ	เช่น	ERP	ในด้านการผลิต	การตลาด	การเงินและบัญช	ี

และการบริหารงานบุคคล

หมวดวิชาเอกเลือกบังคับการบริหารงานบุคคล

ค�าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเอกเลือกบังคับสาขาบริหารงานบุคคล

24 4310  การศึกษาเฉพาะบุคคล      3(3-0-6)

24 4310  Individual Study

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ต้องศึกษาวิชาเอกเฉพาะไม่ต่�ากว่า	 15	หน่วยกิต		

ค้นคว้าหรือท�าวิจัยในวิชา	 หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ	

สาขาวิชาการจัดการ	ภายใต้ค�าปรึกษาแนะน�าและดูแลจาก	

อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา

	 ทฤษฎีการบริหารค่าตอบแทน		ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ต่อการบริหารค่าตอบแทน	 โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน	การ

ส�ารวจค่าจ้างเงินเดือน	หลกัปฏิบตัิในวงการธุรกิจ	 หลกัการ

จ่ายค่าตอบแทน	 รายละเอียดการปฏิบตัิเร่ืองการจ่ายค่า

ตอบแทนแก่พนกังาน	ตลอดจนแนวโน้มของการ	บริหารค่า

ตอบแทน	โดยค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรมของ	นกับริหาร

26 3304  ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน 

                  3(3–0–6)

26 3304  Employees – Relationship Management  

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 20 3112  การจัดการ- 

ทรัพยากรมนุษย์

	 ศึกษาแนวคิดหลกัการและปัจจยัต่างๆ	 ท่ีมีผลกระ

ทบ	ต่อความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานกบัฝ่ายบริหาร	 วิธีการ

บริหาร	 แรงงานเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีเพ่ือให้เกิดความ

พอใจแก่ทกุฝ่าย	 และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขององค์กร	

โดยค�านึงถึง	คณุธรรม	จริยธรรมของนกับริหาร

26 3305  การประเมินการปฏิบัติงาน     3(2–2–5)

26 3305  Performance Appraisal  

วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา 20 3112  การจัดการ- 

ทรัพยากรมนุษย์

	 กระบวนการในการก�าหนดมาตรฐาน	และเป้าหมาย	

ของผลงานให้สอดคล้องกบันโยบาย	 และกลยทุธ์ธุรกิจของ

องค์การ	 	 วิธีการประเมินผลงานของบคุลากร	การให้ความดี

ความชอบ	การปรับปรุงผลงานในอนาคต	 รวมทัง้ศึกษาถึง

ความหมาย	หลกัการโครงสร้างหลกัเกณฑ์และวิธีจ่ายค่า

ตอบแทนโดย	อาศยัการประเมินค่างาน	 ปัจจยัด้านสภาพ

แวดล้อมทัง้ภายใน	 และประเมินค่างานภายนอกองค์การท่ีมี

ผลกระทบต่อการ	ก�าหนดค่าตอบแทน		ตลอดจนเทคนิคการ

บริหารค่าจ้างเงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้กูลรูปแบบ 

ต่าง	ๆ		โดยค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรมของนกับริหาร
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย	 :			 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต	สาขาวิชาการตลาด	

 ภาษาอังกฤษ	 :				 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Marketing

ช่ือปริญญาและช่ือสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม	 :	 บริหารธุรกิจบณัฑิต	(การตลาด)

   ช่ือย่อ	 :	 บธ.บ.	(การตลาด)	

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Marketing)

   ช่ือย่อ				:	 B.B.A.	(Marketing)

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา 

	 ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางการตลาด	 โดยจดัการสอนท่ีมุ่งเน้นการคิดอย่างสร้างสรรค์	 เสริมสร้าง

ประสบการณ์จากการฝึกวิเคราะห์	ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ	มีจรรยามารยาท	และศีลธรรมอนัดี	มีคณุธรรม	และจรรยาบรรณ	

รู้จกัน�าวิธีและหลกัวิชาท่ีได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทัง้แก่ตนเอง	ครอบครัวและสงัคม

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	 1.	 	 เพ่ือผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาการตลาดให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 มีสมรรถนะ	 (Core	Competency)	 และความ

สามารถ	(Ability)	ความรู้และประสบการณ์ในการท�างานทางการตลาด	และสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการพฒันาตนเองและ	

หน่วยงานหรือสถาบนัท่ีเก่ียวข้อง

	 2.		เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีคณุธรรม	และจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถน�าความรู้ทางการตลาดไปประยกุต์และ	ประกอบ

อาชีพด้านการวางแผน	การจดัระบบงาน	การเป็นนกัการตลาดท่ีดีและมีประสิทธิภาพ	เพ่ือพฒันาคณุลกัษณะและ		คณุสมบตัิ

ของบณัฑิตในสาขาวิชาการตลาดให้มีวิสยัทศัน์	 มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม	 เป็นท่ียอมรับใน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	รวมถึงระดบัสากลอย่างกว้างขวาง

ระบบการจัดการศึกษา
	 การจดัการศกึษาเป็นแบบทวิภาค	โดยระยะเวลาศกึษาใน	1	ปีการศกึษาแบ่งออกเป็นภาคการศกึษาปกติ	2	ภาค

การศกึษา		และภาคฤดรู้อน	1	ภาคการศกึษา
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
	 1.		ส�าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า

	 2.		หรือส�าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	(ปวส.)	หรืออนปุริญญา	หรือเทียบเท่า	

	 3.	 	 หรือเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั	 วิทยาลยั	 หรือสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืน	 ซึ่งส�านกังานคณะกรรมการการอดุม												

ศกึษารับรองเพ่ือโอนหน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ

	 4.		ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุภาพเหมาะสมท่ีจะเข้าศกึษาได้

	 5.		ไม่มีความประพฤติท่ีสงัคมรังเกียจ	และไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี

	 6.		มีผู้ รับรองซึง่มีท่ีอยู่ท่ีทางมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
	 1.		นกัเรียนท่ีเข้าศกึษาโดยระบบคดัเลือกของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	

	 2.		นกัเรียนท่ีมหาวิทยาลยัธนบรีุ	เป็นผู้ด�าเนินการคดัเลือกเอง

	 3.		การคดัเลือกโดยคณาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ	ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน	และ/หรือการสอบสมัภาษณ์	

ระยะเวลาการส�าเร็จการศึกษา ดังนี ้
	 1.		ส�าหรับผู้จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า	ใช้

ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	6	ภาคการศกึษา	และไม่เกิน	8	ปีการศกึษา

	 2.	 	 ส�าหรับผู้จบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่า	 หรือเคยศึกษาอยู่ใน																						

มหาวิทยาลยั	 วิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืนๆ	 ท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองมาตรฐานเพ่ือเทียบโอน																						

หน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ	ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	2	ภาคการศกึษาและไม่เกิน	8	ปีการศกึษา	ขึน้อยู่กบัหน่วยกิตท่ี	ได้รับ

การเทียบโอน

โครงสร้างหลักสูตร 
	 จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร	126	หน่วยกิต	ประกอบด้วย	หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป		หมวดวิชาเฉพาะ		และหมวด

วิชาเลือกเสรี	รวมไม่น้อยกว่า	126	หน่วยกิต

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต

	 	 1.		กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์					 	 		3		หน่วยกิต

	 	 2.		กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์				 	 	 		3		หน่วยกิต

	 	 					(หรือกลุ่มวิชามนษุยศาสตร์		และสงัคมศาสตร์		รวมกนัไม่น้อยกว่า			6			หน่วยกิต)

	 	 3.		กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์				 		9		หน่วยกิต	

	 	 4.		กลุ่มวิชาภาษา		 	 	 15		หน่วยกิต															

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   90   หน่วยกิต

	 	 1.		กลุ่มวิชาแกน	 	 	 	 33		หน่วยกิต

	 	 2.		กลุ่มวิชาเอกบงัคบั	 	 	 36		หน่วยกิต

	 	 3.		กลุ่มวิชาเอกเลือก	 	 	 		6		หน่วยกิต

	 	 4.		กลุ่มวิชาเอกเลือกบงัคบั	 	 	 15		หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หน่วยกิต
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวน  30 หน่วยกิต 

ประกอบด้วย รายวิชาและจ�านวนหน่วยกิต  ดังนี ้

1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	5000			มนษุยสมัพนัธ์	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Human	Relations	

00	5001			สารนิเทศและการศกึษาค้นคว้า		 					1(1-0-2)

	 		Information	Services	and	Study	Fundamentals	

00	5002			ศิลปวฒันธรรม		 	 	 			3(3-0-6)	

	 		Art	and	Culture	

00	5003			อารยธรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Civilization	

00	5004			มนษุย์กบัดนตรี	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Music	

00	5005			มนษุย์กบัวรรณกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Literary	Works	

00	5006			จริยศาสตร์	วิสยัทศัน์และการด�ารงชีวิต		3(3-0-6)	

			 		Moral,	Vision	and	Life	Style	

00	5007			ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเอง		1(0-2-4)

	 		Study	Skills	and	Self	–	Development	Skills	

00	5008			พลศกึษาเพ่ือคณุภาพชีวิต		 					1(0-2-4)

	 		Physical	Education	for	Quality	of	Life	

00	5009			ภมิูปัญญาไทย	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Thai	Folk	Wisdom	

00	5010			ศาสนศกึษาและธรรมปฏิบตัิ	 					3(3-0-6)

	 		Religious	Studies	and	Moral	Practice	

00	5011			ปรัชญากบัชีวิต		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Philosophy	and	Life	

2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	6001			สงัคม	เศรษฐกิจ	การเมือง			 					3(3-0-6)

	 		และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 		Society,	Economy,	Politics	and	Government		

	 		in	Democratic	System	

00	6002			กฎหมายเบือ้งต้น		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Law	

00	6003			จิตวิทยาเพ่ือคณุภาพชีวิต	 	 					3(3-0-6)

	 		Psychology	for	Quality	of	Life	

00	6004			จิตวิทยาธุรกิจและอตุสาหกรรม				 					3(3-0-6)

	 		Business	and	Industrial	Psychology	

00	6005			การจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร				3(3-0-6)

	 		ธรรมชาต	ิ

	 		Environmental	and	Natural	Resource	Management

00	6007			เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชมุชน	 					3(3-0-6)

	 		Self	–	Sufficient	Economy	and	Community		

	 		Business	

00	6010			การพฒันาบคุลิกภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Personality	Development	

00	6011			ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Business					

00	6012			การเงินส่วนบคุคล		 	 					3(3-0-6)

	 		Personal		Finance							

00	6013			การจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ			3(3-0-6)

	 		Management	and	Entrepreneurship	

00	6014			ธนบรีุศกึษา		 	 	 					1(1-0-2)

	 		Thonburi	Studies	

3.  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร จ�านวน 15 หน่วยกิต

บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

00	7000			ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย		 					3(3-0-6)

	 		Communication	Skill	in	Thai	

00	7015			ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Everyday	Life	

00	7016			ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Communication	

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	7006			ภาษาองักฤษส�าหรับการน�าเสนอ	 					3(2-2-5)

	 		English	for	Presentations	

00	7010			ภาษาญ่ีปุ่ น	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	I	

00	7011			ภาษาญ่ีปุ่ น	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	II	

00	7012			ภาษาจีน	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	I	

00	7013			ภาษาจีน	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	II	

00	7017			ภาษาองักฤษส�าหรับการฟัง	และพดู						3(2-2-5)

	 		English		for	Listening	and	Speaking	

00	7018			การอ่านภาษาองักฤษ		 	 					3(2-2-5)

	 		Reading		English		

00	7019			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	1		 					3(2-2-5)

	 		English		for	Careers	I

00	7020			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	2		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Careers	II	
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4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	8000			คณิตศาสตร์ทัว่ไป		 	 					3(3-0-6)

	 		General		Mathematics	

00	8001			สถิติทัว่ไป	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Statistics	

00	8002			วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต	

3(3-0-6)			 		Science	and	Technology	for	Quality	

of	Life				00	8003			พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	 					

3(2-2-5)

	 		สารสนเทศ

	 		Computer	and	Information	Technology		

	 		Fundamentals	

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา 

90 หน่วยกิต

1.  กลุ่มวิชาแกน  จ�านวน  33 หน่วยกิต

20	1101			หลกัการตลาด	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Principle	of	Marketing	

20	1103			การบญัชีการเงิน		 	 					3(2-2-5)

	 		Financial	Accounting	

20	2105			หลกัการบริหาร		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Principle	of	Management	

20	2106			กฎหมายธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Law	

20	2107			การจดัการการผลิตและปฏิบตัิการ		 					3(3-0-6)

	 		Production	and	Operations	Management	

20	2110			เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Economics	

20	3110			สถิติธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Statistics	

20	3112			การจดัการทรัพยากรมนษุย์		 					3(3-0-6)

	 		Human	Resources	Management

20	3113			การเงินธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Finance	

20	3114			การภาษีอากร		 			 	 					3(3-0-6)

	 		Taxation	

20	4115			การจดัการกลยทุธ์		 	 					3(3-0-6)

	 		Strategic	Management	

2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ�านวน 36 หน่วยกิต

22	3201			พฤติกรรมผู้บริโภค	 						 					3(3-0-6)

	 		Consumer	Behavior	

22	3202			การจดัการผลิตภณัฑ์และตราสินค้า						3(3-0-6)

	 		Product	and	Brand	Management	

22	3203			การจดัการด้านราคา													 					3(3-0-6)

	 		Price		Management	

22	3204			การจดัการช่องทางการจดัจ�าหน่าย		 					3(3-0-6)

	 		และการกระจายสินค้า			

	 		Channels	and	Physical	Distribution	

	 		Management	

22	3205			การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ	3(3-0-6)

	 		Integrated	Marketing	Communication	

22	4206			การจดัการการตลาดยคุใหม่		 					3(3-0-6)

	 		Contemporary	Marketing	Management	

22	4207			การตลาดอิเล็กทรอนิกส์		 	 					3(3-0-6)

	 		Electronics		Marketing	

22	4208			การจดัการการค้าปลีกและค้าส่ง		 					3(3-0-6)

	 		Retailing	and	Wholesaling	Management	

22	4209			การตลาดระหว่างประเทศ			 					3(3-0-6)

	 		International	Marketing	

22	4210			สมัมนาทางการตลาด		 	 					3(3-0-6)

	 		Seminar	in	Marketing	

22	4211			การวิจยัการตลาด		 	 					3(3-0-6)

	 		Marketing	Research	

22	4212			การฝึกปฏิบตัิเชิงธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Practicum	

3.  กลุ่มวชิาเอกเลือกหรือกลุ่มวชิาโท จ�านวน 21 

หน่วยกติ

 กรณีที่ 1	นกัศกึษาเลือกเรียนเฉพาะวิชาเอกเลือก

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า	7	รายวิชา		จ�านวน		21	หน่วยกิต		

จากวิชาดงัต่อไปนี ้

22	3301			การตลาดสินค้าอตุสาหกรรม		 					3(3-0-6)

	 		Industrial	Marketing	

22	3302			การตลาดสินค้าเกษตร		 							 					3(3-0-6)

	 		Agricultural	Marketing	 	

22	3303			การตลาดบริการ			 	 					3(3-0-6)

	 		Services	Marketing	

22	3314			การจดัซือ้และการจดัการวสัด	ุ 					3(3-0-6)

	 		Purchasing	and	Material	Management	

22	3305			การตลาดโดยตรง		 	 					3(3-0-6)

	 		Direct	Marketing	

22	3306			การจดัการสารสนเทศทางการตลาด						3(3-0-6)

	 		Marketing	Information	Management	
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22	4307			การจดัการงานขาย		 	 					3(3-0-6)

	 		Sales	Management	

22	4308			การตลาดลกูค้าสมัพนัธ์		 	 				3(3–0–6)

	 		Customer	Relationship	Marketing	

22	3315			การจดักิจกรรมทางการตลาด		 					3(3-0-6)

	 		Event	Marketing		

22	4312			การค้นคว้าอิสระ		 	 					3(3-0-6)

	 		Independent		Study	

22	3316		เตรียมความพร้อมสหกิจด้านการตลาด		1(1-2-3)

	 	Prepare	Cooperative	Education	in	Marketing	

22	3317			สหกิจศกึษาด้านการตลาด		 	6(0-400-0)

	 		Cooperative	Education	in	Marketing	

 กรณีที่ 2 เลือกเรียนเฉพาะวิชาเอกเลือกไม่น้อย										

กว่า	2	รายวิชา	จ�านวน	6	หน่วยกิต	และเลือกเรียนวิชาโท		ต่าง

สาขาจ�านวน	5	รายวิชา	จ�านวน	15	หน่วยกิต		(ดจูาก	โครงสร้าง

รายวิชาโทต่างสาขาวิชา)

กลุ่มวชิาโทสาขาวชิาการตลาดส�าหรับนักศกึษาต่างสาขา

	 ส�าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาโทในสาขาวิชา					

การตลาด	 เป็นกลุ่มวิชาโท	นกัศกึษาสาขาวิชาอ่ืนจะต้อง	ลง

ทะเบียนเรียนวิชาดงัต่อไปนี ้

22	3201			พฤติกรรมผู้บริโภค	 						 					3(3-0-6)

	 		Consumer	Behavior	

22	3202			การจดัการผลิตภณัฑ์และตราสินค้า						3(3-0-6)

	 		Product	and	Brand	Management	

22	3203			การจดัการด้านราคา													 					3(3-0-6)

	 		Price		Management	

22	3204			การจดัการช่องทางการจดัจ�าหน่าย	 					3(3-0-6)

	 		และการกระจายสินค้า			 	 		

	 		Channels	and	Physical	Distribution	

	 		Management	

22	3205			การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ	3(3-0-6)

	 		Integrated	Marketing	Communication	

หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
	 เลือกเรียนอย่างน้อย	2	รายวิชา	จ�านวน	6	หน่วยกิต	

จากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัธนบุรีในระดบั																									

ไม่ต�่ากวา่ปริญญาตรี	โดยไม่ซ�า้กบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7000 ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย 3	(3-0-6)

00	7015 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั 3	(2-2-5)

00	8000 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 3	(3-0-6)

00	8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต 3	(2-2-5)

20	2110 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 1	(1-0-2)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 1	(1-0-2)

รวม 17 (15-4-32)

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7016 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 3	(2-2-5)

00	8001 สถิตทิัว่ไป 3	(3-0-6)

20	1101 หลกัการตลาด 3	(3-0-6)

20	1103 การบญัชีการเงิน 3	(2-2-5)

20	2105 หลกัการบริหาร 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 1	(1-0-2)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 3	(3-0-6)

รวม 19 (17-4-36)

 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาภาษา 3	(2-2-5)

20	2106 กฎหมายธรุกิจ 3	(3-0-6)

20	2107 การจดัการการผลติและปฏิบตักิาร 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาโท 3	(3-0-6)

รวม 15 (14-2-29)
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 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	3112 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 3	(3-0-6)

20	3113 การเงินธรุกิจ 3	(3-0-6)

20	3114 การภาษีอากร 3	(3-0-6)

22	3201 พฤตกิรรมผู้บริโภค 3	(3-0-6)

22	3202 การจดัการผลติภณัฑ์และตราสนิค้า 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาโท 3	(3-0-6)

รวม 18 (18-0-36)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	3110 สถิตธิรุกิจ 3	(3-0-6)

22	3203 การจดัการด้านราคา 3	(3-0-6)

22	3204 การจดัการชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ยและการกระจาย

สนิค้า

3	(3-0-6)

22	3205 การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาโท 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาภาษา 3	(2-2-5)

รวม 18 (17-2-35)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

22	4206 การจดัการการตลาดยคุใหม่ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาโท 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาโท 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาโท 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

รวม 15 (15-0-30)
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 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	4115 การจดัการกลยทุธ์ 3	(3-0-6)

22	4207 การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ 3	(3-0-6)

22	4208 การจดัการการค้าปลีกและค้าสง่ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาโท 3	(3-0-6)

รวม 12 (12-0-24)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

22	4209 การตลาดระหวา่งประเทศ 3	(3-0-6)

22	4210 สมัมนาทางการตลาด 3	(3-0-6)

22 4211 การวิจยัการตลาด 3	(3-0-6)

22 4212 การฝึกปฏิบตัเิชิงธรุกิจ	 3	(3-0-6)

รวม 12 (12-0-24)
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ค�าอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการตลาด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 ดรูายละเอียดหน้า	244	-	249

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

	 ดรูายละเอียดหน้า	203	-	204

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

223201  พฤติกรรมผู้บริโภค          3(3-0-6)

223201  Consumer Behavior

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  201101 หลักการตลาด

	 ศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค	กระบวนการ

ตดัสินใจของผู้บริโภค	กระบวนยอมรับนวตักรรมของผู้บริโภค	

ความส�าคญัของการวิจยัผู้บริโภค	พฤติกรรมผู้บริโภคกบัการ

อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค

ตามกฎหมายและการน�าไปประยกุต์ใช้ใน	การตลาด

223206  การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า  3(3-0-6)

223206  Product and Brand Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 201101 หลักการตลาด

												การวางแผนผลิตภณัฑ์	การจดัส่วนผสมผลิตภณัฑ์	

แนวความคิดสินค้า	 การวางต�าแหน่งผลิตภณัฑ์	 การพฒันา	

ตราสินค้า	 การสร้างตราสินค้า	 การสร้างความจงรักภกัดีใน	

ตราสินค้า	 การออกแบบบรรจภุณัฑ์	 การปรับตราสินค้าและ

บรรจภุณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล		การปรับปรุง	และ

พฒันาสินค้าใหม	่

223207  การจัดการด้านราคา                      3(3-0-6)

223207  Price  Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 201101 หลักการตลาด

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ศกึษาแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบันโยบายราคา		

ศึกษาโครงสร้างของต้นทนุ	 	 การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ	 กลยทุธ์	

การก�าหนดราคา		การตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงราคาของ	

ผลิตภณัฑ์ประเภทต่าง	ๆ 	การใช้ราคาเป็นเคร่ืองมือในการ	ส่ง

เสริมการตลาด		การก�าหนดราคาให้สอดคล้องกบัส่วน	ประสม

ทางการตลาดอ่ืน	ๆ 	และสร้างความได้เปรียบทาง		การแข่งขนั

223204  การจัดการช่องทางการจ�าหน่าย      3(3-0-6)

            และการกระจายสินค้า                

223204  Channels and Physical Distribution 

  Management 

วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

	 ศกึษาขอบข่ายช่องทางการจดัจ�าหน่าย	ระบบ	การ

จดัจ�าหน่าย	 การกระจายตวัสินค้ากระบวนการจดัการ	ช่อง

ทางการจดัจ�าหน่าย		กระบวนการเจรจาต่อรองช่องทางสมยั

ใหม่	การคดัเลือกช่องทางการจดัจ�าหน่าย	การคดัเลือกคนกลาง	

การก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของคนกลางในช่องทางการจดั	

จ�าหน่าย	 	 การควบคมุช่องทางการจดัจ�าหน่าย	หลกัการ 

โลจิสติกส์	และซพัพลายเชน	ตลอดจน	จริยธรรม/จรรยาบรรณ

ของคนกลางใน	การกระจายสินค้า

223205  การส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการ   3(3-0-

6)

223205  Integrated Marketing Communication

วชิาบงัคับก่อน : สอบได้วชิา 20 1101 หลักการตลาด

									 ศึกษาแนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบ													

บรูณาการ	 กระบวนการการพฒันาและน�าองค์ประกอบของ	

การสื่อสารทางการตลาดรูปแบบต่างๆ	 ในการมอบคณุค่าให้

แก่ลกูค้า	 วางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ	

การจดัท�า	 งบประมาณ	 เพ่ือโน้มน้าวให้ลกูค้าและกลุ่ม 

เป้าหมายได้	 ทดลองใช้สินค้าและมีทศันคติท่ีดีต่อองค์การ		

สินค้าและตราย่ีห้อ	และเพ่ือกระตุ้นการซือ้ของกลุ่มเป้าหมาย

โดยใช้สื่อประเภท	ต่าง	ๆ 	อย่างมีประสิทธิภาพ	เพ่ือพฒันารวม

ถึงการสื่อสาร	 ทางการตลาดแบบบูรณาการ	ติดตามและ

ประเมินผล	ตลอดจน	คณุธรรมจริยธรรมทางการตลาด

224206  การจัดการการตลาดยุคใหม่     3(3-0-6)

224206  Contemporary Marketing Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

									 ศกึษาแนวคิด	ปรัชญา	ขอบเขตของงานบริหารการ

ตลาด	กระบวนการบริหารการตลาดและการจดัท�าแผนการ

ตลาด	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน	 และภายนอก

ทางการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภคโดยเน้นฐานข้อมลูจากงาน

วิจยัทางการ	 	 ตลาด	การแบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้า

หมาย	การวางต�าแหน่ง	ผลิตภณัฑ์	การประมาณการยอดขาย	

กลยทุธ์การแข่งขนั		กลยทุธ์สว่นประสมการตลาด	แผนกิจกรรม

การตลาดตามระยะเวลา	และงบประมาณ		การควบคมุและ

การประเมินผล
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224207  การตลาดอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6)

224207  Electronics Marketing

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

									ศกึษาแนวความคิด	กระบวนการเก่ียวกบัการพาณิชย์	

(Commerce)	 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 และผ่านเครือข่าย														

การจงูใจการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

ปัญหาในการซือ้ขาย	วิเคราะห์รูปแบบ	(Model)	การพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	วิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพ่ือน�า

มาประยกุต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ	หรืออ�านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พร้อมทัง้ศกึษาหลกัและ

การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตดัสินใจซือ้สินค้า

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 กฎหมาย	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดย

ยึดหลกัคณุธรรมของนกัการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

224208  การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง     3(3-0-6) 

224208  Retailing and Wholesaling Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

										 ศึกษาแนวคิด	 กระบวนการ	 กลยทุธ์	 ความส�าคญั	

ของสถาบนัการค้าสมยัใหม่	ประเภทของการค้าปลีกและ	ระบบ

แฟรนไชส์	การจดัองค์การ		การก�าหนดราคา	การจดัวางและ

แสดงสินค้า	การการตลาดการเงินและสินเช่ือของลกูค้า	การ

จดัเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในร้านค้าปลีก	

การเลือกท�าเลท่ีตัง้	การจดัหาสินค้าและการจดัซือ้		การจดัการ

การค้าส่ง	 การรับและควบคมุสินค้า	 การจดัการคลงัสินค้า	

การขนส่ง	 แนวโน้มของธุรกิจของในอนาคต	 รวมถึงการฝึก												

ปฏิบตัิจดัท�าแผนค้าปลีกและการค้าส่ง

224209  การตลาดระหว่างประเทศ           3(3-0-6)

224209  International Marketing

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด 

และเป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 

										 ศกึษาแนวคิดการตลาดระหว่างประเทศ	การวิเคราะห์	

ตลาดระหว่างประเทศ	การเข้าสูต่ลาดต่างประเทศ	การวางแผน	

กลยทุธ์การตลาดระหว่างประเทศ	ตลาดโลก	ตลาดอาเซียน	

ตลอดจนจริยธรรมการตลาดระหว่างประเทศ

224210  สัมมนาทางการตลาด      3(3-0-6)

224210  Seminar in Marketing

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด 

และต้องลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือกและ เอก

บังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

	 ศกึษาข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการตลาด	

รวมถงึการอภิปรายถงึปัญหาตา่ง	ๆ 	ทางการตลาดอยา่งละเอียด	

ลกึซึง้และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จริง	โดยหวัข้อ	

ท่ีน�ามาสมัมนาจะเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของธรุกิจใน	เวลา

นัน้	

224211  การวิจัยการตลาด      3(3-0-6)

224211  Marketing Research

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

							 ศกึษาบทบาทการวิจยั	ลกัษณะรูปแบบ	ปัญหาการ

วิจยั	การตลาด	วตัถปุระสงค์	และกระบวนการวิจยัการตลาด											

การเลือกรูปแบบการวิจยัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	 และ

ทรัพยากร	การสร้างฟอร์มเก็บข้อมลู	การเก็บตวัอย่าง	การเก็บ

ข้อมลูภาคสนาม		การประมวลข้อมลู	การวิเคราะห์ข้อมลู	การ

เสนอรายงาน	การน�าผลการวิจยัไปใช้เพ่ือประโยชน์ใน	 การ

ตดัสินใจทางการตลาด	หลกัจริยธรรมของการวิจยัทาง	 การ

ตลาด

224212  การฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ         3(3-0-6)

22 4212  Business Practicum

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 22 4206  แผนธุรกิจ   

ส�าหรับนักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย

										 ภาคปฏิบตัิเพ่ือให้โอกาสนกัศึกษาได้น�าเอาความรู้

ความเข้าใจท่ีได้เล่าเรียนมาไปใช้ในการจดัท�าแผนธุรกิจและ

น�ามาใช้ในการการจดัตัง้บริษัทจ�าลอง	 เพ่ือให้นกัศึกษา 

ได้ด�าเนินธุรกิจ	ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรึกษา	ตลอด

จน	สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการด�าเนินธุรกิจ
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กลุ่มวิชาเอกเลือก

223301  การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม     3(3-0-6)

223301  Industrial Marketing

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

	 ศกึษาแนวความคิดตลาดสินค้าอตุสาหกรรม	ประเภท	

และความต้องการลกัษณะของลกูค้าอตุสาหกรรม	การจดักลุ่ม	

อตุสาหกรรม	สภาพแวดล้อมทางการตลาดอตุสาหกรรม	การ

วิจยัเก่ียวกบัตลาดอตุสาหกรรม	ตลอดจนการวางแผนการ	

ก�าหนดกลยทุธ์และยทุธวิธีในส่วนประสมทางการตลาด	การ

ประเมินผลและการควบคมุทางการตลาด	แนวโน้มการตลาด

ของสินค้าอตุสาหกรรม	กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่

223302  การตลาดสินค้าเกษตร        3(3-0-6)

223302  Agricultural Marketing

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

	 ศกึษาแนวคิด	 ระบบ	หน้าท่ีของตลาดสินค้าเกษตร	

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 ลกัษณะสินค้าเกษตร	 การวางแผน	

ผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตร	กลยทุธ์ทางการตลาดสินค้าเกษตร	รูป

แบบการบรรจผุลิตภณัฑ์	 ตลาดซือ้ขายล่วงหน้า	 การตลาด

สินค้าเกษตรออนไลน์	การจดัการความเสี่ยง	องค์การทางการ

ตลาด	การตลาดสินค้าเกษตรครบวงจร	 ปัญหาและนโยบาย

เก่ียวกบัสินค้าเกษตร

223303  การตลาดบริการ         3(3-0-6)

223303  Services Marketing

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

	 ศกึษาการตลาดของธุรกิจบริการต่าง	ๆ	ทฤษฎีและ

แนวคิดของการตลาดบริการสมยัใหม่	 ลกัษณะของบริการ							

ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ	ความส�าคญัและการ	

เจริญเติบโตของธุรกิจบริการ	ลกัษณะตลาดของธุรกิจบริการ	

ความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีต่อธุรกิจบริการ	กลยทุธ์ส�าหรับ	

การตลาดบริการ	 กลยทุธ์ส�าหรับการรักษาลกูค้า	 การบริหาร

และการวดัคณุภาพของบริการ	รวมตลอดถึงอปุสงค์ของบริการ	

และโครงสร้างขององค์กรท่ีท�าธุรกิจบริการ

223304  การจัดซือ้และการจัดการวัสดุ     3(3-0-6)

223304  Purchasing and Material Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

	 ความส�าคญัของการจดัซือ้	 การบริหารจดัการเก่ียว

กบั	 การจดัซือ้	 การจดัหน่วยงานการก�าหนด	 และตรวจสอบ

คณุภาพ	การวิเคราะห์ตลาดวตัถดุิบ	การก�าหนดจ�านวนและ

ระยะเวลา	ในการจดัซือ้วิธีจดัซือ้แบบต่างๆ	นโยบายซือ้	หรือ

จดัหาการเก็บ	สถิติรายงานเก่ียวกบัการสัง่ซือ้	 ปัญหาด้าน

กฎหมายการจดัการ	 เก่ียวกบัการถือครอง	 การควบคมุวสัดุ

การจดัการของเหลือใช้	และเศษวสัด	ุการจดัการสินค้าคงคลงั

223304  การจัดซือ้และการจัดการวัสดุ  3(3-0-6)

223304  Purchasing and Material Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

	 ความส�าคญัของการจดัซือ้	 การบริหารจดัการเก่ียว

กบัการจดัซือ้	 การจดัหน่วยงานการก�าหนด	ละตรวจสอบ

คณุภาพ	การวิเคราะห์ตลาดวตัถดุิบ	การก�าหนดจ�านวนและ

ระยะเวลาในการจดัซือ้วิธีจดัซือ้แบบต่าง	ๆ	นโยบายซือ้	หรือ

จดัหาการ	 เก็บสถิติรายงานเก่ียวกบัการสัง่ซือ้	 ปัญหาด้าน

กฎหมายการจดัการเก่ียวกบัการถือครอง	การควบคมุวสัดกุาร

จดัการของเหลือใช้	และเศษวสัด	ุการจดัการสินค้าคงคลงั

223305  การตลาดโดยตรง               3(3-0-6)

223305  Direct Marketing

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

											 ศกึษาแนวคดิ	สภาพแวดล้อม	กระบวนการ	การจดัการ

ตลาดโดยตรง	ประเภทและหลกัการของการตลาดโดยตรง	ขัน้

ตอนในการท�าตลาดโดยตรง	การวางแผน	การจดัการฐานข้อมลู	

การก�าหนดกลยทุธ์	การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์เพ่ือการ

จดัการตลาดโดยตรงในลกัษณะตา่ง	ๆ

223306  การจัดการสารสนเทศทางการตลาด  3(3-0-6)

223306  Marketing Information Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

	 ศึกษาแนวคิด	 ความส�าคญั	 ระบบข้อมลูการตลาด	

เทคนิคและการจดัการวิธีการ	การจดัการฐานข้อมลู	การสร้าง	

และประมวลผลข้อมลูสารสนเทศ	การบริหารสารสนเทศ	ด้าน

การตลาด	การวิเคราะห์ข้อมลูด้านการตลาด	 เพ่ือประโยชน์	

ในการตดัสินใจและการบริหารงานด้านการตลาด

224307  การจัดการงานขาย                3(3-0-6)

224307  Sales Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

							 ศกึษาแนวคิด	 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ด้านการ

ขาย	การจดัรูปองค์การงานฝ่ายขาย	การบริหารงานขายยคุ

ใหม่	การพยากรณ์ยอดขาย	การก�าหนดโควต้าการขาย		เทคนิค

การเจรจาต่อรอง				การสร้างมนษุย์สมัพนัธ์กบัลกูค้า	การสร้าง

ทีมงานขาย	การก�าหนดอาณาเขตการขาย	การติดตาม	และ

ประเมินผลงานของพนกังานขาย	จรรยาบรรณของพนกังาน

ขาย	และการจดัท�าแผนงานขายเชิงปฏิบตัิการ
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224308  การตลาดลูกค้าสัมพันธ์                 3(3-0-6)

224308  Customer Relationship Marketing

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

											ศกึษาแนวคิด	กระบวนการสร้างการตลาดลกูค้า	สมัพนัธ์	

ในการท่ีจะพฒันาปรับปรุงการการตลาดท่ีเก่ียวข้องกบัลกูค้า

สมัพนัธ์	อนัประกอบด้วย	การตลาดลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีเน้นเฉพาะ

ลกูค้า	 	 การตลาดลกูค้าสมัพนัธ์ซึ่งรวมกึงการการตลาดทาง

ด้านห่วงโซ่อปุทานท่ีเก่ียวข้องกบัลกูค้าและองค์กรธุรกิจ	การ

ศึกษาถึงการตลาดลกูค้าสมัพนัธ์โดยใช้ระบบอิเล็คทรอนิคส์	

(E-CRM)	การจดัการฐานข้อมลูลกูค้า	กลยทุธ์	ทางการตลาด

ลกูค้าสมัพนัธ์	รวมถึงปัญหา	อปุสรรค	การสร้าง	ความสมัพนัธ์

ระหว่างองค์กรธุรกิจ	และลกูค้าท่ีมีความขดัแย้ง	และการเพ่ิม

ผลประโยชน์ท่ีลกูค้าพึงได้รับจากองค์กรธุรกิจในทกุรูปแบบ

ของการบริการและตวัสินค้าเอง

224309  การจัดกิจกรรมทางการตลาด     3(3-0-6)

224309  Event Marketing 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 20 1101 หลักการตลาด

								 ศกึษาแนวคิด	ประเภทการจดักิจกรรมทางการตลาด	

การเลือกใช้กิจกรรมให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	การวางแผน	

การจดักิจกรรมทางการตลาด	การก�าหนดงบประมาณ	การ

ประเมิน	และควบคมุกิจกรรมทางการตลาด

224310  การค้นคว้าอิสระ               3(3-0-6)

224310  Independent  Study    

วิชาบังคับก่อน : เรียนวิชาการตลาดมาแล้วไม่น้อยกว่า    

18 หน่วยกิต

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	การเลือกศกึษาหวัข้อใดหวัข้อหนึ่ง	หรือมากกว่า														

ตามความสนใจของนกัศกึษาภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา	 โดยมีเนือ้หาวิชาเก่ียวข้องกบัการบริหารธุรกิจ	 และ

การตลาด	กระบวนวิชานีมี้ไว้ส�าหรับให้นกัศกึษาได้เรียนรู้และ

ประยกุต์ใช้วิชาทางด้านธุรกิจและการตลาด

224311  การเตรียมความพร้อมสหกิจ      1(1-2-3)

        ด้านการตลาด

224311  Cooperative Education in Marketing 

วิชาบังคับก่อน : เรียนวิชาการตลาดมาแล้วไม่น้อยกว่า    

18   หน่วยกิต

	 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบตัิ	การเรียนรู้การ	

ปฏิบตัิงานในองค์กรธุรกิจเอกชน	หรือโรงงานอตุสาหกรรม					

ด้านการตลาดท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาการตลาดหรือใน			สาขา

ท่ีเก่ียวข้อง

224312  สหกิจศึกษาด้านการตลาด  6(0-400-0)

224312  Cooperative Education in Marketing 

วิชาบังคับก่อน : เรียนวิชาการตลาดมาแล้วไม่น้อยกว่า    

18 หน่วยกิต

	 การฝึกปฏิบตัิ	 การเรียนรู้การปฏิบตัิงานในองค์กร			

ธุรกิจเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมด้านการตลาดท่ี																							

เก่ียวข้องกบัสาขาวิชาการตลาดหรือในสาขาท่ีเก่ียวข้อง
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย	 :			 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ภาษาอังกฤษ	 :				 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Business	Computer

ช่ือปริญญาและช่ือสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม	 :	 บริหารธุรกิจบณัฑิต	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

   ช่ือย่อ	 :	 บธ.บ.	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Business	Computer)

   ช่ือย่อ				:	 B.B.A.	(Business	Computer)

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา 

 “เรียนให้รู้   คู่ด้วยคุณธรรม   ก้าวล�า้น�าสมัย   ใส่ใจเทคโนโลยี ”

	 ผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้ มีความรู้	 ความเช่ียวชาญในการน�าวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยกุต์ใช้ทางด้านธุรกิจเพ่ือ	

ประกอบอาชีพ	ทัง้ในหน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชน	และเป็นผู้ มีวินยั	คณุธรรม	จริยธรรม	ศีลธรรม	และมนษุยสมัพนัธ์อนัดี	

มีความมานะ	อดทน	ขยนัและสู้งานโดยไม่ย่อท้อ

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	 1.	 	 เพ่ือผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้มีความรู้	 	 ความเข้าใจ	 มีทกัษะในด้านคอมพิวเตอร์และ																										

หลกัการทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 การพฒันางานด้านกราฟิก	 แอนิเมชัน่																

การพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกบัการท�าธุรกิจ	และการบริหารจดัการองค์กรธุรกิจ	

	 2.	 	 เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีคณุธรรม	 	 และจรรยาบรรณในวิชาชีพ	 สามารถน�าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ													

และคอมพิวเตอร์ไปประยกุต์รวมกบัความรู้ทางด้านธุรกิจ

	 3.	 	 เพ่ือพฒันาคณุลกัษณะและคณุสมบตัิของบณัฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้สามารถท�างานเป็นทีม																						

และมีความรับผิดชอบในการท�างาน

	 4.		เพ่ือผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ		และเป็นท่ียอมรับในหน่วยงาน			ระดบั

สากลอย่างกว้างขวาง

ก�าหนดการใช้หลักสูตร
	 เร่ิมใช้หลกัสตูรนีต้ัง้แต่ปีการศกึษา	2554	เป็นต้นไป
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
	 1.		ส�าเร็จการศกึษาประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า

	 2.		หรือส�าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.)	หรืออนปุริญญา	หรือเทียบเท่า	

	 3.	 	 หรือเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั	 วิทยาลยั	 หรือสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืนซึ่งส�านกังานคณะกรรมการการอดุม												

ศกึษารับรองเพ่ือโอนหน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ

	 4.		ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุภาพเหมาะสมท่ีจะเข้าศกึษาได้

	 5.		ไม่มีความประพฤติท่ีสงัคมรังเกียจ	และไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี

	 6.		มีผู้ รับรองซึง่มีท่ีอยู่ท่ีทางมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
	 1.		นกัเรียนท่ีเข้าศกึษาโดยระบบคดัเลือกของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	

	 2.		นกัเรียนท่ีมหาวิทยาลยัธนบรีุ	เป็นผู้ด�าเนินการคดัเลือกเอง

	 3.		การคดัเลือกโดยคณาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ	ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน	และ/หรือการสอบสมัภาษณ์	

   

ระบบการจัดการศึกษา
	 การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค	 โดยระยะเวลาศึกษาใน	 1	 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็นภาคการศึกษาปกต	ิ																															

2	ภาคการศกึษา		และภาคฤดรู้อน	1	ภาคการศกึษา

ระยะเวลาการส�าเร็จการศึกษา 
	 1.		ส�าหรับผู้จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า	ใช้

ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	6	ภาคการศกึษา	และไม่เกิน	8	ปีการศกึษา

	 2.	 	 ส�าหรับผู้จบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่า	 หรือเคยศึกษาอยู่ใน																						

มหาวิทยาลยั	 วิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืนๆ	 ท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองมาตรฐานเพ่ือเทียบโอน																						

หน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ	ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	2	ภาคการศกึษาและไม่เกิน	8	ปีการศกึษา	ขึน้อยู่กบัหน่วยกิตท่ี	ได้รับ

การเทียบโอน
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โครงสร้างหลักสูตร 
	 โครงสร้างหลักสูตร	ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	หมวดวิชาเฉพาะ	และหมวดวิชาเลือกเสรี	 รวมไม่น้อยกว่า															

126	หน่วยกิต

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต

	 	 1.		กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์					 	 		3		หน่วยกิต

	 	 2.		กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์				 	 	 		3		หน่วยกิต

	 	 					(หรือกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์		และสังคมศาสตร์		รวมกันไม่น้อยกว่า			6			หน่วยกิต)

	 	 3.		กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์				 		9		หน่วยกิต	

	 	 4.		กลุ่มวิชาภาษา		 	 	 15		หน่วยกิต	

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   90   หน่วยกิต

	 	 1.		กลุ่มวิชาแกน	 	 	 	 33		หน่วยกิต

	 	 2.		กลุ่มวิชาเอกบังคับ	 	 	 42		หน่วยกิต

	 	 						-	 กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ	 15		หน่วยกิต

	 	 						-	 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์																					 12		หน่วยกิต

	 	 						-	 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์									 		9		หน่วยกิต

	 	 						-	 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ																							6		หน่วยกิต

	 	 3.		กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือวิชาบังคับเลือกต่างสาขา	 15		หน่วยกิต

             3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต

00	5010			ศาสนศกึษาและธรรมปฏิบตัิ	 					3(3-0-6)

	 		Religious	Studies	and	Moral	Practice

00	5011			ปรัชญากบัชีวิต		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Philosophy	and	Life	

2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	6001			สงัคม	เศรษฐกิจ	การเมือง			 					3(3-0-6)

	 		และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 		Society,	Economy,	Politics	and	Government		

	 		in	Democratic	System	

00	6002			กฎหมายเบือ้งต้น		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Law	

00	6003			จิตวิทยาเพ่ือคณุภาพชีวิต	 	 					3(3-0-6)

	 		Psychology	for	Quality	of	Life	

00	6004			จิตวิทยาธุรกิจและอตุสาหกรรม				 					3(3-0-6)

	 		Business	and	Industrial	Psychology	

00	6005			การจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร				3(3-0-6)

	 		ธรรมชาต	ิ

	 		Environmental	and	Natural	Resource	Management

00	6007			เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชมุชน	 					3(3-0-6)

	 		Self	–	Sufficient	Economy	and	Community		

	 		Business	

00	6010			การพฒันาบคุลิกภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Personality	Development	

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวน  30 หน่วยกิต 

ประกอบด้วย รายวิชาและจ�านวนหน่วยกิต  ดังนี ้

1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	5000			มนษุยสมัพนัธ์	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Human	Relations	

00	5001			สารนิเทศและการศกึษาค้นคว้า		 					1(1-0-2)

	 		Information	Services	and	Study	Fundamentals	

00	5002			ศิลปวฒันธรรม		 	 	 			3(3-0-6)	

	 		Art	and	Culture	

00	5003			อารยธรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Civilization	

00	5004			มนษุย์กบัดนตรี	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Music	

00	5005			มนษุย์กบัวรรณกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Literary	Works	

00	5006			จริยศาสตร์	วิสยัทศัน์และการด�ารงชีวิต		3(3-0-6)	

			 		Moral,	Vision	and	Life	Style	

00	5007			ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเอง		1(0-2-4)

	 		Study	Skills	and	Self	–	Development	Skills	

00	5008			พลศกึษาเพ่ือคณุภาพชีวิต		 					1(0-2-4)

	 		Physical	Education	for	Quality	of	Life	

00	5009			ภมิูปัญญาไทย	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Thai	Folk	Wisdom
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00	6011			ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Business				

00	6012			การเงินส่วนบคุคล		 	 					3(3-0-6)

	 		Personal		Finance		

00	6013			การจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ			3(3-0-6)

	 		Management	and	Entrepreneurship	

00	6014			ธนบรีุศกึษา		 	 	 					1(1-0-2)

	 		Thonburi	Studies	

	 หรือให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ	

สงัคมศาสตร์	รวมกนัไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

3.  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร จ�านวน 15 หน่วยกิต

บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

00	7000			ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย		 					3(3-0-6)

	 		Communication	Skill	in	Thai	

00	7015			ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Everyday	Life	

00	7016			ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Communication	

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	7006			ภาษาองักฤษส�าหรับการน�าเสนอ	 					3(2-2-5)

	 		English	for	Presentations	

00	7010			ภาษาญ่ีปุ่ น	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	I	

00	7011			ภาษาญ่ีปุ่ น	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	II	

00	7012			ภาษาจีน	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	I	

00	7013			ภาษาจีน	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	II	

00	7017			ภาษาองักฤษส�าหรับการฟัง	และพดู						3(2-2-5)

	 		English		for	Listening	and	Speaking	

00	7018			การอ่านภาษาองักฤษ		 	 					3(2-2-5)

	 		Reading		English		

00	7019			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	1		 					3(2-2-5)

	 		English		for	Careers	I

00	7020			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	2		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Careers	II	

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	8000			คณิตศาสตร์ทัว่ไป		 	 					3(3-0-6)

	 		General		Mathematics	

00	8001			สถิติทัว่ไป	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Statistics	

    

00	8002			วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต	

3(3-0-6)			 		Science	and	Technology	for	Quality	

of	Life

00	8003			พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	 					3(2-2-5)

	 		สารสนเทศ

	 		Computer	and	Information	Technology		

	 		Fundamentals	

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา 

90 หน่วยกิต

1.  กลุ่มวิชาแกน  จ�านวน  33 หน่วยกิต

20	1101			หลกัการตลาด	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Principle	of	Marketing	

20	1103			การบญัชีการเงิน		 	 					3(2-2-5)

	 		Financial	Accounting	

20	2105			หลกัการบริหาร		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Principle	of	Management	

20	2106			กฎหมายธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Law	

20	2107			การจดัการการผลิตและปฏิบตัิการ		 					3(3-0-6)

	 		Production	and	Operations	Management	

20	2110			เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Economics	

20	3110			สถิติธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Statistics	

20	3112			การจดัการทรัพยากรมนษุย์		 					3(3-0-6)

	 		Human	Resources	Management

20	3113			การเงินธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Finance	

20	3114			การภาษีอากร		 			 	 					3(3-0-6)

	 		Taxation	

20	4115			การจดัการกลยทุธ์		 	 					3(3-0-6)

	 		Strategic	Management	

2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�านวน 42 หน่วยกิต 

25	3205			การวิเคราะห์	และออกแบบระบบ		 					3(2-3-4)

	 		System	Analysis	and	Design	

25	3209			การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ		3(2-3-4)

	 		Information	Technology	Project	Management

25	4209			ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร		 					3(3-0-6)

	 		Management	Information	System	

25	4212			โครงงานพิเศษ	1		 	 					1(0-3-0)

	 		Special	Project	1	
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25	4213			โครงงานพิเศษ	2		 	 					2(0-6-0)

	 		Special	Project	2	

25	4214			ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ					3(3-0-6)

			 		Information	System	Security

25	1203			หลกัการและการปฏิบตัิงานโปรแกรม				3(2-3-4)	

			 		คอมพิวเตอร์กราฟิก

	 		Principles	and	Pratice	in	Computer	Graphic	

25	2207			การออกแบบมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่			3(2-3-4)

	 		Multimedia	and	Animation	Design	

25	3204			ระบบจดัการฐานข้อมลู		 	 					3(2-3-4)

	 		Database	Management	System	

25	3206			การสื่อสารข้อมลู	และเครือข่าย		 					3(3-0-6)

	 		คอมพิวเตอร์

	 		Data	Communication	and	Networking	

25	1201			การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น	 					3(2-3-4)

	 		Introduction	to	Programming	

25	2202			การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ	ุ	 					3(2-3-4)

	 		Object	–	Oriented	Programming	

25	2206			โครงสร้างข้อมลูและอลักอริทึม	 					3(2-3-4)

	 		Data	Structure	and	Algorithms	

25	1202			เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ		3(2-3-4)

	 		Hardware	and	System	Software	Technology	

25	3210			การเขียนและพฒันาโปรแกรมบนเว็บ				3(2-3-4)

	 		Programming	and	Web	Application	

	 		Development	

3.  กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�านวน 15 หน่วยกิต

 กรณีที่ 1 นกัศกึษาท่ีเลือกเรียนเฉพาะวิชาเอกเลือก		

ให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่	15	หนว่ยกิต	จากวิชาตอ่ไปนี้

25	4301			สถาปัตยกรรมระบบไคลเอน็ต์/เซร์ิฟเวอร์	3(2-3-4)	

	 		Client/Server	Architecture	

25	4304			การวิจยัด�าเนินงานและการประยกุต์					3(2-3-4)

	 		Data	Analysis	and	Application	

25	4306			การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถ	ุ	 					3(2-3-4)

	 		Object	–	Oriented	Analysis	and	Design	

25	4307			การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล		 					3(2-3-4)

	 		Visual	Programming	

25	4308			หวัข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	1						3(3-0-6)

	 		Special	Topics	in	Business	Computer

25	4310			เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการ					3(3-0-6)

	 		โซ่อปุทาน

	 		Information	Technology	for	Supply	Chain		

	 		Management	

25	4312			ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ		 					3(2-3-4)

	 		Business	Information	System	

25	4313			การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ				3(3-0-6)

	 		ทางการบริหารองค์กร

	 		Application	of	Information	Technology	in			

	 		Administration	Organization	

25	4314			คลงัข้อมลู		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Data	Warehouse	

25	4315			หลกัการพฒันาและออกแบบรายงาน				3(2-3-4)

	 		ทางธุรกิจ

	 		Development	and	Design	Business	Report	

25	4316			การควบคมุและตรวจสอบระบบ		 					3(3-0-6)

	 		คอมพิวเตอร์

	 		Computer	Systems	Control	and	Audit	

25	4317			เตรียมความพร้อมสหกิจศกึษาส�าหรับ			1(1-2-3)

	 		คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

	 		Co	–	operative	Education	Preparation	for			

	 		Business	Computer	

25	4318			สหกิจศกึษาส�าหรับคอมพิวเตอร์ธรุกิจ	6(0-400-0)

	 		Co	–	operative	Education	for	Business	

	 		Computer	

 กรณีที่ 2	นกัศกึษาท่ีเลือกเรียนกลุ่มวิชาบงัคบั	เลือก

ต่างสาขาวิชา	ให้นกัศกึษาเลือกเรียนวิชาบงัคบัเลือก	ต่างสาขา

จ�านวน	5	รายวิชา	15	หน่วยกิต	(ดจูากโครงสร้าง			รายวิชา

บงัคบัเลือกต่างสาขาวิชา)	

กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ส�าหรับนักศึกษาต่างสาขา

	 ส�าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชา		

คอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นวิชาเอกเลือกบงัคบั	 นกัศึกษาสาขา							

วิชาอ่ืนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาดงัต่อไปนี ้

25	1202			เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ	3(2-3-4)	

	 		Hardware	and	System	Software	Technology	

25	1203			หลกัการและการปฏิบตัิงานโปรแกรม				3(2-3-4)

	 		คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

	 		Principles	and	Practice	in	Computer	Graphic	

25	2207			การออกแบบมลัติมีเดียและแอนิเมชัน่			3(2-3-4)

	 		Multimedia	and	Animation	Design	
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25	3210			การเขียนและพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ				3(2-3-4)

	 		Programming	and	Web	Applications	

				 		Development	

25	4214			ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ						3(3-0-6)

	 		Information	System	Security	

หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
	 เลือกเรียนอย่างน้อย	2	รายวิชา	จ�านวน	6	หน่วยกิต	

จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรีในระดับ																									

ไม่ต่�ากว่าปริญญาตรี	โดยไม่ซ้�ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3	(3-0-6)

00	7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3	(2-2-5)

00	8000 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3	(3-0-6)

00	8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 3	(2-2-5)

20	2110 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3	(3-0-6)

25	1202 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ 3	(2-3-4)

รวม 18 (15-7-32)

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3	(2-2-5)

00	8001 สถิติทั่วไป 3	(3-0-6)

20	1101 หลักการตลาด 3	(3-0-6)

20	1103 การบัญชีการเงิน 3	(2-2-5)

25	1201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3	(2-3-4)

25	1203 หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

กราฟฟิก

3	(2-3-4)

รวม 18 (14-10-30)
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 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาภาษา 3	(2-2-5)	

20	2105 หลกัการบริหาร 3	(3-0-6)

20	2106 กฏหมายธรุกิจ 3	(3-0-6)

25	2202 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 3	(2-3-4)

25	3206 การสื่อสารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 3	(3-0-6)

รวม 18 (16-5-33)

 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	2107 การจดัการการผลติและปฏิบตักิาร 3	(3-0-6)

20	3112 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 3	(3-0-6)

20	3113 การเงินธรุกิจ 3	(3-0-6)

25	2206 โครงสร้างข้อมลูและอลักอริทมึ 3	(2-3-4)

25	2207 การออกแบบมลัตมีิเดียและแอนิเมชัน่ 3	(2-3-4)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาโท 3	(2-3-4)

รวม 18 (15-9-30)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนตามแผนการเรียนปกติ)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	3110 สถิตธิรุกิจ 3	(3-0-6)

20	3114 การภาษีอากร 3	(3-0-6)

25	3204 ระบบจดัการฐานข้อมลู 3	(2-3-4)

25	3209 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาโท 3	(2-3-4)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาภาษา 3	(2-2-5)

รวม 18 (15-8-31)
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 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนตามแผนการเรียนปกติ)	

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

25	3205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3	(2-3-4)

25	3210 การเขียนและพฒันาโปรแกรมเวบ็ 3	(2-3-4)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาโท 3	(2-3-4)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาโท 3	(2-3-4)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 1	(1-0-2)

รวม 16 (12-12-24)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนตามแผนการเรียนปกติ)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	4115 การจดัการกลยทุธ์ 3	(3-0-6)

25	4209 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3	(3-0-6)

25 4212 โครงงานพิเศษ	1 1	(0-30)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาโท 3	(2-3-4)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 1	(1-0-2)

รวม 11 (9-6-18)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนตามแผนการเรียนปกติ)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

25 4214 ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 3	(3-0-6)

25 4213 โครงงานพิเศษ	2 2	(0-6-0)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 1	(1-0-2)

รวม 9 (7-6-14)
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 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนตามแผนสหกิจศกึษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

25	3205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3	(2-3-4)

25	3210 การเขียนและพฒันาโปรแกรมเวบ็ 3	(2-3-4)

25 4212 โครงงานพิเศษ	1 1	(0-3-0)

25	4317 เตรียมความพร้อมสหกิจศกึษาส�าหรับคอมพิวเตอร์	

ธรุกิจ

1	(1-2-3)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่วิชาโท 3	(2-3-4)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 3	(3-0-6)

รวม 17 (13-14-27)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนตามแผนสหกิจศกึษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

25	4318 สหกิจศกึษาส�าหรับคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 6	(0-400-0)

ปฏิบตัิงาน	ณ	สถานประกอบการ	

16	สปัดาห์	เป็นเวลา	400	ชัว่โมง

รวม 6 (0-400-0)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

 (ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนตามแผนสหกิจศกึษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจิ)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	4115 การจดัการกลยทุธ์ 3	(3-0-6)

25	4209 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3	(3-0-6)

25 4214 ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 3	(3-0-6)

25 4213 โครงงานพิเศษ	2 2	(0-6-0)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

รวม 14 (12-6-24)
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ค�าอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 ดรูายละเอียดหน้า	244	-	249

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

	 ดรูายละเอียดหน้า	203	-	204

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

25 1201  การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น     3(2-3-4)

25 1201  Introduction to Programming 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 โครงสร้าง	กฎเกณฑ์	ขัน้ตอน	ของการเขียนโปรแกรม	

โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง	 ชนิดของข้อมลูท่ีเป็นมาตรฐาน	

ตวัแปร	 นิพจน์	 และการด�าเนินการ	ค�าสัง่ควบคมุการท�างาน	

โปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน่	ศกึษาตวัอย่างโปรแกรมและทดลอง	

เขียนโปรแกรมด้วยตนเอง

25 1202  เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  3(2-3-4)

  ระบบ     

25 1202  Hardware and System Software Technology 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 องค์ประกอบของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 หน้าท่ี

และ	 การท�างานของส่วนประกอบต่าง	 ๆ	 การท�างาน	 ของ

ซอฟต์แวร์ระบบ	การปฏิบตัิประกอบชิน้ส่วนต่าง	ๆ 	และติดตัง้

ซอฟต์แวร์ระบบ

25 1203  หลักการและการปฏบิตังิานโปรแกรม 3(2-3-4)

  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก   

25 1203  Principles and Practice in Computer Graphic 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 หลกัการท�างานของอปุกรณ์ท่ีใช้ทางด้าน	คอมพิวเตอร์

กราฟฟิก	การออกแบบงานด้าน	กราฟฟิก	 	 หลกัการพฒันา

งานด้านกราฟฟิก	เทคนิคการสร้างงาน		ด้านกราฟฟิก	2	มิต	ิ

และ	3	มิติ	และการประยกุต์ใช้งานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

25 2202  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ     3(2-3-4)

25 2202  Object – Oriented Programming 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 25 1201 การเขียน

โปรแกรมเบือ้งต้น

	 แนวคิดโปรแกรมเชิงออปเจกต์	คลาส	วงจรชีวิต	การ

สืบทอดคณุสมบตัิ	โพลีมอร์ฟิซมึ	วิธีน�าคลาสมาใช้งาน	เหตกุารณ์

ต่างๆ	ท่ีใช้กบัออปเจกต์	วิธีใช้เอพีไอ	วิธีเช่ือมต่อฐานข้อมลูวิธี

จดัการความผิดปกติของโปรแกรม	ทดลองเขียนโปรแกรมเชิง

ออปเจกต์	และวิธีประยกุต์ใช้ในงานธุรกิจ	

25 2206  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ     3(2-3-4)

25 2206  Data Structure and Algorithms

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 25 1201 การเขียน

โปรแกรมเบือ้งต้น

	 ทฤษฎีโครงสร้างข้อมลูและขัน้ตอนวิธี	 การแปลง														

ขัน้ตอนวิธีให้อยู่ในรูปของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์	รูปแบบ	

การด�าเนินการของโครงสร้างข้อมลูแบบต่อเน่ืองและแบบ	ไม่

ต่อเน่ือง	 ขัน้ตอนวิธีการจดัเรียงและค้นหาข้อมลูในรูปแบบ

ต่างๆ	

25 2207  การออกแบบมัลตมีิเดยีและแอนิเมช่ัน 

3(2-3-4)

25 2207  Multimedia and Animation Design 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 25 1203 หลักการและ            

การปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

	 องค์ประกอบมลัติมีเดีย	หลกัการออกแบบแอนิเมชัน่	

การจดัองค์ประกอบภาพ	วิเคราะห์ความต้องการ	วางแผน	การ

สร้างแอนิเมชัน่	กระบวนการพฒันาแอนิเมชัน่	การสร้างแอนิ

เมชัน่การเขียนค�าสัง่	การบนัทึกเสียง

25 3204  ระบบจัดการฐานข้อมูล      3(2-3-4)

25 3204  Database Management System

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 00 8003 พืน้ฐาน 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 คณุสมบตัิและสถาปัตยกรรมฐานข้อมลู	แบบจ�าลอง	

ข้อมลูเชิงสมัพนัธ์	แนวคิด	หลกัการออกแบบฐานข้อมลู	การน

อมลัไลซ์เซชัน่	ระบบจดัการฐานข้อมลู	ภาษาประมวลผลข้อมลู	

(SQL)		การจดัการการทรานแซกชัน่	การควบคมุความถกูต้อง	

การดแูลระบบฐานข้อมลู	พฒันาและประยกุต์ใช้ซอฟต์แวร์										

จดัการระบบฐานข้อมลูโดยใช้กรณีตวัอย่างทางธุรกิจ	
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25 3205  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(2-3-4)

25 3205  System Analysis and Design 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 25 3204 ระบบจัดการ

ฐานข้อมูล หรือ 

25 3209 การบริหาร โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 แนวคิดระบบสารสนเทศและประเภทของระบบ

สารสนเทศในองค์กรธุรกิจ	 วงจรการ	 	พฒันาระบบ	แบบจ�า

ลองกระบ			วนการการพฒันาระบบ	วิธีการ	เคร่ืองมือ	แผนภาพ

ข้อมลู	 การออกแบบข้อมลูน�าเข้า	 และการแสดงผลลพัธ์ของ

ระบบ	การออกแบบแฟ้มข้อมลู	เอกสารระบบงาน	มาตรฐาน

การพฒันา	ซอฟต์แวร์

25 3206  การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย     3(3-0-6)

   คอมพิวเตอร์    

25 3206  Data Communication and Networking

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 

25 1202 เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ

	 ความเป็นมาของการสื่อสารข้อมลู	ประเภทของการ

สื่อสาร	 การส่งผ่านข้อมลู	 ชนิดของการส่งข้อมลู	 ระบบเครือ

ข่ายคอมพิวเตอร์	 อปุกรณ์เครือข่ายสายสญัญาณมาตรฐาน	

แบบจ�าลองโอเอสไอ	 โทโพโลยี	 โปรโตคอล	 ไอพีแอดเดรส	 วี

แลน	 ระบบอินเตอร์เน็ตหน่วยงานมาตรฐาน	 และผู้ ให้บริการ	

แนวโน้ม	และพฒันาการของการสื่อสารข้อมลู	ภยัคกุคามและ

ความมัน่คง	ของระบบเครือข่าย	

25 3209  การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-3-4)

25 3209  Information Technology Project Management

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 

00 8003 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 องค์ประกอบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ	ศกึษา	

ความเป็นไปได้ของโครงการการจดัท�าข้อเสนอโครงการ	 การ

สร้างทีมงาน	การติดต่อสื่อสาร	การจดัซือ้จดัจ้าง	การบริหาร

โครงการ	การน�าเสนอโครงการ	ติดตามและประเมินผล	โครงการ

25 3210  การเขียนและพัฒนาโปรแกรมเว็บ   3(2-3-4)

25 3210  Programming and Web Applications 

      Development

วชิาบงัคับก่อน  :  สอบได้วชิา 25 1201 การเขียนโปรแกรม

เบือ้งต้น หรือ 25 3204 ระบบจดัการฐานข้อมูล

	 แนวคิดและหลกัการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน่	การ

พฒันาเว็บแอปพลิเคชัน่	 หลกัการท�างาน	 และการเขียน							

โปรแกรมฝ่ังเซิร์ฟเวอร์และฝ่ังไคลเอนต์	การบนัทึกข้อมลูผ่าน

ฟอร์ม	การเก็บสถานะด้วยกลไกคุ๊กกี	้เซสชัน่	การใช้ออปเจ็กต์

ต่าง	ๆ	บนเว็บ	การเช่ือมต่อฐานข้อมลู	การพฒันาระบบงาน

ธุรกิจ	การค้าบนอินเทอร์เน็ต

25 4209  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร      3(3-0-6)

25 4209  Management Information System

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 

00 8003  พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ	การบรูณาการ	

ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ	 การบริหารทรัพยากรของ

วิสาหกิจ	(ERP)	การบริหารเครือข่ายผู้ผลิต	และความสมัพนัธ์

กบัลกูค้า	ระบบบิสเนสอินเทลลิเจนต์	ระบบเพ่ือสนบัสนนุการ

ตดัสินใจ	ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร	ทัง้ในและนอกองค์กร	

กลยทุธ์	การน�าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ปรับเปลี่ยนองค์กร	การ

บริหาร	ทรัพย์สินระบบสารสนเทศ	

25 4212  โครงงานพิเศษ 1      1(0-3-0)

25 4212  Special Project 1

วิชาบังคับก่อน  :  เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย

	 โครงงานปฏิบตัิเพ่ือการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

งานคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจต่าง	ๆ 	ท่ีน่าสนใจ	

และได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา	 โดยมุ่งเน้นให้

นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือจดัท�าเป็นข้อก�าหนด	

รายละเอียดซอฟต์แวร์	(Software	Specification)	ท่ีสามารถ

น�าไปสู่การสร้างซอฟต์แวร์ทางธุรกิจได้

25 4213  โครงงานพิเศษ 2      2(0-6-0)

25 4213  Special Project 2

วชิาบงัคับก่อน  :  สอบได้วชิา 25 4212 โครงงานพเิศษ 1

	 โครงงานปฏิบตัิเพ่ือการสร้างซอฟต์แวร์ของระบบ								

งานท่ีได้วิเคราะห์และออกแบบไว้แล้ว	 โดยเน้นให้นกัศึกษา				

สามารถสร้างซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ	และต้องมีการสอบปากเปลา่	

โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน
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25 4214  ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  3(3-0-6)

25 4214  Information System Security 

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 25 3206  การสื่อสาร 

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

	 ภัยรุกรานของระบบสารสนเทศ	 กลไกการโจมตี	

และการป้องกัน	นโยบายและการปฏิบัติ	เพื่อความมั่นคงของ	

ระบบพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์	การพิสูจน์ทราบในระบบ

คอมพิวเตอร์		การวิเคราะห์การรุกราน	การจัดการด้านความมั่นคง	

การบริหารระบบป้องกันการบุกรุก	 โครงสร้างพื้นฐานระบบ	

กุญแจสาธารณะ	มาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสน

เทศ	ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัส

กลุ่มวิชาเอกเลือก

25 4301  สถาปัตยกรรมไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์  3(2-3-4)

25 4301  Client – Server Architecture 

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 

00 8003  พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 แนวความคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมระบบไคลเอ็น

ต์/เซิร์ฟเวอร์	การเปรียบเทียบระหว่างสถาปัตยกรรมไคลเอ็น

ต์/เซิร์ฟเวอร์	 กับสถาปัตยกรรมรวมศูนย์ผู้ใช้	 การสร้าง	

ระบบสารสนเทศ	โดยใช้สถาปัตยกรรมไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ใน	

สภาวะแวดล้อมแบบระบบปิด	ข้อดีและข้อเสียของสถาปัตยกรรม	

ระบบสถาปัตยกรรมไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์	ความยืดหยุ่น	การลด	

ค่าใช้จ่าย	การปรับขนาด	การศึกษาระบบงานจริงที่ใช้ระบบ

สถาปัตยกรรมไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์

25 4304  การวิจัยด�าเนินงานและการประยุกต์ 3(2-3-4)

25 4304   Data Analysis and Application

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 

00 8003  พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 การเตรียมข้อมูลและการประมวลผล	ด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางด้านสถิติส�าหรับงานวิจัย	เน้นการวิเคราะห์และ

การตคีา่ทางสถติ	ิเชน่	การแจกแจงความถี	่การค�านวณหาคา่ทางสถติ	ิ

การวิเคราะห์ความแปรปรวน	การวิเคราะห์การถดถอย	

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา	 การศึกษาจากตัวอย่างและการ	

ปฏิบัติงานจริง

25 4306  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ   3(2-3-4)

25 4306  Object Oriented Analysis and Design

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 

25 2202 การเขียนโปรแกรมเชิงออปเจกต์

	 ทบทวนหลักการและเทคโนโลยีเชิงวัตถุ	การวิเคราะห	์

และออกแบบเชิงวัตถุ	ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิง	

วัตถุ	การออกแบบโดยใช้	UML	(Unified	Modeling	Language)	

Use	Case	Diagram,	Class	Diagram,	Collaboration	Dia-

gram,	Sequence	Diagram,	Activity	Diagram	and	State	

Chart

25 4307  การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-3-4)

25 4307  Visual Programming

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 

25 1201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

	 หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล	

ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่าง	ๆ	ของโปรแกรม	การออก	

แบบฟอร์มและเมนู	ค�าสั่งในการก�าหนดเงื่อนไข	ค�าสั่ง	ท�างานซ้�า	

การเขียนโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันในการท�างาน	ค�าสั่งใน								

การประมวลผลและติดต่อระบบฐานข้อมูล	โดยใช้ภาษาแบบ	

วิชวลส�าหรับการพัฒนาโปรแกรม

25 4308  หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1 3(3-0-6)

25 4308  Special Topics in Business Computer 1 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 หัวข้อที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 เพื่อให้ทันต่อ												

การเปลี่ยนแปลงของระบบงานธุรกิจในปัจจุบัน	

25 4310  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ      3(3-0-6)

  การจัดการโซ่อุปทาน    

25 4310  Information Technology for Supply Chain  

  Management 

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 

00 8003  พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ความหมายของโซ่อุปทาน	ความส�าคัญของการจัดซ้ือ	

การเลือกผู้เสนอขาย	การประเมิน			และการวิเคราะห์แหล่งผู้ขาย	

การจัดส่งสินค้า	การประเมินทางเลือกของการจัดส่ง	แถบรหัส	ก

ารแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	การวางแผน	

ความต้องการการจัดจ�าหน่าย	การขนส่งแบบทันเวลาและการ	

รีเอนจิเนียร่ิง	โดยเน้นการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน
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25 4312  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     3(3-0-6)

25 4312  Business Information System 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 กระบวนการธุรกิจ		ความต้องการใช้สารสนเทศของ	

แต่ละหน้าท่ีทางธุรกิจ		การใช้สารสนเทศในการจดัการกระบวน	

การธุรกิจ		หลกัการน�าโปรแกรมส�าเร็จรูปมาใช้ในการจดัการ		

เช่น	กรณีศกึษา	ERP	ในด้านการผลิต	การตลาด	การเงินและ	

บญัชีและการบริหารงานบคุคล

25 4313  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี      3(3-0-6)

  สารสนเทศทางการบริหารองค์กร  

25 4313  Application of Information Technology in  

  Administration Organization

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 25 3209 การบริหาร

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 บรูณาการวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ	

วิชาการจดัการด้านธุรกิจเข้าด้วยกนั	การบริหารจดัการองค์กร	

ฝ่ายสนบัสนนุ	(Back	office)	ซอฟต์แวร์	ERP	ส�าหรับบริหาร

จดัการสารสนเทศขององค์กร

25 4314  คลังข้อมูล       3(3-0-6)

25 4314  Data Warehouse

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 

25 3204 ระบบจัดการฐานข้อมูล

	 ความส�าคญัและประโยชน์ของระบบคลงัข้อมลู	ความ	

สมัพนัธ์กบัระบบธุรกิจอจัฉริยะ	 หลกัการเก่ียวกบัคลงัข้อมลู	

การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมของคลงัข้อมลู	ปัจจยั

ความส�าเร็จและ					ความเสี่ยง	มาตรฐาน	กระบวนการพฒันา	

เคร่ืองมือ	เทคโนโลยีและการประยกุต์ใช้คลงัข้อมลู

25 4315  หลักการพัฒนาและออกแบบ      3(2-3-4)

  รายงานทางธุรกิจ    

25 4315  Development and Design Business Report

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 

25 3204 ระบบจัดการฐานข้อมูล

	 หลกัการออกแบบรายงาน	สว่นประกอบ	และลกัษณะ

ต่างๆ	ของรายงาน	ความส�าคญั	ประโยชน์ของรายงาน	รูปแบบ

รายงาน	ทางธุรกิจ	หลกัการพฒันาโปรแกรมร่วมกบัการออก

รายงาน	 วิธีการเรียกใช้ข้อมลูจากระบบฐานข้อมลู	 การสร้าง

รายงานด้วย	โปรแกรมส�าเร็จรูป	การสร้างพารามิเตอร์และการ

ส่งค่าพารามิเตอร์ในการควบคมุการแสดงผลของรายงาน	

25 4316   การควบคุมและตรวจสอบระบบ     3(3-0-6)

   คอมพิวเตอร์    

25 4316  Computer System Control and Audit

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 

00 8003  พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ศึกษากระบวนการและเทคนิคการควบคมุและ											

ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบงานคอมพิวเตอร์	การด�าเนิน

งาน	 และพฒันาระบบงานต่างๆ	 การประเมินความสมบรูณ์	

ความน่า	เช่ือถือ	และความมัน่คงของระบบ	การวิเคราะห์กรณี

ศกึษา													เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระบบงานคอมพิวเตอร์

ปัจจบุนั

25 4317  เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา       1(1-2-3)

  ส�าหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

25 4317   Co – operative Education Preparation for 

   Business Computer

วิชาบังคับก่อน  :  ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี  ชัน้ปี

ที่ 3

		 หลกัการ	 	 แนวคิด	 กระบวนการสหกิจศึกษาและ

ระเบียบ	ข้อปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง	เทคนิคในการสมคัรงาน	ความ

รู้พืน้ฐานในการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ	 เพ่ือน�าไป

พฒันาตนเอง	ตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา	เช่น	

การพฒันาบคุลิกภาพ	ภาษาองักฤษ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	

การสื่อสาร	มนษุยสมัพนัธ์	การท�างานเป็นทีม	และระบบบริหาร

งานคณุภาพในสถาน	ประกอบการ	ตลอดจนวิธีการเขียน

รายงาน	และเทคนิคการ	น�าเสนอผลงานทางวิชาการ		เป็นต้น

25 4318  สหกิจศึกษาส�าหรับคอมพิวเตอร์  6(0-400-0)

  ธุรกิจ     

25 4318  Co – operative education for Business   

     Computer

วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้วิชา 

25 4317 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

	 การจดัการศกึษาให้นกัศกึษาได้ไปปฏิบตัิงานใน												

สถานประกอบการในระหวา่งท่ีก�าลงัศกึษาอยูเ่พ่ือให้นกัศกึษา

ได้เช่ือมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์จากการ	

ปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ	 โดยปฏิบตัิงานเตม็เวลา		

มีการประเมินผลและการรับรองการปฏิบตัิงานจากสถาน				

ประกอบการ		และจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย	 :			 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต	สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์

 ภาษาอังกฤษ	 :				 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Logistics	Management

ช่ือปริญญาและช่ือสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม	 :	 บริหารธุรกิจบณัฑิต	(การจดัการโลจิสติกส์)

   ช่ือย่อ	 :	 บธ.บ.	(การจดัการโลจิสติกส์)

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Logistics	Management)

   ช่ือย่อ				:	 B.B.A.	(Logistics	Management)

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา

 “บูรณาการความรู้ ควบคู่จรรยาบรรณ  สร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ”

	 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต	สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์	มุ่งมัน่ท่ีจะผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้	ความสามารถ	

มีทกัษะด้านภาษา	และด้านเทคโนโลยี	ส�าหรับระบบโลจิสติกส์	 เพ่ือน�าไปประยกุต์และสามารถแก้ปัญหา	พฒันาการจดัการ

ระบบโลจิสติกส์	อย่างมีคณุธรรมและจริยธรรม	มีความรับผิดชอบต่อสงัคม	

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	 1.		เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีคณุธรรมและจริยธรรมในตน	ในวิชาชีพ	สามารถด�ารงตนได้ในสงัคม	มีวินยัและซ่ือสตัย์	สจุริต

ในการประกอบอาชีพ

	 2.	 	 เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้	 ความสามารถทางด้านทฤษฎีและการวิเคราะห์หลกัการด้านโลจิสติกส์	 	 และน�าไป										

ประยกุต์ในการวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์	นอกจากนี	้	ยงัสามารถน�าศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเข้ามา	ประยกุต์

ได้	

	 3.		เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์	โดยน�าความรู้ท่ีได้ศกึษามาประยกุต์กบั								ทกุ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้	และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม	รวมถึงการตระหนกัถึงสิ่งแวดล้อม

	 4.	 	 เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นผู้น�า	 มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล	 มีความรับผิดชอบสงูและสามารถท�างานร่วมกบั																	

ผู้ อ่ืน	ได้

	 5.		เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย	1	ภาษา

ก�าหนดการใช้หลักสูตร
	 เร่ิมใช้หลกัสตูรนีต้ัง้แต่ปีการศกึษา	2555	เป็นต้นไป
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
	 1.		ส�าเร็จการศกึษาประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า

	 2.		หรือส�าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.)	หรืออนปุริญญา	หรือเทียบเท่า	

	 3.		หรือเคยศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยั	วิทยาลยั	หรือสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนซึง่ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

รับรองเพ่ือโอนหน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ

	 4.		ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุภาพเหมาะสมท่ีจะเข้าศกึษาได้

	 5.		ไม่มีความประพฤติท่ีสงัคมรังเกียจ	และไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี

	 6.		มีผู้ รับรองซึง่มีท่ีอยู่ท่ีทางมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
	 1.		นกัเรียนท่ีเข้าศกึษาโดยระบบคดัเลือกของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	

	 2.		นกัเรียนท่ีมหาวิทยาลยัธนบรีุ	เป็นผู้ด�าเนินการคดัเลือกเอง

	 3.		การคดัเลือกโดยคณาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ	ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน	และ/หรือการสอบสมัภาษณ์	

   

ระบบการจัดการศึกษา
	 การจดัการศกึษาเป็นแบบทวิภาค	โดยระยะเวลาศกึษาใน	1	ปีการศกึษาแบ่งออกเป็นภาคการศกึษาปกติ	2	ภาคการ

ศกึษา		และภาคฤดรู้อน	1	ภาคการศกึษา

ระยะเวลาการส�าเร็จการศึกษา 
	 1.		ส�าหรับผู้จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า	ใช้

ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	6	ภาคการศกึษา	และไม่เกิน	8	ปีการศกึษา

	 2.	 	 ส�าหรับผู้จบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่า	 หรือเคยศึกษาอยู่ใน																						

มหาวิทยาลยั	 วิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืนๆ	 ท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองมาตรฐานเพ่ือเทียบโอน																						

หน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ	ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	2	ภาคการศกึษาและไม่เกิน	8	ปีการศกึษา	ขึน้อยู่กบัหน่วยกิตท่ี	ได้รับ

การเทียบโอน
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โครงสร้างหลักสูตร 
	 โครงสร้างหลกัสตูร	ประกอบด้วยหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป	หมวดวิชาเฉพาะ	และหมวดวิชาเลือกเสรี	 รวมไมน้่อยกวา่														

126	หนว่ยกิต

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต

	 	 1.		กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์					 	 		3		หน่วยกิต

	 	 2.		กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์				 	 	 		3		หน่วยกิต

	 	 					(หรือกลุ่มวิชามนษุยศาสตร์		และสงัคมศาสตร์		รวมกนัไม่น้อยกว่า			6			หน่วยกิต)

	 	 3.		กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์				 		9		หน่วยกิต	

	 	 4.		กลุ่มวิชาภาษา		 	 	 15		หน่วยกิต	

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   90   หน่วยกิต

	 	 1.		กลุ่มวิชาแกน	 	 	 	 33		หน่วยกิต

	 	 2.		กลุ่มวิชาเอกบงัคบั	 	 	 42		หน่วยกิต

													 	 3.		กลุ่มวิชาเอกเลือก	 	 	 15		หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวน  30 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย รายวิชาและจ�านวนหน่วยกิต  ดังนี ้

1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	5000			มนษุยสมัพนัธ์	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Human	Relations	

00	5001			สารนิเทศและการศกึษาค้นคว้า		 					1(1-0-2)

	 		Information	Services	and	Study	Fundamentals	

00	5002			ศิลปวฒันธรรม		 	 	 			3(3-0-6)	

	 		Art	and	Culture	

00	5003			อารยธรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Civilization	

00	5004			มนษุย์กบัดนตรี	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Music	

00	5005			มนษุย์กบัวรรณกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Literary	Works	

00	5006			จริยศาสตร์	วิสยัทศัน์และการด�ารงชีวิต		3(3-0-6)	

			 		Moral,	Vision	and	Life	Style	

00	5007			ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเอง		1(0-2-4)

	 		Study	Skills	and	Self	–	Development	Skills	

00	5008			พลศกึษาเพ่ือคณุภาพชีวิต		 					1(0-2-4)

	 		Physical	Education	for	Quality	of	Life	

00	5009			ภมิูปัญญาไทย	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Thai	Folk	Wisdom

00	5010			ศาสนศกึษาและธรรมปฏิบตัิ	 					3(3-0-6)

	 		Religious	Studies	and	Moral	Practice

00	5011			ปรัชญากบัชีวิต		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Philosophy	and	Life	

2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	6001			สงัคม	เศรษฐกิจ	การเมือง			 					3(3-0-6)

	 		และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 		Society,	Economy,	Politics	and	Government		

	 		in	Democratic	System	

00	6002			กฎหมายเบือ้งต้น		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Law	

00	6003			จิตวิทยาเพ่ือคณุภาพชีวิต	 	 					3(3-0-6)

	 		Psychology	for	Quality	of	Life	

00	6004			จิตวิทยาธุรกิจและอตุสาหกรรม				 					3(3-0-6)

	 		Business	and	Industrial	Psychology	

00	6005			การจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร				3(3-0-6)

	 		ธรรมชาต	ิ

	 		Environmental	and	Natural	Resource	Management

00	6007			เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชมุชน	 					3(3-0-6)

	 		Self	–	Sufficient	Economy	and	Community		

	 		Business	

00	6010			การพฒันาบคุลิกภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Personality	Development	

00	6011			ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Business				

00	6012			การเงินส่วนบคุคล		 	 					3(3-0-6)

	 		Personal		Finance		

00	6013			การจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ			3(3-0-6)

	 		Management	and	Entrepreneurship	

00	6014			ธนบรีุศกึษา		 	 	 					1(1-0-2)

	 		Thonburi	Studies	

	 หรือให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ	

สงัคมศาสตร์	รวมกนัไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
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3.  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร จ�านวน 15 หน่วยกิต

บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

00	7000			ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย		 					3(3-0-6)

	 		Communication	Skill	in	Thai	

00	7015			ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Everyday	Life	

00	7016			ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Communication	

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	7006			ภาษาองักฤษส�าหรับการน�าเสนอ	 					3(2-2-5)

	 		English	for	Presentations	

00	7010			ภาษาญ่ีปุ่ น	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	I	

00	7011			ภาษาญ่ีปุ่ น	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	II	

00	7012			ภาษาจีน	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	I	

00	7013			ภาษาจีน	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	II	

00	7017			ภาษาองักฤษส�าหรับการฟัง	และพดู						3(2-2-5)

	 		English		for	Listening	and	Speaking	

00	7018			การอ่านภาษาองักฤษ		 	 					3(2-2-5)

	 		Reading		English		

00	7019			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	1		 					3(2-2-5)

	 		English		for	Careers	I

00	7020			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	2		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Careers	II	

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	8000			คณิตศาสตร์ทัว่ไป		 	 					3(3-0-6)

	 		General		Mathematics	

00	8001			สถิติทัว่ไป	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Statistics

00	8002			วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต	

3(3-0-6)			Science	and	Technology	for	Quality	of	Life

00	8003			พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	 					3(2-2-5)

	 		สารสนเทศ

	 		Computer	and	Information	Technology		

	 		Fundamentals	

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา 

90 หน่วยกิต

1.  กลุ่มวิชาแกน  จ�านวน  33 หน่วยกิต

20	1101			หลกัการตลาด	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Principle	of	Marketing	

20	1103			การบญัชีการเงิน		 	 					3(2-2-5)

	 		Financial	Accounting	

20	2105			หลกัการบริหาร		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Principle	of	Management	

20	2106			กฎหมายธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Law	

20	2107			การจดัการการผลิตและปฏิบตัิการ		 					3(3-0-6)

	 		Production	and	Operations	Management	

20	2110			เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Economics	

20	3110			สถิติธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Statistics	

20	3112			การจดัการทรัพยากรมนษุย์		 					3(3-0-6)

	 		Human	Resources	Management

20	3113			การเงินธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Finance	

20	3114			การภาษีอากร		 			 	 					3(3-0-6)

	 		Taxation	

20	4115			การจดัการกลยทุธ์		 	 					3(3-0-6)

	 		Strategic	Management	

2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ�านวน 42 หน่วยกิต

27	2201			การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน		3(3-0-6)

	 		Logistics	and	Supply	Chain	Management	

27	2202			การจดัซือ้	จดัหา	และการเจรจาต่อรอง		3(3-0-6)

		 		Purchasing,	Procurement	and	Negotiation	

27	3203			การบริหารการขนส่งและการขนส่ง	 					3(3-0-6)

	 		ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ										

	 		Transport	and	Multimodal	Transportation		

	 		Management	

27	3204			การวางแผนความต้องการ	และการ						3(3-0-6)

	 		ควบคมุสินค้าคงคลงั	

	 		Demand	Planning	and	Inventory	Control	

27	3205			การบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า				 					3(3-0-6)

	 		Customer	Relationship	of	Management	

27	3206			การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ				3(3-0-6)

	 		ในโลจิสติกส์และซพัพลายเชน	

	 		Applications	of	Information	Technology	in		

	 		Logistics	and	Supply	Chain	
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27	3207			การบริหารคลงัสินค้าและการกระจาย			3(3-0-6)

	 		สินค้า

	 		Warehouse	and	Distribution	Management		

27	4207			การบริหารต้นทนุโลจิสติกส์	 					3(3-0-6)

	 		Logistics	Cost	Management	

27	4208			กฎหมายการค้าและพิธีทางศลุกากร						3(3-0-6)

	 		Trade	and	Custom	Law	

27	4209			การบริหารคณุภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Quality	Management	

27	4210			การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ		 					3(3-0-6)

	 		Business	Process	Analysis	

27	4212			สมัมนาทางการจดัการโลจิสติกส์		 					3(3-0-6)

	 		Seminar	for	Logistics	Management	

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่อไปนี ้

กลุ่มที่ 1

27	4213			การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา					0(0-30-0)

	 		Pre–Cooperative	Education	

27	4214			สหกิจศกึษาทางโลจิสติกส์		 	6(0-400-0)

	 		Co-operative	Education	in	Logistics	

หรือ กลุ่มที่ 2

27	4211			วิธีวิจยัทางโลจิสติกส์	 	 					3(3-0-6)

	 		Logistics		Research		Methodology	

27	4215			ฝึกปฏิบตัิการด้านโลจิสติกส์		 	3(0-200-0)

	 		Logistics	Internship	

3.  กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�านวน 15 หน่วยกิต

27	3301			การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน		3(3-0-6)

	 		ระหว่างประเทศ	

	 		Global	Logistics	and	Supply	Chain	

	 		Management	

27	3303			ความปลอดภยัในการขนส่ง		 					3(3-0-6)

	 		และสิ่งแวดล้อม	 						 			 			

	 		Transportation	Safety	and	Environment	 	

27	3304			การประกนัภยัในอตุสาหกรรมขนส่ง						3(3-0-6)

	 		Insurance	in	Transportation	Industry	

27	3305			การวดัผลการปฏิบตัิงานในโลจิสติกส์				3(3-0-6)

	 		และซพัพลายเชน

	 		Performance	Measurement	in	Logistics	and		

	 		Supply	Chain	

27	3307			ระบบขนถ่ายวสัด	ุ	 			 					3(3-0-6)

	 		Material	Handling	Systems	

27	3308			การบริหารซพัพลายเชนในธุรกิจ	 					3(3-0-6)

	 		ค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อม

	 		Supply	Chain	Management	in	Small	and	

	 		Medium	Enterprise	Retails	Business	

27	3309			การบริหารความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์						3(3-0-6)

	 		Logistics	Risk	Management	

27	3310			การบริหารผู้ ให้บริการโลจิสติกส์	 					3(3-0-6)	

			 		Logistics	Service	Provider	Management	

27	3311			การบริหารซพัพลายเชนเพ่ือสิ่งแวดล้อม	3(3-0-6)

	 		Green	Supply	Chain	Management	

27	4307			การบริหารนวตักรรมทางเทคโนโลยี							3(3-0-6)

		 		และผลิตภณัฑ์	

	 		Technology	and	Product	Innovation	

	 		Management	

27	4308			การจ�าลองแบบปัญหา		 	 					3(2-3-4)

	 		Simulation	Modeling	

27	4309			การบริหารการพาณิชย์นาวี		 					3(3-0-6)

	 		Maritime	Management	

27	4312			การสื่อสารทางโลจิสติกส์	 	 					3(3-0-6)

	 		Communication	in	Logistics	

27	4315			หวัข้อพิเศษทางโลจิสติกส์			 					3(3-0-6)

	 		Special	Topics	in	Logistics	

27	4316			สถานการณ์ปัจจบุนัทางด้าน		 					3(3-0-6)

	 		การจดัการโลจิสติกส์

	 		Current	Issues	in	Logistics	Management	

	 กรณีท่ีนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์										

เลือกเรียนวิชาโทต่างสาขาวิชาให้เลือกเรียนวิชาเอกเลือก	

จ�านวน	2	รายวิชา	และวิชาโทเพ่ิมเติมจ�านวน	5	รายวิชา	(ดู

จากโครงสร้างรายวิชาโท			ต่างสาขาวิชา)

หมวดวิชาเลือกเสรี  จ�านวน 6 หน่วยกิต
	 ให้นกัศกึษาเลือกเรียนอย่างน้อย	2	รายวิชาจ�านวน	

6	หน่วยกิต	จากรายวิชาท่ีเปิดสอน	ในมหาวิทยาลยัธนบรีุ		ใน

ระดบัปริญญาตรี
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7000 ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย 3	(3-0-6)

00	7015 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั 3	(2-2-5)

00	8000 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 3	(3-0-6)

00	8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต 3	(2-2-5)

20	2106 กฎหมายธรุกิจ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 3	(3-0-6)

รวม 18 (17-2-35)

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7016 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 3	(2-2-5)

00	8001 สถิตทิัว่ไป 3	(3-0-6)

20	1101 หลกัการตลาด 3	(3-0-6)

20	1103 การบญัชีการเงิน 3	(2-2-5)

20	2105 หลกัการบริหาร 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 3	(3-0-6)

รวม 18 (16-4-34)

 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาภาษา 3	(2-2-5)

20	2110 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 3	(3-0-6)

20	2107 การจดัการการผลติและปฏิบตักิาร 3	(3-0-6)

27	2201 การจดัการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

รวม 15 (14-2-29)
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 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	3112 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 3	(3-0-6)

20	3113 การเงินธรุกิจ 3	(3-0-6)

20	3114 การภาษีอากร 3	(3-0-6)

27	2202 การจดัซือ้	จดัหา	และการเจรจาตอ่รอง 3	(3-0-6)

27	3203 การบริหารการขนสง่และการขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูป

แบบ

3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

รวม 18 (18-0-36)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	3110 สถิตธิรุกิจ 3	(3-0-6)

27	3204 การวางแผนความต้องการและการควบคมุสนิค้า	

คงคลงั

3	(3-0-6)

27	3205 การบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า 3	(3-0-6)

27	3206 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสตกิส์	

และซพัพลายเชน

3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาภาษา 3	(2-2-5)

รวม 18 (17-2-35)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

27	3207 การบริหารคลงัสนิค้าและการกระจายสนิค้า 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

รวม 15 (15-0-30)
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 (ส�าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  กลุ่มที่ 1  สหกิจศึกษา)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

27	4207 การบริหารต้นทนุโลจิสตกิส์ 3	(3-0-6)

27	4208 กฎหมายการค้าและพิธีทางศลุกากร 3	(3-0-6)

27	4209 การบริหารคณุภาพ 3	(3-0-6)

27	4210 การวิเคราะห์กระบวนการธรุกิจ 3	(3-0-6)

20	4115 การจดัการกลยทุธ์ 3	(3-0-6)

27	4212 สมัมนาทางการจดัการโลจิสติกส์ 3	(3-0-6)

27	4213		 การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา	 0	(0-30-0)

รวม 18 (18-30-36)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

27	4214 		สหกิจศกึษาทางโลจิสติกส์ 6	(0-400*-0)

รวม 6 (0-400*-0)

 (ส�าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  กลุ่มที่ 2  ฝึกปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

27	4207 การบริหารต้นทนุโลจิสตกิส์ 3	(3-0-6)

27	4208 กฎหมายการค้าและพิธีทางศลุกากร 3	(3-0-6)

27	4209 การบริหารคณุภาพ 3	(3-0-6)

27	4210 การวิเคราะห์กระบวนการธรุกิจ 3	(3-0-6)

20	4115 การจดัการกลยทุธ์ 3	(3-0-6)

27	4212 สมัมนาทางการจดัการโลจิสติกส์ 3	(3-0-6)

รวม 18 (18-0-36)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

27	4211 วิธีวิจยัทางโลจิสตกิส์ 3	(3-0-6)

27	4215 ฝึกปฏิบตัิการด้านโลจิสตกิส์ 3	(0-200*-0)

รวม 6 (3-200*-6)

         

	 	 	 	 	 	 	 	 	 *ตลอดภาคการศกึษา
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ค�าอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 ดรูายละเอียดหน้า	244	-	249

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

	 ดรูายละเอียดหน้า	203	-	204

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

27 2201 การจดัการโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6)

27 2201 Logistics and Supply Chain Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ภาพรวมของธุรกิจและอตุสาหกรรมโลจิสติกส์																		

หลกัการและการด�าเนินการของกิจกรรม	โลจิสตกิส์ในภาค	ธรุกิจ

และอตุสาหกรรมซพัพลายเชน	 ต้นทนุโลจิสติกส์	 และแนวคิด

การบริหารซพัพลายเชน	การประเมินความสามารถ	ของซพัพลาย

เชน	การบริหารซพัพลายเชน	กรณีศกึษา	หรือแบบปฏิบตัิท่ีดี

ทางด้านการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน

27 2202 การจดัซือ้ จดัหา และการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6)

27 2202 Purchasing, Procurement and Negotiation

วิชาบังคับก่อน : 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน

	 บทบาทหน้าท่ีการจดัซือ้	ข้อก�าหนดและความต้องการ	

การวางแผนการจดัซือ้จดัหา	การจดัหาและประเมินซพัพลาย

เออร์	 การรับมือและเลือกข้อเสนอ	การบริหารข้อตกลงและ

ความ	สมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์	แนวคิดของการเจรจาต่อรอง	

หลกัเกณฑ์	องค์ประกอบท่ีส�าคญัในการเจรจาต่อรอง		ศิลปะ

การเจรจาต่อรอง	ยทุธวิธีและการประเมินกลยทุธ์ใน		การเจรจา

ต่อรอง	กระบวนการตดัสินใจและแก้ปัญหาในลกัษณะต่าง	ๆ	

โดยเน้นการใช้หลกัการ	และวิธีการคิดวิเคราะห์		ท่ีเป็นระบบ	

การค�านวณ	ควบคมุและประเมินผลการตดัสินใจ	ซึง่จะท�าให้

นกัศกึษาสามารถเสริมสร้างทกัษะ	และเพ่ิมศกัยภาพ		ในการ

ตดัสินใจในเชิงบริหาร

27 3203  การบริหารการขนส่งและการขนส่ง  3(3-0-6)

    ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  

27 3203  Transport and Multimodal 

    Transportation Management 

วิชาบังคับก่อน : 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

	 ลกัษณะทัว่ไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ	 ได้แก่	

การขนส่งทางน�า้	การขนส่งทางบก	การขนส่ง	ทางอากาศ	และ

การขนส่งทางท่อ	รวมทัง้วิเคราะห์ข้อดี	ข้อเสีย	ของการขนส่ง

ในแต่ละรูปแบบ	 โครงข่ายการขนส่ง	 และการเช่ือมโยงระบบ

การขนส่ง	ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ	ตดัสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง	

การขนส่งต่อเน่ือง	 โครงสร้างพืน้ฐานและส่วนประกอบท่ีช่วย

ในการด�าเนินการขนสง่หลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ	แบบ

จ�าลองการตดัสินใจส�าหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า	

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อดี	 และข้อเสียของการขนส่งและการ	

กระจายสินค้าในรูปแบบต่าง	 ๆ	 การจดัตารางเวลาและการ

ก�าหนดเส้นทางในการส่ง	และการกระจายสินค้า

27 3204  การวางแผนความต้องการ        3(3-0-6) 

   และการควบคุมสินค้าคงคลัง   

27 3204  Demand Planning and Inventory Control

วิชาบังคับก่อน : 20 2107 การจัดการการผลิตและการ

ปฏิบัติการ

	 อธิบายความหมายและความส�าคญัของการบริหาร

สินค้าคงคลงั	ประเภทของสินค้าคงคลงั	 กรอบแนวความคิด	

ในการบริหารสินค้าคงคลงั	การจดัประเภทสินค้าคงคลงั	การ

พยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าคงคลงัด้วยเทคนิคเชิง

ปริมาณและคณุภาพ	การวดัความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจาก	การ

พยากรณ์	 การบริหารสินค้าคงคลงั	 ศึกษากระบวนการต่างๆ	

ท่ีใช้ในการหาความต้องการสินค้าหรือการบริการท่ีลกูค้า			

ต้องการ	การวิเคราะห์ข้อมลูในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	

เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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27 3205  การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า        3(3-0-6)

27 3205  Customer Relationship of Management 

วิชาบังคับก่อน : 20 1101 หลักการตลาด

	 หลกัการและความสมัพนัธ์ของการให้บริการลกูค้า	

บทบาทการบริการลกูค้าขององค์กรในงานโลจิสติกส์	 การ

วางแผนกลยทุธ์ในการสร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า	การออกแบบ	

ระบบการวดัผลการด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์	 (Logistics	

Performance	Measurement)	 การใช้ระบบฐานข้อมลูเพ่ือ	

ปรับปรุงการบริการลกูค้า	 การสร้างความสมัพนัธ์ท่ียัง่ยืนกบั

ลกูค้า	 การใช้คอมพิวเตอร์ประยกุต์ใช้ในการบริหารและจดั	

การความสมัพนัธ์กบัลกูค้า

27 3206  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี      3(3-0-6)

   สารสนเทศในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

27 3206  Applications of Information Technology in 

  Logistics and Supply Chain

วิชาบังคับก่อน :  27 2201 การจัดการโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน

	 ศกึษาระบบสารสนเทศในธุรกิจโลจิสติกส์และ	ซพัพลาย

เชน	เพ่ือการประยกุต์ใช้	และการสนบัสนนุเป้าหมาย	ของการ

บริการลกูค้า	การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการด�าเนินการ	อาทิ

เช่น	 การแลกเปลี่ยนข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Data	

Interchange:	EDI),	ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ	(Decision	

Support	Systems	:	DSS),	การออกแบบเครือข่าย	(Network	

Design),	การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(e-Commerce),	ระบบ	

Barcode,	ระบบ	RFID	(Radio	Frequency	Identification),	

ระบบ	ERP	(Enterprise	Resources	Planning),	ระบบ	WMS	

(Warehouse	Management	System),	ระบบ	TMS	(Trans-

portation	Management	 System)	 ตลอดจนแนวโน้มของ

พฒันาการด้านเทคโนโลยีในอนาคตสารสนเทศ

27 3207  การบริหารคลังสินค้าและการ      3(3-0-6)

  กระจายสินค้า    

27 3207  Warehouse and Distribution Management  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี

	 แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการคลงัสินค้าและการกระ

จายสินค้า	 ความส�าคญัของคลงัสินค้าในซพัพลายเชน	 ชนิด

ของคลงัสินค้า	การปฏิบตัิการในคลงัสินค้า	การจดัการ	และ

ควบคมุ	การจดัเก็บ			การบริหารช่องทางการจดัจ�าหน่าย	และ

การแจกจ่ายผลิตภณัฑ์	 ระบบงานการจดัจ�าหน่าย	 การเลือก

ช่องทางการจดัจ�าหน่าย	อปุกรณ์ขนถ่ายวสัดใุนคลงัสินค้า	การ

วางผงัและการออกแบบคลงัสินค้า	

27 4207  การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์     3(3-0-6)

27 4207  Logistics Cost Management

วิชาบังคับก่อน : 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน     

	 องค์ประกอบของต้นทนุการผลิต	และการจดัสง่สินค้า	

การวิเคราะห์ต้นทนุการจดัเก็บ	การจดัส่ง	และการรับคืนสินค้า	

การประเมินทางเลือกเพ่ือการตดัสินใจ	 และการแสวงหาทาง

เลือกใหม่ในการบริหารระบบโลจิสติกส์	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ	

และลดความสญูเสียจากระบบโลจิสติกส์ท่ีด้อยประสิทธิภาพ							

การวิเคราะห์ต้นทนุฐานกิจกรรม	(Activity	Based	Costing)	

องค์ประกอบของต้นทนุโลจิสติกส์	การวิเคราะห์ต้นทนุโลจิสติ

กส์	การควบคมุต้นทนุโลจิสติกส์	และการลดต้นทนุโลจิสติกส์

27 4208  กฎหมายการค้าและพิธีทางศุลกากร 3(3-0-6)

27 4208  Trade and Custom Law

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี

	 ระบบและกลไกของการค้า	และธุรกิจระหว่างประเทศ	

กฎหมายระหว่างประเทศ	ข้อสญัญา	และอนสุญัญาของ	การ

ซือ้ขายสินค้า	(Export	–	Import)	ธรรมเนียมปฏิบตัิและพิธีการ

ขนส่งสินค้าผ่านแดน	 และบริการระหว่างประเทศ	ศึกษาข้อ

ตกลง	อนสุญัญาและสนธิสญัญา	และการระงบั									ข้อพิพาท

ทางการขนส่งระหว่างประเทศ	 รวมทัง้กฎเกณฑ์ของ	WTO,	

GATT,	EU,	AEC	และกลุ่มเศรษฐกิจอ่ืน	ๆ

27 4209  การบริหารคุณภาพ      3(3-0-6)

27 4209  Quality Management

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี

	 แนวความคิดด้านการจดัการคณุภาพ	วตัถปุระสงค์

ของการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์การ	การน�าแนวความคิด										

รูปแบบการจดัการคณุภาพไปประยกุต์ใช้ในโลจิสติกส์และ					

ซพัพลายเชน	ศึกษาแนวคิดด้านการจดัการคณุภาพในงาน		

บริหาร	 การจดัตัง้กลุ่มควบคมุคณุภาพ	การควบคมุคณุภาพ						

ในงานผลิต	 เทคนิคการควบคมุคณุภาพในการผลิต	 ซึ่งเร่ิม

ตัง้แต่การออกแบบ	การผลิต	ตลอดจนการใช้สถิติ	ส�าหรับการ

ควบคมุคณุภาพ
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27 4210  การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ     3(3-0-6)

27 4210  Business Process Analysis

วิชาบังคับก่อน : 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน

	 บทบาท	และกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง	 

รูปแบบการบริหารขององค์การ	ในด้านรูปแบบการเปลี่ยนแปลง	

กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายขององค์การ	การออกแบบ	

และการควบคมุธุรกิจระดบัโลก	กลยทุธ์หรือสร้างคณุค่าและ

ความได้เปรียบทางการแข่งขนัท่ียัง่ยืน	 พืน้ฐานของห่วงโซ	่

คณุค่าทางธุรกิจ	 ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ		

เพ่ือการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน	ศึกษาเคร่ืองมือ	

หรือวิธีการในการวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ	 เช่น	 แผนภมิู

กระบวนการ	(Activity	Process	Mapping)	แผนภมิูสายธาร

แห่งคณุค่า	(Value	Stream	Mapping)	การปรับรือ้กระบวนการ

ทางธุรกิจ	(Business	Process	Reengineering)

27 4211  วิธีวิจัยทางโลจิสติกส์        3(3-0-6)

27 4211 Logistics Research Methodology

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาที่เลือกเรียนในกลุ่มวิชา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มที่ 2 

	 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยั	ทางด้านโลจิสตกิส์	

โดยเน้นการน�ากระบวนการและระเบียบวิธีวิจยัไปใช้ในการ	

ค้นหา	 และวิเคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวกบักิจกรรมทางธุรกิจใน									

ระบบการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน	ได้แก่	การจดัหา	

การจดัเก็บ	 การขนส่งการกระจายสินค้า	ความสมัพนัธ์กบั	 

ผู้จดัหาและลกูค้า	 การฝึกเขียนเค้าโครงร่างการวิจยั	 การ

ออกแบบ	วิจยั	การก�าหนดกรอบของปัญหา	การตัง้สมมติฐาน	

การสร้าง	และทดสอบเคร่ืองมือวดั	รวมทัง้การวิเคราะห์ข้อมลู

ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเก่ียวกับการจัดการ 

โลจิสติกส์	และซพัพลายเชน

27 4212  สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์     3(3-0-6)

27 4212 Seminar for Logistics Management

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาวิชาเอก 

บังคับ หรือเอกเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

	 การประยกุต์ความรู้ทางวิชาการต่างๆ	 มาใช้ในการ

วิเคราะห์สถานการณ์	 และการแก้ปัญหา	ทางด้านโลจิสติกส์	

โดยใช้กรณีตวัอย่างของปัญหาทางด้าน	การบริหารการจดัการ

ในโลจิสติกส์

27 4213  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 0(0-30-0)  

27 4213  Pre–Cooperative Education

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 การปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบตั	ิ			

งานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้เร่ืองหลกัการ	

แนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศกึษา		กระบวนการขัน้ตอนของสหกิจ

ศกึษา	ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัสหกิจศกึษา	ความรู้พืน้ฐาน

เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมคัรงาน	การสอบสมัภาษณ์	

บคุลิกภาพ	 ท่ีเหมาะสมในการท�างานการพฒันาทกัษะทาง										

ด้านการสื่อสารระหว่างบคุคลในสถานท่ีประกอบการ	 	 การ

เลือกสถานประกอบการ	 ตลอดจนความรู้พืน้ฐานท่ี																									

จ�าเป็นส�าหรับการไปปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ																											

การเสริมสร้างทกัษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา	

ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานสากล	มาตรฐานความปลอดภยั		และ

อาชีวอนามยัในสถานประกอบการ	การเขียนรายงานทาง	

วิชาการและการน�าเสนอผลงาน

หมายเหต	ุ	***ไม่นบัหน่วยกิต

27 4214  สหกิจศึกษาทางโลจิสติกส์  6(0-400-0)

27 4214  Cooperative Education in Logistics

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาที่เลือกเรียนในกลุ่มวิชา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มที่ 1 และต้องผ่าน 

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

	 จดัการศึกษาให้นกัศึกษาได้ไปปฏิบตัิงานในสถาน

ประกอบการ	 เป็นการปฏิบตัิงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็ม	

เวลาเสมือนเป็นพนกังานชัว่คราว	ณ	สถานประกอบการ	โดย

ต้องมีเวลาปฎิบตัิงานไม่น้อยกว่า		400	ชัว่โมง	เพ่ือให้นกัศกึษา	

ได้เช่ือมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์จากการ	

ปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ	มีการประเมินผลโดยวดั

จากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา																									

พนกังานท่ีควบคมุการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการและ	

จากรายงานวิชาการ

27 4215  ฝึกปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์  3(0-200-0)

27 4215  Logistics Internship

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาที่เลือกเรียนในกลุ่มวิชา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มที่ 2

	 การฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการธุรกิจเป็น	

ระยะเวลา	 8	 สปัดาห์	 ให้คุ้นเคยกบัสภาพการท�างาน	 เรียนรู้			

วิธีการปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมของการท�างาน	 เพ่ือจะเป็น

ประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมสู่โลกของการท�างานเม่ือ

ส�าเร็จการศกึษา	การฝึกฝนให้รู้จกักบัการเผชิญหน้ากบัปัญหา

ในรูปแบบต่างๆ	ท่ีเกิดขึน้ขณะท�างาน	เพ่ือเรียนรู้แนวทางแก้ไข	

รวมทัง้การประยกุต์ใช้ความรู้ในสาขาท่ีเรียนเข้ากบัการ	ปฏิบตัิ

งานจริง
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กลุ่มวิชาเอกเลือก

27 3301  การจัดการโลจิสติกส์และ      3(3-0-6)

  ซัพพลายเชนระหว่างประเทศ   

27 3301  Global Logistics and Supply Chain 

  Management

วิชาบังคับก่อน : 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน

	 ความส�าคญัของโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน	ระหวา่ง

ประเทศ	บทบาทความส�าคญัของเขตการค้าเสรี	ปัจจยัท่ีส�าคญั

และประโยชน์การท�า	Global	Sourcing	การวางสถานท่ีตัง้เชิงกล

ยทุธ์ในระดบั	(Global	facility	Location)		พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์	

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 ข้อมลูสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องในการ 

จดัการโลจิสตกิส์ระหวา่งประเทศ

27 3303  ความปลอดภัยในการขนส่ง      3(3-0-6)

  และสิ่งแวดล้อม    

27 3303  Transportation Safety and Environment

วิชาบังคับก่อน : 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน    

	 บทบญัญัติและข้อบงัคบัทางกฎหมายด้านความ												

ปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวกบัการบริหารด�าเนินการ	ด้าน

การขนสง่	การก�าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไข	การวิเคราะห์

ปัญหาและการประเมิน		ความเสี่ยงด้านการขนส่ง	การควบคมุ

การผลิต	การจดัเก็บ	การบรรจภุณัฑ์	การล�าเลียงและการขนสง่

สินค้าอนัตรายเทคโนโลยีสมยัใหม่ในการ	จดัการด้านสิ่งแวดล้อม

27 3304 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง 3(3-0-6)

27 3304  Insurance in Transportation Industry  

วิชาบังคับก่อน : 20 2106 กฎหมายธุรกิจ

	 ลกัษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่าง	 ๆ	 ท่ี	

เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการขนส่ง	เช่น	ผู้ รับจดัการขนส่ง	ผู้

ประกอบการขนส่งสินค้า	 ท่าเรือและเทอร์มินลั	 ผู้ ให้บริการ 

โลจิสติกส์	 ผู้น�าเข้าส่งออก	 เป็นต้น	 เพ่ือทราบลกัษณะความ

เสี่ยงภยัใน		การประกอบธุรกิจและขอบเขตความคุ้มครองตาม

กรมธรรม์ประกนัภยัท่ีเก่ียวข้อง

27 3305  การวัดผลการปฏิบัติงานใน      3(3-0-6)

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน   

27 3305 Performance Measurement in Logistics and 

Supply Chain

วิชาบังคับก่อน : 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน     

	 แนวคดิและหลกัการปรับปรุงสมรรถนะของซพัพลาย

เชน	ลกัษณะของระบบการวดัท่ีดี	 การประยกุต์ใช้เคร่ืองมือ 

พืน้ฐานในการปรับปรุงสมรรถนะของซพัพลายเชน	โดยรวม	เชน่	

เคร่ืองมือการวิเคราะห์กระบวนการ	การวิเคราะห์	เชิงสถิติ	Bal-

anced	Scorecard	การเปลี่ยนประยกุต์เพ่ือความ	 เป็นเลิศ	

(Benchmarking)	SCOR	Model	เป็นต้น	ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ตอ่การปรับปรุงสมรรถนะ	และการน�าเอาตวัชีว้ดัมาประยกุต์	

เพ่ือสร้าง	และจดัการซพัพลายเชนระหวา่งประเทศ

27 3307  ระบบขนถ่ายวัสดุ      3(3-0-6)

27 3307  Material Handling Systems

วิชาบังคับก่อน :  27 2201 การจัดการโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน     

	 แนวคิดและความหมายของการขนถ่ายวสัด	ุบทบาท	

และความส�าคญัของระบบขนถ่ายวสัดุในการจัดการ 

โลจิสติกส์	 และซพัพลายเชน	ประเภทของการขนถ่ายวสัด	ุ

ปัญหา	อปุสรรคเก่ียวกบัการขนถ่ายวสัด	ุแนวโน้มรูปแบบ	ของ

ระบบขนถ่ายวสัดใุนอนาคต	เทคโนโลยีการขนถ่ายวสัดุ

27 3308  การบริหารซัพพลายเชนในธุรกิจ     3(3-0-6)

  ค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อม 

27 3308  Supply Chain Management in Small and 

  Medium Enterprise Retails Business

วิชาบังคับก่อน :  27 2201 การจัดการโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน     

	 ความส�าคญัของธุรกิจค้าปลีก	 ธุรกิจขนาดกลาง															

และขนาดย่อมในการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ													

ศกึษาถึงองค์ประกอบและปัจจยัต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบัการด�าเนิน

ธุรกิจ	 การจดัการซพัพลายเชนและโลจิสติกส์	 เร่ิมตัง้แต่การ

จดัหา	 และการจดัซือ้	 การผลิต	 การจดัเก็บและการกระจาย

สินค้าไปยงัผู้บริโภค	การไหลของวตัถดุิบ	และข้อมลูสารสนเทศ

ใน	 ระบบซพัพลายเชน	การจดัการระบบเครือข่ายทางธุรกิจ																

การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัสินค้าและบริการ	รวมถึงการจดัการ

ความต้องการของลกูค้าในระบบซพัพลายเชน	 การวิเคราะห์

ปัญหา	 และแนวทางแก้ไขเก่ียวกบัการจดัการซพัพลายเชน

และ	 โลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจขนาดกลางและ	 

ขนาดย่อม
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27 3309  การบริหารความเส่ียงด้านโลจสิตกิส์ 3(3-0-6)

27 3309  Logistics Risk Management

วิชาบังคับก่อน :  27 2201  การจัดการโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน

	 หลกัการและแนวความคิดของการจดัการความเสี่ย

งด้านโลจิสติกส์	การบริหารจดัการความเสี่ยง	 ท่ีจะเกิดขึน้ใน	 

โลจิสตกิส์และซพัพลายเชน	แนวทางการประสานงานและการ

ร่วมมือกนัภายในโครงขา่ยองค์การ	ลดความสญูเสยีและความ

เสีย่ง	รวมทัง้การจดัท�าแผนการจดัการความเสีย่ง	ทัง้กระบวนการ			

โลจิสตกิส์และซพัพลายเชน

27 3310  การบริหารผู้ให้บริการโลจิสติกส์     3(3-0-6)

27 3310  Logistics Service Provider Management

วิชาบังคับก่อน :   27 2201 การจัดการโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน

	 ประเภทธุรกิจพืน้ฐานของโลจิสติกส์	 ระดบัชัน้	 ของ

ธุรกิจโลจิสติกส์	 บทบาทและความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัชัน้

และภายในระดบัชัน้ของธุรกิจโลจิสติกส์	 การจดัการธุรกิจ 

โลจิสติกส์ภายในระบบซพัพลายเชน	การประกอบธุรกิจ 

โลจิสติกส์	 ระหว่างประเทศ	และการบริหารจดัการเครือข่าย 

โลจิสติกส์	ระหว่างประเทศ

27 3311  การบริหารซัพพลายเชนเพื่อ        (3-0-6)

  สิ่งแวดล้อม     

27 3311  Green Supply Chain Management

วิชาบังคับก่อน :  27 2201 การจัดการโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน

	 บทบาทและความส�าคญัของสิ่งแวดล้อมท่ีมี																								

อิทธิพลต่อการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน	การวิเคราะห์	

รูปแบบและวิธีการทางด้านโลจิสติกส์และซพัพลายเชนใน														

การรักษาสิ่งแวดล้อมส�าหรับสถานประกอบการ	 ชมุชนและ

สงัคม	การประสานความร่วมมือและความสมัพนัธ์ของหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการระบบโลจิสติกส์	 กรณีศึกษา

ปัญหา	อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพ่ือให้	 การบริหาร 

โลจิสติกส์และซพัพลายเชนเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ

27 4307  การบริหารนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 3(3-0-6)

  และผลิตภัณฑ์    

27 4307  Technology and Product Innovation 

  Management  

วิชาบังคับก่อน :  27 2201 การจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน

	 การพฒันาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ส�าหรับ																		

อตุสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู	 การสร้างสรรค์แนวคิด	

ผลิตภณัฑ์ใหม่	 การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีสมยั	

ใหม่	การบริหารทีมงาน	โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ	การพฒันา	

และการประยกุต์ใช้แผนการตลาด	การแปลข้อมลูทางการ

ตลาด	การท�านายยอดขายส�าหรับผลิตภณัฑ์ใหม่	การทดสอบ	

ผลิตภณัฑ์ใหม่	 การเข้าถึงกลไกการแข่งขนั	 รวมทัง้ความไม่

แน่นอน	จากปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม

27 4308  การจ�าลองแบบปัญหา      3(2-3-4)

27 4308  Simulation Modeling  

วิชาบังคับก่อน :  00 8001 สถิติทั่วไป

	 หลกัการเบือ้งต้นของการจ�าลองแบบ	 ระบบตวัเลข

สุ่ม	 และการสร้างตวัเลขสุ่มในการจ�าลองแบบ	หลกัการ 

มลัติคาร์โลเทคนิค	การสร้างแบบจ�าลองไม่ตอ่เน่ือง	การออกแบบ	

การทดลองส�าหรับแบบจ�าลอง	การตรวจสอบแบบจ�าลอง	การ

วิเคราะห์ผลจากการจ�าลอง	การน�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	มา

ประยกุต์ใช้ในการจ�าลองแบบปัญหา	ส�าหรับการตดัสินใจ 

แก้ปัญหาระบบแถวคอย	การผลิต	การเดินทางและการขนส่ง	

การจ�าลองระบบแถวคอยในการรับบริการ	กรณีศกึษา

27 4309  การบริหารการพาณิชย์นาวี     3(3-0-6)

27 4309  Maritime Management 

วิชาบังคับก่อน : 27 2201  การจัดการโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน

	 โครงสร้างและการบริหารงานในด้านต่าง	ๆ 	ของบริษัท

เรือ	การก�าหนดเส้นทางการเดินเรือ		การจดัหาเรือ	การบริหาร

กองเรือ	การก�าหนดค่าระวางเรือ	การควบคมุ	และการปฏิบตัิ

การตู้สินค้า	และกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษัทเรือ
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27 4312  การส่ือสารทางโลจิสติกส์     3(3-0-6)

27 4312  Communication in Logistics

วิชาบังคับก่อน :  27 2201  การจัดการโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน

	 วิธีการพฒันาทกัษะการสื่อสารระหว่างบคุคลและ	

องค์การ	ทฤษฎีการสื่อสารในองค์การ	พฤติกรรมของการสื่อสาร	

ประเภทของการสื่อสารในองค์การ	การสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์	

การสื่อสารต่างวฒันธรรม	จริยธรรมในการสื่อสาร	การสื่อสาร	

ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร	การรายงานเพ่ือการตดัสินใจ	การน�า

เสนอ	การสื่อสารด้วยวาจา	รวมทัง้การสื่อสารในระหว่างวิกฤต

และการเปลี่ยนแปลง	

27 4315  หัวข้อพิเศษทางโลจิสติกส์      3(3-0-6)

27 4315  Special Topics in Logistics 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 หวัข้อพิเศษท่ีน่าสนใจด้านการจดัการโลจิสติกส์											

โดยหวัข้อท่ีจะน�ามาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากหวัหน้าภาควิชา

27 4316  สถานการณ์ปัจจุบันทางด้าน      3(3-0-6)

  การจัดการโลจิสติกส์    

27 4316  Current Issues in Logistics Management

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี

	 ประเด็นและข่าวสารต่าง	 ๆ	 ทางด้านการจดัการ 

โลจิสติกส์ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั	 แนวโน้มและทิศทางของ 

การพฒันาโลจิสติกส์ทัง้ใน	 และต่างประเทศ	 รวมตลอดถึง 

บทบาทของโลจิสติกส์ท่ีมีต่อการพฒันาชมุชน	สงัคม	 และ

ประเทศชาติ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย	 :			 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต	สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ

 ภาษาอังกฤษ	 :				 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	International	Business	

	 	 	 	 Management

ช่ือปริญญาและช่ือสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม	 :	 บริหารธุรกิจบณัฑิต	(การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ)

   ช่ือย่อ	 :	 บธ.บ.	(การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ)

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(International	Business		 	

	 	 	 	 	 Management)

   ช่ือย่อ				:	 B.B.A.	(International	Business	Management)

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา

	 ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ	 	 โดยจดัการเรียนการสอนให้มีเนือ้หา							

วิชาท่ีครอบคลมุกบัโลกของธุรกิจในปัจจบุนัและอนาคต		ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ในวิชาการและมีความคิดสร้างสรรค์	ในการ

ท�างาน	ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ	และมีจริยธรรมอนัดีงามในการด�ารงชีวิตและการประกอบสมัมาชีพต่อไป

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	 1.		เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความรู้	ความเข้าใจ	มีสมรรถนะ	(Core	Competency)	และความสามารถ	(Ability)	ในการ

ท�างานด้านการบริหารและการประสานงานและสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพฒันาตนเองและหน่วยงาน

หรือสถาบนัท่ีเก่ียวข้อง

	 2.	 	 เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีคณุธรรม	 และจรรยาบรรณในวิชาชีพ	สามารถน�าความรู้ทางการบริหารไปประยกุต์และ				

ประกอบอาชีพด้านการวางแผน	การจดัระบบงาน	การเป็นผู้น�า	และการควบคมุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	 	 เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ	และเป็นท่ียอมรับในหน่วยงานระดบัสากล

อย่างกว้างขวาง

	 4.		เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย	1	ภาษา

ก�าหนดการใช้หลักสูตร
	 เร่ิมใช้หลกัสตูรนีต้ัง้แต่ปีการศกึษา	2555	เป็นต้นไป
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
	 1.		ส�าเร็จการศกึษาประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า

	 2.		หรือส�าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู(ปวส.)	หรืออนปุริญญา	หรือเทียบเท่า	

	 3.	 	 หรือเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั	 วิทยาลยั	หรือสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืนซึ่งส�านกังานคณะกรรมการการอดุม												

ศกึษารับรองเพ่ือโอนหน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ

	 4.		ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุภาพเหมาะสมท่ีจะเข้าศกึษาได้

	 5.		ไม่มีความประพฤติท่ีสงัคมรังเกียจ	และไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี

	 6.		มีผู้ รับรองซึง่มีท่ีอยู่ท่ีทางมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
	 1.		นกัเรียนท่ีเข้าศกึษาโดยระบบคดัเลือกของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	

	 2.		นกัเรียนท่ีมหาวิทยาลยัธนบรีุ	เป็นผู้ด�าเนินการคดัเลือกเอง

	 3.		การคดัเลือกโดยคณาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ	ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน	และ/หรือการสอบสมัภาษณ์	

   

ระบบการจัดการศึกษา
	 การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค	 โดยระยะเวลาศึกษาใน	 1	 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็นภาคการศึกษาปกต	ิ																															

2	ภาคการศกึษา		และภาคฤดรู้อน	1	ภาคการศกึษา

ระยะเวลาการส�าเร็จการศึกษา 
	 1.		ส�าหรับผู้จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า	ใช้

ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	6	ภาคการศกึษา	และไม่เกิน	8	ปีการศกึษา

	 2.	 	 ส�าหรับผู้จบการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่า	 หรือเคยศึกษาอยู่ใน																						

มหาวิทยาลยั	 วิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืนๆ	 ท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองมาตรฐานเพ่ือเทียบโอน																						

หน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ	ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	2	ภาคการศกึษาและไม่เกิน	8	ปีการศกึษา	ขึน้อยู่กบัหน่วยกิตท่ี	ได้รับ

การเทียบโอน
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โครงสร้างหลักสูตร 
	 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		หมวดวิชาเฉพาะ		และหมวดวิชาเลือกเสรี	รวมไม่น้อยกว่า	

126	หน่วยกิต

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต

	 	 1.		กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์					 	 		3		หน่วยกิต

	 	 2.		กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์				 	 	 		3		หน่วยกิต

	 	 					(หรือกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์		และสังคมศาสตร์		รวมกันไม่น้อยกว่า			6			หน่วยกิต)

	 	 3.		กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์				 		9		หน่วยกิต	

	 	 4.		กลุ่มวิชาภาษา		 	 	 15		หน่วยกิต															

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   90   หน่วยกิต

	 	 1.		กลุ่มวิชาแกน	 	 	 	 33		หน่วยกิต

	 	 2.		กลุ่มวิชาเอกบังคับ	 	 	 36		หน่วยกิต

	 	 3.		กลุ่มวิชาเอกเลือก	 	 	 21			หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวน  30 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย รายวิชาและจ�านวนหน่วยกิต  ดังนี ้

1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	5000			มนษุยสมัพนัธ์	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Human	Relations	

00	5001			สารนิเทศและการศกึษาค้นคว้า		 					1(1-0-2)

	 		Information	Services	and	Study	Fundamentals	

00	5002			ศิลปวฒันธรรม		 	 	 			3(3-0-6)	

	 		Art	and	Culture	

00	5003			อารยธรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Civilization	

00	5004			มนษุย์กบัดนตรี	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Music	

00	5005			มนษุย์กบัวรรณกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Literary	Works	

00	5006			จริยศาสตร์	วิสยัทศัน์และการด�ารงชีวิต	3(3-0-6)	

			 		Moral,	Vision	and	Life	Style	

00	5007			ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเอง		1(0-2-4)

	 		Study	Skills	and	Self	–	Development	Skills	

00	5008			พลศกึษาเพ่ือคณุภาพชีวิต		 					1(0-2-4)

	 		Physical	Education	for	Quality	of	Life	

00	5009			ภมิูปัญญาไทย	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Thai	Folk	Wisdom

00	5010			ศาสนศกึษาและธรรมปฏิบตัิ	 					3(3-0-6)

	 		Religious	Studies	and	Moral	Practice

00	5011			ปรัชญากบัชีวิต		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Philosophy	and	Life	

2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

00	6001			สงัคม	เศรษฐกิจ	การเมือง			 					3(3-0-6)

	 		และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 		Society,	Economy,	Politics	and	Government		

	 		in	Democratic	System	

00	6002			กฎหมายเบือ้งต้น		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Law	

00	6003			จิตวิทยาเพ่ือคณุภาพชีวิต	 	 					3(3-0-6)

	 		Psychology	for	Quality	of	Life	

00	6004			จิตวิทยาธุรกิจและอตุสาหกรรม				 					3(3-0-6)

	 		Business	and	Industrial	Psychology	

00	6005			การจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร				3(3-0-6)

	 		ธรรมชาต	ิ

	 		Environmental	and	Natural	Resource	Management

00	6007			เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชมุชน	 					3(3-0-6)

	 		Self	–	Sufficient	Economy	and	Community		

	 		Business	

00	6010			การพฒันาบคุลิกภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Personality	Development	

00	6011			ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Business				

00	6012			การเงินส่วนบคุคล		 	 					3(3-0-6)

	 		Personal		Finance		

00	6013			การจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ			3(3-0-6)

	 		Management	and	Entrepreneurship	

00	6014			ธนบรีุศกึษา		 	 	 					1(1-0-2)

	 		Thonburi	Studies	

	 หรือให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ	

สงัคมศาสตร์	รวมกนัไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
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3.  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร จ�านวน 15 หน่วยกิต

บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

00	7000			ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย		 					3(3-0-6)

	 		Communication	Skill	in	Thai	

00	7015			ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Everyday	Life	

00	7016			ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Communication	

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	7006			ภาษาองักฤษส�าหรับการน�าเสนอ	 					3(2-2-5)

	 		English	for	Presentations	

00	7010			ภาษาญ่ีปุ่ น	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	I	

00	7011			ภาษาญ่ีปุ่ น	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	II	

00	7012			ภาษาจีน	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	I	

00	7013			ภาษาจีน	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	II	

00	7017			ภาษาองักฤษส�าหรับการฟัง	และพดู						3(2-2-5)

	 		English		for	Listening	and	Speaking	

00	7018			การอ่านภาษาองักฤษ		 	 					3(2-2-5)

	 		Reading		English		

00	7019			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	1		 					3(2-2-5)

	 		English		for	Careers	I

00	7020			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	2		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Careers	II	

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	8000			คณิตศาสตร์ทัว่ไป		 	 					3(3-0-6)

	 		General		Mathematics	

00	8001			สถิติทัว่ไป	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Statistics

00	8002			วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต	

3(3-0-6)			 		Science	and	Technology	for	Quality	

of	Life

00	8003			พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	 					3(2-2-5)

	 		สารสนเทศ

	 		Computer	and	Information	Technology		

	 		Fundamentals	

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา 

90 หน่วยกิต

1.  กลุ่มวิชาแกน  จ�านวน  33 หน่วยกิต

20	1101			หลกัการตลาด	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Principle	of	Marketing	

20	1103			การบญัชีการเงิน		 	 					3(2-2-5)

	 		Financial	Accounting	

20	2105			หลกัการบริหาร		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Principle	of	Management	

20	2106			กฎหมายธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Law	

20	2107			การจดัการการผลิตและปฏิบตัิการ		 					3(3-0-6)

	 		Production	and	Operations	Management	

20	2110			เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Economics	

20	3110			สถิติธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Statistics	

20	3112			การจดัการทรัพยากรมนษุย์		 					3(3-0-6)

	 		Human	Resources	Management

20	3113			การเงินธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Finance	

20	3114			การภาษีอากร		 			 	 					3(3-0-6)

	 		Taxation	

20	4115			การจดัการกลยทุธ์		 	 					3(3-0-6)

	 		Strategic	Management	

2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ�านวน 36 หน่วยกิต

28	2201			แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ		 					3(3-0-6)

	 		International	Business	Concept	

28	2202			การตลาดระหว่างประเทศ			 					3(3-0-6)

	 		International	Marketing	

28	3203			กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ		 					3(3-0-6)

	 		International	Trade	Law	

28	3204			การจดัการข้ามวฒันธรรม	 	 					3(3-0-6)	

		 		Cross	–	Cultural	Management	

28	3205			ภาษาองักฤษส�าหรับธุรกิจ		 					3(2-2-5)

	 		ระหว่างประเทศ	1

	 		English	for	International	Business	1	

28	3206			ภาษาองักฤษส�าหรับธุรกิจ								 					3(2-2-5)

	 		ระหว่างประเทศ	2

	 		English	for	International	Business	2	

28	3207			อาเซียนศกึษา	1			 	 					3(3-0-6)

	 		Asean	Study	1	
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28	3208			อาเซียนศกึษา	2	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Asean	Study	2	

28	4209			การเจรจาตอ่รองทางธรุกิจระหวา่งประเทศ	3(3-0-6)

	 		International	Business	Negotiation	

28	4210			การจดัการส่งออกและน�าเข้า		 					3(3-0-6)

	 		Export	–	Import	Management	

28	4211			การจดัการการเงินระหว่างประเทศ		 					3(3-0-6)

	 		International	Financial	Management	

28	4212			สมัมนาทางการจดัการธรุกิจระหวา่งประเทศ	

3(3-0-6)

	 		Seminar	in	International	Business	Management

3.  กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�านวน  21 หน่วยกิต  

แบ่งเป็น  2  แผน  ให้เลือกเรียนดังนี ้

 แผนที่ 1 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า		21		หน่วยกิต	จาก

รายวิชา	ดงัต่อไปนี ้

28	2301			การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการค้า			3(3-0-6)

	 		ระหว่างประเทศ

	 		E	–	Commerce	for	International	Trade	

28	3302			การศกึษาธุรกิจเฉพาะภมิูภาค		 					3(3-0-6)

	 		Geographical	Study	

28	3303			ประสบการณ์ธุรกิจต่างประเทศ		 					3(3-0-6)

	 		Global	Business	Experience	

28	3304			พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดตา่งประเทศ	3(3-0-6)

	 		Consumer	Behavior	in	Global	Market	

28	3305			การจดัการผลิตภณัฑ์และราคา		 					3(3-0-6)

	 		ระหว่างประเทศ

	 		International	Product	and	Price	Management	

28	3306			กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ�าหน่าย		 					3(3-0-6)

	 		ระหว่างประเทศ

	 		International	Distribution	Strategies	

28	3307			การจดัการการส่งเสริมการตลาด	 					3(3-0-6)	

	 		ระหว่างประเทศ

	 		International	Promotion	Management	

28	3308			การค้าระหว่างประเทศ	 	 					3(3-0-6)	

	 		International	Trade

28	3309			การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน		3(3-0-6)	

	 		ระหว่างประเทศ

	 		Global	Logistics	and	Supply	Chain	Management

28	3310			การจดัการทรัพยากรมนษุย์		 					3(3-0-6)

	 		ระหว่างประเทศ

	 		International	Human	Resources	Management	

28	4311			การศกึษาเฉพาะบคุคล		 	 					3(2-2-5)

	 		Individual	Study	

28	4312			ฝึกปฏิบตัิงานด้านธุรกิจระหว่าง		 	3(0-200-0)

	 		ประเทศ

	 		International	Business	Internship	

28	4313			การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา	 					0(0-3-0)

	 		Preparation	for	Cooperative	Education	

28	4314			สหกิจศกึษาทางธรุกิจระหวา่งประเทศ	6(0-400-0)

	 		Cooperative	Education	in	International		

	 		Business	

 แผนที่ 2	 เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า										

2	 รายวิชา	 จากแผนท่ี	 1	 และเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาดงั																					

ต่อไปนีใ้ห้มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า		21	หน่วยกิต

แผนที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาบาฮาซา

28	3313			สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในกลุ่ม		 					3(3-0-6)

	 		ประเทศภาษาบาฮาซา

	 		Business	Environment	in	Bahasa	Group	

28	3314			ภาษาบาฮาซา	1			 	 					3(2-2-5)

	 		Bahasa	1	

28	3315			ภาษาบาฮาซา	2			 	 					3(2-2-5)

	 		Bahasa	2

28	3316			ภาษาบาฮาซาส�าหรับธุรกิจระหว่าง							3(2-2-5)

	 		ประเทศ	1

	 		Bahasa	for	International	Business	1	

28	3317			ภาษาบาฮาซาส�าหรับธุรกิจระหว่าง							3(2-2-5)

	 		ประเทศ	2

	 		Bahasa	for	International	Business	2	

แผนที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษาจีน         

28	3318			สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศจีน		3(3-0-6)

	 		Business	Environment	in	China	

28	3319			ภาษาจีนกลาง	1			 	 					3(2-2-5)

	 		Mandarin	1	

28	3320			ภาษาจีนกลาง	2		 	 					3(2-2-5)

	 		Mandarin	2	

28	3321			ภาษาจีนส�าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ	1	3(2-2-5)

	 		Chinese	for	International	Business	1	

28	3322			ภาษาจีนส�าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ	2	3(2-2-5)	

	 		Chinese	for	International	Business	2	

แผนที่ 2.3 กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น  

28	3323			สภาพแวดล้อมทางธรุกิจในประเทศญ่ีปุ่ น	3(3-0-6)

	 		Business	Environment	in	Japan	

28	3324			ภาษาญ่ีปุ่ น	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	1	

28	3325			ภาษาญ่ีปุ่ น	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	2	
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28	3326			ภาษาญ่ีปุ่ นส�าหรับธุรกิจระหว่าง		 					3(2-2-5)

	 		ประเทศ	1	

	 		Japanese	for	International	Business	1	

28	3327			ภาษาญ่ีปุ่ นส�าหรับธุรกิจระหว่าง		 					3(2-2-5)

	 		ประเทศ	2

	 		Japanese	for	International	Business	2	

หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต

	 เลือกเรียนอย่างน้อย	2	รายวิชา	จ�านวน	6	หน่วยกิต	

จากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี																																														

ใน	 ระดบัไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี	 โดยไม่ซ�า้กบัรายวิชาท่ีเคย				

เรียนมาแล้ว

	 กรณีนกัศกึษาต่างสาขาต้องการศกึษาสาขาวิชา	การ

จดัการธุรกิจระหว่างประเทศ	เป็นวิชาเอกเลือกบงัคบั	ต้องลง

ทะเบียนเรียน		5		รายวิชา	จ�านวน	15	หน่วยกิต	ดงันี ้

28	2201			แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ	 					3(3-0-6)

	 		International	Business	Concept	

28	2202			การตลาดระหว่างประเทศ													 					3(3-0-6)																												

	 		International	Marketing	 	

28	3204			การจดัการข้ามวฒันธรรม			 					3(3-0-6)

	 		Cross	–	Cultural	Management	

28	4209			การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่าง		 					3(3-0-6)

	 		ประเทศ																											

	 		International	Business	Negotiation									

28	4210			การจดัการส่งออกและน�าเข้า		 					3(3-0-6)

	 		Export	–	Import	Management	



193

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7000 ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย 3	(3-0-6)

00	7015 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั 3	(2-2-5)

00	8000 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 3	(3-0-6)

00	8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต 3	(2-2-5)

20	2106 กฎหมายธรุกิจ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 3	(3-0-6)

รวม 18 (17-2-35)

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7016 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 3	(2-2-5)

00	8001 สถิตทิัว่ไป 3	(3-0-6)

20	1101 หลกัการตลาด 3	(3-0-6)

20	1103 การบญัชีการเงิน 3	(2-2-5)

20	2105 หลกัการบริหาร 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 3	(3-0-6)

รวม 18 (16-4-34)

 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาภาษา 3	(2-2-5)

20	2110 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 3	(3-0-6)

20	2107 การจดัการการผลติและปฏิบตักิาร 3	(3-0-6)

28	2201 แนวคิดธรุกิจระหวา่งประเทศ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

รวม 15 (14-2-29)
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 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	3112 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 3	(3-0-6)

20	3113 การเงินธรุกิจ 3	(3-0-6)

20	3114 การภาษีอากร 3	(3-0-6)

28	2202 การตลาดระหวา่งประเทศ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

รวม 18 (18-0-36)

ส�าหรับนักศึกษาไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	3110 สถิตธิรุกิจ 3	(3-0-6)

28	3203 กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ 3	(3-0-6)

28	3205				 ภาษาองักฤษส�าหรับธรุกิจระหวา่งประเทศ	1 3	(2-2-5)

28	3207 อาเซียนศกึษา	1 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาภาษา 3	(2-2-5)

รวม 18 (16-4-34)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

28	3204 การจดัการข้ามวฒันธรรม 3	(3-0-6)

28	3206 ภาษาองักฤษส�าหรับธรุกิจระหวา่งประเทศ	2 3	(2-2-5)

28	3208				 อาเซียนศกึษา	2 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

รวม 15 (14-2-29)
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 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	4115 การจดัการกลยทุธ์ 3	(3-0-6)

28	4209 การเจรจาตอ่รองทางธรุกิจระหวา่งประเทศ 3	(3-0-6)

28	4210 การจดัการสง่ออกและน�าเข้า 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

รวม 15 (15-0-30)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

28	4211 การจดัการการเงินระหวา่งประเทศ 3	(3-0-6)

28	4212 สมัมนาทางการจดัการธรุกิจระหวา่งประเทศ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

รวม 9 (9-0-18)

ส�าหรับนักศึกษาเลือกวิชาสหกิจศึกษา

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	3110 สถิตธิรุกิจ 3	(3-0-6)

28	3203 กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ 3	(3-0-6)

28	3205				 ภาษาองักฤษส�าหรับธรุกิจระหวา่งประเทศ	1 3	(2-2-5)

28	3207 อาเซียนศกึษา	1 3	(3-0-6)

28	3204 การจดัการข้ามวฒันธรรม 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาภาษา 3	(2-2-5)

รวม 21 (19-4-40)
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 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

28	3206 ภาษาองักฤษส�าหรับธรุกิจระหวา่งประเทศ	2 3	(2-2-5)

28	3208				 อาเซียนศกึษา	2 3	(3-0-6)

28	4209 การเจรจาตอ่รองทางธรุกิจระหวา่งประเทศ 3	(3-0-6)

28	4210 การจดัการสง่ออกและน�าเข้า 3	(3-0-6)

28	4313 เตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา 0	(0-3-0)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

รวม 18 (17-5-35)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

28	4314 สหกิจศกึษาทางธรุกิจระหวา่งประเทศ 6	(0-400-0)

รวม 6 (0-400-0)

 

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

28	4211 การจดัการการเงินระหวา่งประเทศ 3	(3-0-6)

28	4212 สมัมนาทางการจดัการธรุกิจระหวา่งประเทศ 3	(3-0-6)

20	4115 การจดัการกลยทุธ์ 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

รวม 15 (15-0-30)
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ค�าอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 ดรูายละเอียดหน้า	244	-	249

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

	 ดรูายละเอียดหน้า	203	-	204

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

28 2201  แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

28 2201  International Business Concept

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ	 รูปแบบ	การ

เข้าสู่ตลาด	ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ	การลงทนุทางตลาด	

ระหว่างประเทศ	กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ	 (WTO)														

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	ระบบการเงินระหว่างประเทศ	การ

ตลาด	การบริหารงานบคุคล	การควบคมุ	 ค�านึงถึงคณุธรรม	

จริยธรรมของนกับริหาร

 

28 2202  การตลาดระหว่างประเทศ         3(3-0-6)

28 2202  International Marketing

วิชาบังคับก่อน  :  20 1101  หลักการตลาด

	 ความจ�าเป็นท่ีก่อให้เกิดการตลาดระหว่างประเทศ		

ปัจจยัท่ีสง่ผลให้การตลาดระหว่างประเทศเจริญก้าวหน้า	อย่าง

รวดเร็ว	 ศกึษาถึงสิ่งแวดล้อมทางการตลาดระหว่าง	 ประเทศ	

ทัง้สิ่งแวดล้อมท่ีควบคมุได้และควบคมุไม่ได้	ศกึษาถึงกลยทุธ์

ในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ	ตลาดโลก	ตลาดอาเซียน	

 

28 3203  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ     3(3-0-6)

28 3203  International Trade Law

วิชาบังคับก่อน  : 20 2106  กฎหมายธุรกิจ

	 กฎหมาย	ข้อบงัคบั	ท่ีต้องปฏิบตัิในการด�าเนินธุรกิจ	

ระหว่างประเทศโดยเป็นกฎหมาย	 ข้อบงัคบั	 ข้อตกลง	 และ						

กรอบการด�าเนินธุรกิจขององค์การการค้าโลก	(WTO)	กฎหมาย	

เก่ียวกบัการลงทนุระหว่างประเทศ	 เช่น	 วิเทศธนกิจทางการ

เงิน	ระหว่างประเทศ	การประกนัภยัสินค้าและการบงัคบัตาม		

สญัญาทางการค้าระหว่างประเทศ	การคุ้มครองทรัพย์สินทาง	

ปัญญา	เป็นต้น

28 3204  การจัดการข้ามวัฒนธรรม     3(3-0-6)

28 3204  Cross - Cultural  Management

วิชาบังคับก่อน : 28 2201 แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ

	 ความหมาย	ความส�าคญั	และทฤษฎีในการบริหาร

องค์การท่ีมีความแตกต่างกนั	 ในด้านวฒันธรรม	ความเช่ือ	

ความคิด	 และทศันคติของผู้บริหารและผู้ ใต้บงัคบับญัชา											

ตลอดจนเทคนิคการจดัการองค์การท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อม	

ทางด้านวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั

28 3205  ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจระหว่าง   3(2-2-5)

  ประเทศ 1 

28 3205  English for International Business 1

วิชาบงัคบัก่อน		:		00	7019		ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	1

	 ค�าศพัท์ท่ีใช้ในการติดตอ่ธุรกิจระหว่างประเทศ	เง่ือนไข

ราคาระหว่างประเทศ	 (Incoterms)	 เอกสารการค้า	 ระหว่าง

ประเทศ	 ข่าวธุรกิจระหว่างประเทศ	การเขียนรายงาน	 ธุรกิจ	

การเขียนรายงานการประชมุ	 การเสนอข้อมลูทางธุรกิจ	 และ

รายงานการวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ		ทางธุรกิจ

28 3206  ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจระหว่าง   3(2-2-5)

  ประเทศ 2 

28 3206  English for International Business 2

วิชาบังคับก่อน : 28 3205  ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจ 

ระหว่างประเทศ 1

	 ค�าศพัท์ขัน้สงูท่ีใช้ในการติดต่อธุรกิจระหว่าง													

ประเทศ	 เอกสารการค้าระหว่างประเทศ	 	 ข่าวธุรกิจระหว่าง

ประเทศ	การเขียนรายงานธุรกิจ	การเขียนรายงานการประชมุ	

การเสนอข้อมลูทางธุรกิจ	และรายงานการวิเคราะห์ข้อมลู	ทาง

ธุรกิจท่ีมีความซบัซ้อน

28 3207  อาเซียนศึกษา 1  3(3-0-6)

28 3207  Asean Study 1

วิชาบังคับก่อน : 28 2201 แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ

	 การด�าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก	 โดย

เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์

ทางธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจระหว่าง																				

ประเทศโอกาสและอปุสรรคท่ีพบในแต่ละประเทศ	ตลอดจน	

แนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว	ซึง่การศกึษา			จะเน้นการเรียน

รู้	จากกรณีศกึษา
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28 3208  อาเซียนศึกษา 2       3(3-0-6)

28 3208  Asean Study 2

วิชาบังคับก่อน  :  28 3207  อาเซียนศึกษา 1

	 การด�าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก	 โดย

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริม	ความเข้าใจอนัดีระหว่างกนั	ตลอด

จนมีวิวฒันาการอย่างต่อเน่ืองในการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ

ระหว่างประเทศสมาชิก	 	 ซึง่มีผลโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจ

ระหว่างประเทศ	 รวมทัง้ในเร่ืองความร่วมมือ	 ทางเศรษฐกิจ	

และสงัคมจนเป็นท่ีประจกัษ์แก่นานาประเทศ	 	 ซึง่การศึกษา	

จะเน้นการเรียนรู้จากกรณีศกึษา

28 4209  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ      3(3-0-6)

  ประหว่างประเทศ 

28 4209  International Business Negotiation

วิชาบังคับก่อน : 28 2201แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ

	 หลกัการ	 เทคนิค	 และการประยกุต์ใช้ในการเจรจา	

ต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ	 โดยจะเน้นการเจรจาเพ่ือแก้

ปัญหา	 เก่ียวกบัข้อขดัแย้งต่าง	 ๆ	 ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ

ระหว่าง	ประเทศ	 และเจรจาเพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจระหว่าง

ประเทศ	บรรลเุป้าหมายท่ีได้วางไว้

 

28 4210  การจัดการส่งออกและน�าเข้า     3(3-0-6)

28 4210  Export – Import Management

วิชาบังคับก่อน : 28 2201  แนวคิดธุรกิจระหว่าง

ประเทศ

	 	ระเบียบ	ข้อบงัคบั	กฎเกณฑ์การส่งออกและน�าเข้า	

ตลอดจนระเบียบพิธีการทางศลุกากร	 การจดัองค์การของ													

แผนกสง่ออกและน�าเข้าขององค์การธุรกิจ	กระบวนการ			ตดัสิน

ใจเลือกตลาดและสินค้า	เทคนิคหรือวิธีการคิดค�านวณต้นทนุ	

และการตัง้ราคาสินค้า	ขัน้ตอนและวิธีการต่างๆ	ในการช�าระ

เงิน	สินเช่ือในการส่งออกและน�าเข้า	ความส�าคญัของจดหมาย

สินเช่ือ	 (Letter	of	Credit)	การบรรจหีุบห่อ	การส่งเสริมการ

ขาย	การขนส่ง	การประกนัภยั	และการเตรียมเอกสารในการ

ส่งออก	และน�าเข้า	

28 4211  การจัดการการเงินระหว่างประเทศ  3(3-0-6)

28 4211  International Financial Management

วิชาบังคับก่อน  :  20 3113  การเงินธุรกิจ

	 ความหมายและความส�าคญัของการจดัการการเงิน

ระหว่างประเทศ	ระบบอตัราแลกเปลี่ยนและตลาดเงิน	ระหว่าง

ประเทศ	ปัจจยัต่าง	ๆ 	ท่ีมีผลกระทบต่อการก�าหนด	อตัราแลก

เปลี่ยน	ศกึษาวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านอตัรา	แลกเปลี่ยน

ของธุรกิจ	กลยทุธ์	และเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง	จากอตัรา

แลกเปลี่ยน	เรียนรู้หลกัเกณฑ์การระดมทนุของ															บริษัท

ข้ามชาติจากตลาดทนุระหว่างประเทศ

28 4212  สัมมนาทางการจัดการธุรกิจ      3(3-0-6)

  ระหว่างประเทศ 

28 4212  Seminar in International Business 

  Management

วิชาบังคับก่อน  :  ได้ศึกษาวิชาเอกบังคับ และเอกเลือก 

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

	 ประเด็นและปัญหาต่างๆ	 ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัท่ีมี												

ผลต่อการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ	 โดยมุ่งเน้นทัง้ปัญหา

ในด้านการวางแผนการตลาด	การจดัการองค์การ	การบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์	 	 การจดัการทางการเงิน	 	 ข้อบงัคบั	 ทาง

กฎหมายทัง้ในและต่างประเทศ	ตลอดจนการกีดกนัทางการ

ค้า	นกัศกึษาต้องน�าความรู้จากวิชาท่ีเคยศกึษามาประยกุต์ใน											

การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจซึง่อยู่ในรูปของกรณีศกึษาหรือ		โครง

งานวิจยั

กลุ่มวิชาเอกเลือก

28 2301  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ      3(3-0-6)

  การค้าระหว่างประเทศ 

28 2301  E – Commerce for  International Trade

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 แนวคิดและวิธีการท�าการค้าระหว่างประเทศทาง	

อิเล็กทรอนิกส์	 การพฒันาระบบสารสนเทศส�าหรับพาณิชย์	

อิเล็กทรอนิกส์	 โปรแกรมส�าเร็จรูปท่ีใช้ในการพฒันาพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	การแลกเปลี่ยน	

ข้อมลูและความปลอดภยัของข้อมลูในระบบพาณิชย์	อิเลก็ทรอนิกส์	

และประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกบัพาณิชย์																												อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือการค้าระหว่างประเทศ	
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28 3302  การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค     3(3-0-6)

28 3302  Geographical Study

วิชาบังคับก่อน : 28 2201แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ 

	 ภาพรวมเชิงกลยทุธ์ทางวฒันธรรม	การเมือง	เศรษฐกิจ	

และกฎข้อบงัคบัต่างๆ		ทางธุรกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง	

หรือภมิูภาคใดภมิูภาคหนึ่ง	โดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ	

และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการเมือง	การปกครอง

และเศรษฐกิจ	และสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจบุนั	ท่ีมีผลต่อ

การด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ	โอกาสและอปุสรรค	ในการ

ด�าเนินธุรกิจ	 ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 	 	 	 ต่างๆ	

เน้นการเรียนรู้จากกรณีศกึษา	

 

28 3303  ประสบการณ์ธุรกิจต่างประเทศ     3(3-0-6)

28 3303  Global Business Experience 

วิชาบังคับก่อน : 28 2201แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ

และ 28 2202 การตลาดระหว่างประเทศ

	 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ	เศรษฐกิจ	

การเมือง	 สงัคม	 วฒันธรรมข้ามชาติ	 และกลยทุธ์การด�าเนิน	

ธุรกิจในต่างประเทศ	โดยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง	โดย

การศกึษาและดงูานในต่างประเทศ	หรือใช้กรณีศกึษา												จริง

ของบริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ	และได้ฟังบรรยาย	

จากวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีประสบการณ์ตรง	นกัศึกษาจะ

ได้รับมอบหมายให้ท�าโครงการหรือรายงานตามหวัข้อที	 ่

สอดคล้องกบัธุรกิจท่ีศกึษา

28 3304  พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาด      3(3-0-6)

  ต่างประเทศ 

28 3304  Consumer Behavior in Global Market

วิชาบังคับก่อน : 28 2201แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ

	 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค	ตระหนกัใน

บทบาท	ของสภาพแวดล้อมทางด้านวฒันธรรม	 เศรษฐกิจ	

การเมือง	กฎหมาย	และสภาพแวดล้อมทางการตลาดอ่ืนๆ	ท่ี

ส่งผลให้		เกิดความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภคในด้านการ

เรียนรู้	การรับรู้	ทศันคติ	ความเช่ือและพฤติกรรมการซือ้สินค้า	

รวมทัง้ศึกษาลกัษณะเฉพาะของพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มต่าง	

ๆ												ทัว่โลกท่ีมีผลต่อการแบ่งส่วนตลาด	การก�าหนดกลุ่ม

เป้าหมาย	การวางต�าแหน่งทางการตลาด	และกลยทุธ์ทางการ

ตลาด

28 3305  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา       3(3-0-6)

   ระหว่างประเทศ 

28 3305 International Product and Price Management

วิชาบังคับก่อน : 28 2201แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ 

	 ความหมาย	บทบาท	และความส�าคญัของนโยบาย

ผลิตภณัฑ์และราคาระหว่างประเทศ	การออกแบบผลิตภณัฑ์	

การบริหารตราสินค้า	บรรจภุณัฑ์	 และฉลากให้เหมาะสมกบั

ความต้องการของลกูค้าต่างประเทศ	วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ต่าง

ประเทศ	ขัน้ตอนการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่	ปัญหาการละเมิด

ลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนแบบผลิตภณัฑ์ในประเทศท่ีก�าลงั

พฒันา	นอกจากนีย้งัศึกษาถึงนโยบายและเทคนิคในการตัง้

ราคาผลิตภณัฑ์ภายใต้ข้อจ�ากดัทางด้านการเมือง	กฎหมาย	

สภาพเศรษฐกิจ	และวฒันธรรมของต่างประเทศ

 

28 3306  กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ�าหน่าย     3(3-0-6)

  ระหว่างประเทศ

28 3306  International Distribution Strategies

วิชาบังคับก่อน : 28 2001แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ

	 ทฤษฎี	กลยทุธ์	ข้อดีและข้อเสียของวิธีการเข้าสู	่ตลาด

ต่างประเทศในแต่ละประเภท	ได้แก่	การส่งออก	การลงทนุ	ทาง

ตรง	 การร่วมทนุ	 การใช้ตวัแทนจ�าหน่าย	 และบริษัทการค้า	

ธุรกิจสิทธิบตัรในการด�าเนินการ	 แฟรนไชส์	 สญัญาจ้างผลิต	

การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ	 รวมไปถึงการศึกษาบทบาทและ

หน้าท่ีขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารช่องทางการ																				

จดัจ�าหน่ายระหว่างประเทศ	 ขัน้ตอนการบริหารช่องทางการ

จดัจ�าหน่ายระหว่างประเทศ	ตัง้แต่การก�าหนดทางเลือกท่ี	เป็น

ไปได้	 การประเมินทางเลือก	 การจงูใจ	 การจดัการความ	 ขดั

แย้งและการประเมินประสิทธิภาพของช่องทางการ	จดัจ�าหน่าย

28 3307  การจัดการการส่งเสริมการตลาด     3(3-0-6)

  ระหว่างประเทศ 

28 3307  International Marketing Promotion 

  Management

วิชาบังคับก่อน : 28 2201แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ 

	 นโยบายการส่งเสริมการตลาดนานาชาติ	 	 กลยทุธ์

ระดบัโลก		ระดบัภมิูภาค		หรือท้องถ่ินในการส่งเสริมการตลาด	

กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาดส�าหรับตลาดสง่ออกใหม่	รายการ																				

สง่เสริมการขายระหว่างประเทศโดยตรงและโดยอ้อม		วิเคราะห์	

ส่วนประสมของเคร่ืองมือการส่งเสริมการขาย	 	 การโฆษณา		

และการประชาสมัพนัธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ
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28 3308  การค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6)

28 3308  International  Trade

วิชาบังคับก่อน   :  ไม่มี

	 ทฤษฎีเบือ้งต้นทางการค้าและการลงทนุระหว่าง	

ประเทศ	ทฤษฎีนโยบายการค้าและผลท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ	

ทฤษฎี	 และนโยบายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	ทฤษฎีและ										

นโยบายดลุการค้าและดลุการช�าระเงิน	 การค้าและการเงิน									

ระหว่างประเทศกบัการพฒันาเศรษฐกิจ	สถาบนัและโครงสร้าง	

ระบบการค้าพหภุาคีและระบบการเงินระหว่างประเทศ	การ	

รวมกลุ่มทางการค้าความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ

28 3309  การจัดการโลจิสติกส์และ      3(3-0-6)

   ซัพพลายเชนระหว่างประเทศ 

28 3309  Global Logistics and Supply Chain 

   Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ความส�าคญัของโลจิสติกส์และซพัพลายเชน	ระหว่าง

ประเทศ	บทบาทความส�าคญัของเขตการค้าเสรี		ปัจจยัท่ีส�าคญั

และประโยชน์การท�า	Global	Sourcing	การ										เลือกสถาน

ท่ีตัง้เชิงกลยทุธ์ในระดบัโลก	 	 (Global	 Facility	 Location)	

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง									ข้อมลู

สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องในการจดัการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

28 3310  การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)

   ระหว่างประเทศ 

28 3310  International  Human Resources 

  Management

วิชาบังคับก่อน : 20 3112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 ความหมายและความส�าคญัของการบริหาร	ทรัพยากร

มนษุย์ระหว่างประเทศ	ความแตกต่างของการ												บริหาร

ทรัพยากรมนษุย์ภายในประเทศกบัการบริหาร	ทรัพยากรมนษุย์

ระหว่างประเทศ	โดยจะเน้นถึงกระบวนการสรรหาและการคดั

เลือก	การประเมินผลการปฎิบตัิงาน		การจงูใจ	การฝึกอบรม	

แรงงานสมัพนัธ์	และการจดัสวสัดิการส�าหรับ	การด�าเนินธุรกิจ

ระหว่างประเทศ

28 4311  การศึกษาเฉพาะบุคคล      3(2-2-5)

28 4311  Individual Study

วชิาบงัคับก่อน : เรียนวชิาเอกมาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ

				 ค้นคว้า	 หรือท�าวิจยัในวิชา	หรือหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง													

กบัการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศในหวัข้อท่ีนกัศกึษา	สนใจ

ภายใต้ค�าปรึกษา	และดแูลจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้	รับมอบ

หมายจากสาขาวิชา

28 4312  ฝึกปฏิบัติงานด้านธุรกิจระหว่าง   3(0-200-0)

  ประเทศ 

28 4312  International Business Internship

วชิาบงัคับก่อน : เรียนวชิาเอกมาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ

	 การฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการธุรกิจเป็น	

ระยะเวลา	8	สปัดาห์	 /	200	ชัว่โมง		ให้คุ้นเคยกบัสภาพการ

ท�างาน	เรียนรู้วิธีการปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมของการท�างาน	

เพ่ือ			จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมสู่โลกของการ		

ท�างานเม่ือส�าเร็จการศึกษา	 	 การฝึกฝนให้รู้จกักบัการเผชิญ	

หน้ากบัปัญหาในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ท่ีเกิดขึน้ขณะท�างาน	 	 เพ่ือ

เรียนรู้แนวทางแก้ไข		รวมทัง้การประยกุต์ใช้ความรู้ใน											สาขา

ท่ีเรียนเข้ากบัการปฏิบตัิงานจริง

28 4313  เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา     0(0-3-0)

28 4313  Preparation for Cooperative Education

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 การปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบตั	ิ		

งานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้เร่ืองหลกัการ	

แนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศกึษา		กระบวนการขัน้ตอนของสหกิจ

ศกึษา	ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัสหกิจศกึษา	ความรู้พืน้ฐาน

เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมคัรงาน		การสอบสมัภาษณ์																

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการท�างานการพฒันาทกัษะทาง												

ด้านการสื่อสารระหว่างบคุคลในสถานท่ีประกอบการ	 	 การ

เลือกสถานประกอบการ	 ตลอดจนความรู้พืน้ฐานท่ีจ�าเป็น	

ส�าหรับการไปปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ		การเสริมสร้าง	

ทกัษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา	ความรู้	 เก่ียว

กบัมาตรฐานสากล	มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั

ในสถานประกอบการ	การเขียนรายงานทางวิชาการ	และการน�า

เสนอผลงาน



201

28 4314  สหกิจศึกษาทางธุรกิจระหว่าง      0(0-3-0)

  ประเทศ 

28 4314  Cooperative Education in International  

  Business

วิชาบังคับก่อน : 28 4313 การเตรียมความพร้อม 

สหกิจศึกษา 

	 การจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานใน	

สถานประกอบการ	เป็นการปฏิบัติงานเชิงวิชาการ	หรือวิชาชีพ	

เต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว	ณ	สถานประกอบการ	

โดยต้องมีเวลาปฎิบัติงานไม่น้อยกว่า	 	 400	 ชั่วโมง	 เพื่อให้													

นักศึกษาได้เชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์

จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ	มีการประเมินผล	

โดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา		

พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ	

จากรายงานวิชาการ

กลุ่มวิชาภาษาบาฮาซา

28 3313  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในกลุ่ม      3(3-0-6)

  ประเทศภาษาบาฮาซา 

28 3313  Business Environment in Bahasa Group

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 สภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	การเมือง	

กฎหมาย	และสภาพแวดล้อมทางการตลาดอื่น	ๆ	ที่ส่งผลให้

เกิดความแตกต่างโดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ	และผลกระทบ	

จากการเปลี่ยนแปลงของการเมือง	การปกครองและเศรษฐกิจ	

และสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน	 ที่มีผลต่อการด�าเนิน	

ธุรกิจระหว่างประเทศ	โอกาส	และอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจ	

ในกลุ่มประเทศภาษาบาฮาซา

28 3314  ภาษาบาฮาซา 1           3(2-2-5)

28 3314  Bahasa 1

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ระบบเสียง	ค�าศัพท์	วลี	ส�านวนง่าย	ๆ 	ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

โครงสร้างประโยคความเดียว	และประโยคที่ใช้บ่อย	ระบบไวยากรณ	์

พื้นฐาน	 วิธีการเขียนและจ�าตัวอักษรบาฮาซา	 การออกเสียง	

อย่างถูกต้อง

28 3315  ภาษาบาฮาซา 2       3(2-2-5)

28 3315  Bahasa 2

วิชาบังคับก่อน  :  28 3314  ภาษาบาฮาซา 1

	 ค�าศัพท์	 วลี	 และโครงสร้างประโยคเชิงซ้อน	 ระบบ	

ไวยากรณ์พื้นฐาน	ฝึกฝนทักษะการฟังและการสนทนาภาษา

บาฮาซาในหัวข้อที่คุ้นเคย

28 3316  ภาษาบาฮาซาส�าหรับธุรกิจระหว่าง  3(2-2-5)

  ประเทศ 1  

28 3316  Bahasa for International Business 1

วิชาบังคับก่อน  :  28 3315  ภาษาบาฮาซา 2

	 ค�าศัพท์	ส�านวน	และประโยคการสนทนาหรือข้อความ	

ภาษาบาฮาซาที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ	การแลก	

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	โดยฝึกฝนจากสถานการณ์	จ�าลอง	

พื้นฐาน	ฝึกออกเสียงค�าภาษาบาฮาซาให้ถูกต้อง	ฝึกบท	สนทนา	

ภาษาบาฮาซาซึ่งมีค�าศัพท์	และรูปประโยคที่ไม่ซับซ้อน	ฝึกการ	

เขียนประโยคง่าย	ๆ	และเข้าใจข้อความ	ภาษาบาฮาซาสั้น	ๆ

28 3317  ภาษาบาฮาซาส�าหรับธุรกิจระหว่าง  3(2-2-5) 

  ประเทศ 2 

28 3317  Bahasa for International Business 2

วิชาบังคับก่อน  :  28 3316  ภาษาบาฮาซาส�าหรับ

ธุรกิจระหว่างประเทศ  1

	 หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาบาฮาซา	ในระดับ	

ที่สูงขึ้นต่อจากภาษาบาฮาซาส�าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ	1	

ศึกษาเกี่ยวกับค�าศัพท์และส�านวนที่ใช้ในการสนทนาใน	

สถานการณ์ต่างๆเช่น	 การติดต่อและการสอบถามข้อมูล	

เป็นต้น		ฝึกทักษะการฟังบทสนทนา	ซึ่งมีโครงสร้างที่เชื่อมโยง	

ประสานกัน		ฝึกการอ่านออกเสียงรูปประโยค		เพื่อจับใจความ	

ส�าคัญของเนื้อเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มวิชาภาษาจีน

28 3318  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน     3(3-0-6) 

   ประเทศจีน 

28 3318  Business Environment in China

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 สภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	การเมือง	

กฎหมาย	 และสภาพแวดล้อมทางการตลาดอื่นๆ	ที่ส่งผลให	้	

เกิดความแตกต่างโดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ	และผลกระทบ	

จากการเปลี่ยนแปลงของการเมือง	การปกครองและเศรษฐกิจ	

และสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน	 ที่มีผลต่อการด�าเนิน	

ธุรกิจระหว่างประเทศ	โอกาส	และอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจ	

ในประเทศจีน

28 3319  ภาษาจีนกลาง 1 3(2-2-5)

28 3319  Mandarin 1

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ระบบเสียง	ค�าศัพท์	วลี	ส�านวนง่ายๆ	ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

โครงสร้างประโยคความเดียว	 และประโยคที่ใช้บ่อย	 ระบบ	

ไวยากรณ์พื้นฐาน	 วิธีการเขียนและจ�าตัวอักษรจีน	 การใช้	

พจนานุกรมไทย-จีน	การออกเสียงอย่างถูกต้อง
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28 3320  ภาษาจีนกลาง 2       3(2-2-5)

28 3320  Mandarin 2

วิชาบังคับก่อน  :  28 3319  ภาษาจีนกลาง 1

	 ค�าศพัท์	 วลี	 และโครงสร้างประโยคเชิงซ้อน	 ระบบ	

ไวยากรณ์พืน้ฐาน	 ฝึกฝนทกัษะการฟังและการสนทนาภาษา

จีนในหวัข้อท่ีคุ้นเคย

28 3321  ภาษาจีนส�าหรับธุรกิจระหว่าง     3(2-2-5) 

  ประเทศ 1 

28 3321  Chinese for International Business 1

วิชาบังคับก่อน  :  28 3320  ภาษาจีนกลาง 2

	 ค�าศพัท์	ส�านวน	และประโยคการสนทนาหรือข้อความ	

ภาษาจีนท่ีใช้บ่อยเก่ียวกบัธุรกิจระหว่างประเทศ	 	 การแลก	

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	โดยฝึกฝนจากสถานการณ์จ�าลอง	

พืน้ฐาน	 ฝึกออกเสียงค�าภาษาจีนให้ถกูต้อง	 ฝึกบทสนทนา											

ภาษาจีนซึง่มีค�าศพัท์และรูปประโยคท่ีไม่ซบัซ้อน	ฝึกการเขียน

ประโยคง่ายๆ	และเข้าใจข้อความภาษาจีนสัน้ๆ

28 3322  ภาษาจีนส�าหรับธุรกิจระหว่าง     3(2-2-5) 

  ประเทศ 2 

28 3322  Chinese for International Business 2

วิชาบังคับก่อน  :  28 3321  ภาษาจีนส�าหรับธุรกิจ

ระหว่างประเทศ  1

	 หลกัไวยากรณ์ขัน้พืน้ฐานของภาษาจีนในระดบัท่ี			

สงูขึน้ต่อจากภาษาจีนส�าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ	1	ศกึษา

เก่ียวกบัค�าศพัท์	และส�านวนท่ีใช้ในการสนทนาใน		สถานการณ์	

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 การติดต่อและการสอบถามข้อมลู	 เป็นต้น	 	 ฝึก

ทกัษะการฟังบทสนทนา	 ซึง่มีโครงสร้างท่ีเช่ือมโยง	ประสาน

กนั		ฝึกการอ่านออกเสียงรูปประโยค	เพ่ือจบัใจความ	ส�าคญั

ของเนือ้เร่ืองท่ีอ่านได้อย่างถกูต้อง

กลุ่มวิชาภาษาญ่ีปุ่น

28 3323  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน      3(3-0-6)

  ประเทศญ่ีปุ่น 

28 3323 Business Environment in Japan

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 สภาพแวดล้อมทางด้านวฒันธรรม	เศรษฐกิจ	การเมือง	

กฎหมาย	 และสภาพแวดล้อมทางการตลาดอ่ืนๆ	 ท่ีส่งผลให้		

เกิดความแตกต่างโดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ	และผลก

ระทบ	 จากการเปลี่ยนแปลงของการเมือง	 การปกครองและ

เศรษฐกิจ	และสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจบุนั	ท่ีมีผลต่อการ

ด�าเนิน	 ธุรกิจระหว่างประเทศ	 โอกาส	 และอปุสรรคในการ

ด�าเนินธุรกิจ	ในประเทศญ่ีปุ่ น

28 3324  ภาษาญ่ีปุ่น 1       3(2-2-5) 

28 3324  Japanese 1

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ระบบเสียง	 ค�าศพัท์	 วลี	 ส�านวนง่าย	 ๆ	 ท่ีใช้ในชีวิต

ประจ�าวนั	 โครงสร้างประโยคพืน้ฐานภาษาญ่ีปุ่ น	 การใช้

พจนานกุรมไทย-ญ่ีปุ่ น	วิธีการอ่าน	จ�า	และเขียนตวัอกัษรฮิรา

งานะ	คาตากานะ	และคนัจิ	สามารถทกัทายและสื่อสารภาษา

ญ่ีปุ่ นอย่างง่าย

28 3325  ภาษาญ่ีปุ่น 2       3(2-2-5) 

28 3325  Japanese 2

วิชาบังคับก่อน  :  28 3324  ภาษาญ่ีปุ่น 1

	 ประโยคขัน้พืน้ฐานและประโยคเชิงซ้อน	รวมถึง	การ

ฝึกทกัษะทัง้	 4	 คือ	 ฟัง	พดู	 อ่าน	 เขียน	 เพ่ือสามารถสื่อสาร	

ภาษาญ่ีปุ่ นในชีวิตประจ�าวนั

28 3326  ภาษาญ่ีปุ่นส�าหรับธุรกิจระหว่าง     3(2-2-5) 

  ประเทศ  1 

28 3326 Japanese for  International Business 1

วิชาบังคับก่อน  :  28 3325  ภาษาญ่ีปุ่น 2

	 พฒันาทกัษะในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ิมเติมฝึก												

เทคนิคการอ่านเพ่ือจบัใจความและสรุปจากบทความ	เอกสาร	

วารสารและต�าราท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจระหว่างประเทศ	การฟัง	

และการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	 เก่ียวกบัธุรกิจระหว่าง

ประเทศ	 โครงสร้าง	 และศพัท์พืน้ฐานเก่ียวกบัธุรกิจระหว่าง

ประเทศ		การเขียนบรรยาย		และการน�าเสนอผลงาน

28 3327  ภาษาญ่ีปุ่นส�าหรับธุรกิจระหว่าง     3(2-2-5) 

   ประเทศ 2 

28 3327 Japanese for International Business 2

วิชาบังคับก่อน  :  28 3326  ภาษาญ่ีปุ่นส�าหรับธุรกิจ

ระหว่างประเทศ  1

	 พฒันาทกัษะในการเรียนญ่ีปุ่ นเพ่ิมเติม	 	 ฝึกทกัษะ	

การอ่านบทความ	วารสาร		ต�ารา		และสิ่งตีพิมพ์อ่ืน	ๆ	เก่ียว

กบั	วิชาชีพในระดบัท่ีสงูขึน้	รวมถึงการเรียนรู้โครงสร้าง	และ

ค�าศพัท์	เพ่ิมเติมการฟังและสรุปเร่ืองท่ีฟัง	การอ่านคู่มือในการ

ปฏิบตัิงาน	การเขียนรายงาน	ฝึกการติดต่อสื่อความหมายใน

ภาษาญ่ีปุ่ น	เช่น		การเขียนบทคดัย่อ	การเขียนใบสมคัร	การ

เขียนประวตัิ	การเขียนจดหมาย	การตอบสมัภาษณ์	การเขียน

บนัทึก	และการน�าเสนอปากเปล่า	ศกึษาค�าศพัท์	ส�านวน	และ

ประโยค	 การสนทนาหรือข้อความภาษาญ่ีปุ่ นท่ีใช้บ่อยโดย

ฝึกฝนจากสถานการณ์จ�าลอง
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20 2107  การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ   3(3-0-6)

20 2107  Production and Operations Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 บทบาท	หน้าที่	ความส�าคัญของการผลิตประสิทธิภาพ	

และประสิทธิผลการพยากรณ์	การวางแผนการตัดสินใจ	เพื่อ

ใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ประเภทของกระบวน										

การผลิต	การเลือกท�าเลที่ตั้ง	การจัดการสินค้าคงคลัง	การใช้	

เทคนิคข่ายงาน	PERT/CPM	การควบคุมคุณภาพ	ความปลอดภัย	

และสิ่งแวดล้อมค�านึงถึงคุณธรรม	จริยธรรมของนักบริหาร

20 2110  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      3(3-0-6)

20 2110  Business Economics

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 น�าเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทาง							

ธุรกิจโดยศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของธุรกิจก�าไรทางธุรกิจและ

ทางเศรษฐศาสตร์	การก�าหนดราคาตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

และทางธุรกิจ	การวิเคราะห์ต้นทุน	การผลิต	การวิเคราะห์การลงทุน	

หลักการว่าจ้างแรงงานวัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ธุรกิจ

20 3110  สถิติธุรกิจ       3(3-0-6)

20 3110  Business Statistics

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 การน�าวิธีทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

การพยากรณ์	 และตัดสินใจทางธุรกิจ	 โดยเน้นศึกษาทฤษฎี	

การตัดสินใจ	หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ	ทฤษฎีคิดและประยุกต	์									

การควบคุมคุณภาพ	การถดถอยและสหสัมพันธ์	อนุกรมเวลา	

การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 เทคนิคการพยากรณ์	 เลขดัชนี

และสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

20 3112  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6)

20 3112  Human Resources Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 บทบาทหน้าที่ความส�าคัญของการบริหารงานทรัพ

ยากรมนุษย์	การจัดหน่วยงานบริหารงานบุคคล	การวางแผนงาน	

บุคคล	การสรรหาบุคคล	การบรรจุ	การพัฒนาการจ่ายค่าตอบแทน	

การจัดสวัสดิการและสิ่งเกื้อกูล	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	

การรักษาระเบียบวินัยและแรงงานสัมพันธ์ค�านึงถึงคุณธรรม	

จริยธรรมของนักบริหาร

ค�าอธิบายรายวิชา

กลุ่มวิชาแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
20 1101  หลักการตลาด       3(3-0-6)

20 1101  Principles of Marketing

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 แนวความคิดทางการตลาด	สิ่งแวดล้อมทางการตลาด	

การวิเคราะห์ทางการตลาดศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค	

การแบ่งส่วนการตลาด	การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	

การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	การก�าหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด	

ส่วนประสมทางการตลาด	ทั้งนี้โดยค�านึงถึงคุณธรรมและ	

ความรับผิดชอบของนักการตลาด

20 1103  การบัญชีการเงิน      3(2-2-5)

20 1103  Financial Accounting

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ความส�าคัญ	ความหมายและวัตถุประสงค์ของการ	

บญัช	ีวิธีการบนัทกึบัญช	ีการผา่นรายการไปยังบญัชแียก	ประเภท	

การจัดท�างบทดลอง	การปรับปรุงรายการ	การปิดบัญชี	

รายการเก่ียวกับภาษมีลูค่าเพ่ิม	การจดัท�างบการเงนิ	เพ่ือวดัผล	

การด�าเนินงาน	และแสดงฐานะการเงินของกิจการ	การบริหาร	

และการพาณิชยกรรม	การท�างบพิสูจน์ยอดเงิน	ฝากธนาคาร	

การบันทึกบัญชีเก่ียวกับตั๋วเงิน	และการท�างบกระแส	 เงินสด																

ตลอดจนจริยธรรมและความรับผิดชอบของนักการบัญชี

20 2105  หลักการบริหาร       3(3-0-6)

20 2105  Principles of Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 แนวคิดหลักการและหน้าที่ส�าคัญของการบริหาร									

ความสมัพันธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มภายใน	และสภาพแวดลอ้ม	

ภายนอกองค์การ	เพื่อให้องค์การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม	

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ	

นโยบายขององค์การ	ทั้งนี้โดยค�านึงถึงคุณธรรม	จริยธรรมของ	

นักบริหาร

20 2106  กฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6)

20 2106  Business Law

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่ม ี

	 หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล	นิติกรรม	สัญญา	

ทรัพย์สิน	 หนี้และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับ														

เอกเทศ	สัญญาที่ส�าคัญ	 เช่น	 ซื้อขาย	 แลกเปลี่ยน	 ขายฝาก	

เช่าทรัพย์	ค้�าประกัน	จ�านอง	จ�าน�า	ตัวแทนนายหน้า	ตั๋วเงิน	

รวมทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาค�านึงถึงคุณธรรม	

จริยธรรมของนักบริหาร
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20 3113  การเงินธุรกิจ       3(3-0-6)

20 3113  Business Finance

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาการจดัการกิจกรรมทางการเงินและหน้าท่ีของ	

ผู้บริหารการเงินทัง้ในด้านการจดัหาและการจดัสรรเงินทนุ

ธุรกิจตลอดจนเทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล						

ทางการเงินเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าวค�านึงถึงคณุธรรม	

จริยธรรมของนกับริหาร

20 3114  การภาษีอากร       3(3-0-6)

20 3114  Taxation

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 หลกัเกณฑ์	วิธีการประเมินและการจดัเก็บภาษีอากร

ต่างๆ	ตามประมวลรัษฎากร	และภาษีอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	ประกอบ	

ด้วยภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา	ภาษีเงินได้นิติบคุคล	ภาษีมลูค่า

เพ่ิม	ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีเงินได้หกั	ณ	ท่ีจ่าย	ภาษีศลุกากร	

ภาษีสรรพาสามิต	อากรแสตมป์	และอ่ืนๆ

20 4115  การจัดการกลยุทธ์      3(3-0-6)

20 4115 Strategic Management

วิชาบังคับก่อน  :  เรียนรายวิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 

18 หน่วยกิต

	 ความหมายความส�าคญั	และองค์ประกอบของการ

จดัการกลยทุธ์	 ระดบัและประเภทของกลยทุธ์	 กระบวนการ	

การจดัการกลยทุธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอก

และภายในของกิจการ	 การวางแผนกลยทุธ์ภายใต้สภาพ	

แวดล้อม	 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 การน�ากลยทุธ์												

ไปปฏิบตัิและการประเมินผลกลยุทธ์	 และความสมัพนัธ์														

ระหว่างนโยบาย	 และแผนกลยทุธ์ของหน่วยงานในระดบั															

ต่าง	ๆ	ภายในองค์กร
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วัตถุประสงค์
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีเป้าหมายท่ีจะผลติบณัฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีมีคณุภาพ	มีความรู้ความสามารถ	

และความถนดัในสาขาวิชาชีพท่ีเรียนเป็นอย่างดี	หลกัสตูรเน้นสอนนกัศกึษาให้คิดและวิเคราะห์เป็น	 มีวิธีคิดวิเคราะห์อย่างมี

เหตมีุผลและเป็นระบบ	สามารถน�าเนือ้หาท่ีได้เรียนไปประยกุต์ใช้งานและแก้ปัญหาได้ดี	นกัศกึษา	จะได้รับการฝึกฝนอบรมทัง้

ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความช�านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้นกัศกึษาได้ค้นคว้าด้วย

ตนเอง	เพ่ือพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตให้เป็นผู้ ท่ีรู้จริง

รายนามคณะกรรมการก�ากับมาตรฐานวิชาการ
	 1.		รองศาสตราจารย์	ดร.มนต์ชยั			 เทียนทอง

	 2.		รองศาสตราจารย์	ดร.ระวีวรรณ			 เอือ้พนัธ์วิริยะกลุ

	 3.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บณัฑิต			 ทิพากร

	 4.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมจารี			 ปรียานนท์

	 5.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จรัญ			 แสนราช

สีประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		สีเหลือง

ส�านกังานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	02-809-0823	-	25		ต่อ	114
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ตารางแสดงหลักสูตรและรอบที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร (เทียบโอน) หลักสูตร 4 ปี

รับผู้จบ ปวส. ขึ้นไป รับผู้จบ ม.6/ปวช.

ปกติ สมทบ ภาคพิเศษ ปกติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / / / /

หมายเหตุ

	 ภาคปกติ							 เรียนวนัจนัทร	์-	วนัพฤหสับดี		 		 เวลา	09.00	-	17.00	น.

	 ภาคสมทบ				 เรียนวนัจนัทร	์-	วนัศกุร์		 		 	 เวลา	18.00	-	21.00	น.

	 ภาควนัอาทิตย์		 วนัอาทิตย์		 	 	 	 เวลา	08.00	-	21.00	น

ทัง้นีก้ารปรับเวลาการเรียนการสอนขึน้อยู่กบัหน่วยกิตและความเหมาะสมตามรายวิชาท่ีเปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทียบโอนรายวิชา) มีหลักเกณฑ์เบีอ้งต้น ดังนี ้
คุณสมบัติ

	 1.		เป็นผู้ส�าเร็จการศกึษาระดบั	ปวส.	หรือเทียบเท่า	หรือก�าลงัศกึษาอยู่ในระดบั	ปวส.	หรือปริญญาตรี	ในสถานศกึษา

	 2.		เป็นผู้ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืนๆ	

เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาส�าหรับหลักสูตรเทียบโอน

	 ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	1	ปีการศกึษา	และไม่เกิน	8	ปีการศกึษา	ขึน้อยู่กบัหน่วยกิตท่ีได้รับการเทียบโอน

ขัน้ตอนการเทียบโอน

	 1.		นกัศกึษาย่ืนใบรายงานผลการศกึษาระดบั	ปวส.	/	ปริญญาตรี	ณ	ส�านกังานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 2.		คณะวิชา/สาขาวิขา	ประชมุคณะกรรมการเพ่ือเทียบโอนรายวิชา

	 3.	 	 นกัศึกษาเขียนใบค�าร้องขอเทียบโอนรายวิชา	พร้อมแนบหลกัฐานการอนมุตัิการเทียบโอนจากหน่วยงานคณะ/

สาขา	ช�าระเงินค่าเทียบโอน	500	บาท	ณ	ห้องการเงิน

	 4.		นกัศกึษาน�าเอกสารเทียบโอนพร้อมส�าเนาใบเสร็จส่งมอบให้ส�านกัทะเบียนและประมวลผล

	 5.		ตรวจสอบผลการเทียบโอนผ่านระบบทะเบียน	Online	ภายใน	2	สปัดาห์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

ช่ือหลักสูตร
	 ภาษาไทย						 :	 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต			สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ภาษาองักฤษ	 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Information	Technology

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 ช่ือเต็ม	 :	 วิทยาศาสตรบณัฑิต	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

	 	 	 ช่ือย่อ	 :	 วท.บ.	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

	 ภาษาองักฤษ	 ช่ือเต็ม	 :	 Bachelor	of	Science	(Information	Technology)

	 	 	 ช่ือย่อ	 :	 B.	Sc.	(Information	Technology)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลยัธนบรีุ	

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา

	 ในปัจจบุนั	เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ	สงัคมและการด�ารง

ชีวิต		บคุคลและองค์การจะต้องได้รับการพฒันาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการท�างานโดยการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างถกูต้อง	เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลยัธนบรีุ	 ตระหนกัถึงความส�าคญัดงักล่าวจึงได้พฒันาและปรับปรุง	

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยเป็นหลกัสตูรท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้	

วิเคราะห์	 และปฏิบตัิงานด้านระบบสารสนเทศ	 โดยเน้นการบริหารจดัการเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกบัองค์การตามแนวคิดและ

เทคโนโลยีสมยัใหม่	 นอกจากนีห้ลกัสตูรยงัมุ่งเน้นการพฒันาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและถกูต้อง	และ						

มุ่งเน้นในเร่ืองการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัผู้ เข้ารับการศกึษา

 วัตถุประสงค์

	 1.	 	 เพ่ือพฒันาบณัฑิตให้มีความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลกัการพืน้ฐานและแนวคิด												

ใหม่	และมุ่งเน้นให้สามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมในวิทยาการท่ีสงูขึน้ได้ด้วยตนเองในอนาคต

	 2.	 	 เพ่ือพฒันาบณัฑิตให้มีความสามารถในการบริหารจดัการและการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี												

ประสิทธิภาพและเพ่ิมมลูค่าในกระบวนการท�างานขององค์การ

	 3.		เพ่ือพฒันาบณัฑิตท่ีมีคณุธรรมจริยธรรมในการพฒันาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถกูต้องตาม	กฎหมาย

และวิถีสากล

ก�าหนดการใช้หลักสูตร
	 เร่ิมใช้หลกัสตูรนีต้ัง้แต่ปีการศกึษา	2554	เป็นต้นไป
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
	 1.		ส�าเร็จการศกึษาประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	หรือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า

	 2.		หรือส�าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	(ปวส.)	หรืออนปุริญญา	หรือเทียบเท่า

	 3.		หรือเคยศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยั	วิทยาลยั	หรือสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนซึง่ส�านกังานคณะกรรมการการอดุม																		

ศกึษารับรองเพ่ือโอนหน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ

	 4.		ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	และแพทย์มีความเห็นว่าสขุภาพเหมาะสมท่ีเข้าศกึษาได้

	 5.		ไม่มีความประพฤติท่ีสงัคมรังเกียจ	และไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี

	 6.		มีผู้ รับรองซึง่มีท่ีอยู่ท่ีทางมหาวิทยาลยัสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
	 1.		นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาโดยระบบคดัเลือกของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	(สกอ.)

	 2.		นกัเรียนท่ีมหาวิทยาลยัธนบรีุเป็นผู้คดัเลือกเอง

	 3.	 	การคดัเลือกโดยคณาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน	และ/หรือการสอบ

สมัภาษณ์

ระบบการจัดการศึกษา
 เปิดด�าเนินการสอนภาคปกติ	ใช้ระบบการศกึษาทวิภาค	โดย	1	ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น	2	ภาคการศกึษา	ภาคการ

ศกึษาละไม่น้อยกว่า	15	สปัดาห์	และการศกึษาภาคฤดรู้อนมีระยะเวลาการศกึษาเทียบได้กบัการศกึษาในภาคการศกึษาปกต	ิ

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
	 มีการจดัให้มีการศกึษาในภาคฤดรู้อน	ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการประจ�าหลกัสตูร

ระยะเวลาการศึกษา 
	 1.		ส�าหรับผู้จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า	ใช้

ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	6	ภาคการศกึษา	และไม่เกิน	8	ปีการศกึษา

	 2.		ส�าหรับผู้จบการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	(ปวส.)	หรือเทียบเท่า	หรือเคยศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยั	

วิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืนๆ	 ท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองมาตรฐานเพ่ือเทียบโอนหน่วยกิตเข้า	

ศกึษาต่อ	ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	2	ภาคการศกึษา	และไม่เกิน	8	ปีการศกึษา	ขึน้อยู่กบัหน่วยกิตท่ีได้รับ	การเทียบโอน
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โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า	129	หน่วยกิต

 1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   33   หน่วยกิต

	 	 1.		กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์	 	 	 		6		หน่วยกิต

	 	 2.		กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์	 	 	 		6		หน่วยกิต

	 	 (หรือกลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์รวมกนัไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต)

	 	 3.		กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 		6		หน่วยกิต

	 	 4.		กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร	 	 15		หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   90   หน่วยกิต

	 	 1.		กลุ่มวิชาแกน	 	 	 	 23		หน่วยกิต

	 	 2.		กลุ่มวิชาเอกบงัคบั	 	 	 46		หน่วยกิต

	 	 3.		กลุ่มวิชาเอกเลือก	 	 	 21		หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หน่วยกิต

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวน  33 หน่วยกิต 

ประกอบด้วย รายวิชาและจ�านวนหน่วยกิต  ดังนี ้

1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

00	5000			มนษุยสมัพนัธ์	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Human	Relations	

00	5001			สารนิเทศและการศกึษาค้นคว้า		 					1(1-0-2)

	 		Information	Services	and	Study	Fundamentals	

00	5002			ศิลปวฒันธรรม		 	 	 					3(3-0-6)	

	 		Art	and	Culture	

00	5003			อารยธรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Civilization	

00	5004			มนษุย์กบัดนตรี	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Music	

00	5005			มนษุย์กบัวรรณกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Literary	Works	

00	5006			จริยศาสตร์	วิสยัทศัน์และการด�ารงชีวิต				3(3-0-6)	

			 		Moral,	Vision	and	Life	Style	

00	5007			ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเอง		1(0-2-4)

	 		Study	Skills	and	Self	–	Development	Skills	

00	5008			พลศกึษาเพ่ือคณุภาพชีวิต		 					1(0-2-4)

	 		Physical	Education	for	Quality	of	Life	

00	5009			ภมิูปัญญาไทย	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Thai	Folk	Wisdom	

00	5010			ศาสนศกึษาและธรรมปฏิบตัิ	 					3(3-0-6)

	 		Religious	Studies	and	Moral	Practice	

00	5011			ปรัชญากบัชีวิต		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Philosophy	and	Life	

2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

00	6001			สงัคม	เศรษฐกิจ	การเมือง			 					3(3-0-6)

	 		และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 		Society,	Economy,	Politics	and	Government		

	 		in	Democratic	System	

00	6002			กฎหมายเบือ้งต้น		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Law	

00	6003			จิตวิทยาเพ่ือคณุภาพชีวิต	 	 					3(3-0-6)

	 		Psychology	for	Quality	of	Life	

00	6004			จิตวิทยาธุรกิจและอตุสาหกรรม				 					3(3-0-6)

	 		Business	and	Industrial	Psychology	

00	6005			การจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร				3(3-0-6)

	 		ธรรมชาต	ิ

	 		Environmental	and	Natural	Resource	Management	

00	6007			เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชมุชน	 					3(3-0-6)

	 		Self	–	Sufficient	Economy	and	Community		

	 		Business	

00	6010			การพฒันาบคุลิกภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Personality	Development	

00	6011			ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Business					

00	6012			การเงินส่วนบคุคล		 	 					3(3-0-6)

	 		Personal		Finance							

00	6013			การจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ			3(3-0-6)

	 		Management	and	Entrepreneurship	

00	6014			ธนบรีุศกึษา		 	 	 					1(1-0-2)

	 		Thonburi	Studies	
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3.  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร จ�านวน 15 หน่วยกิต

บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

00	7000			ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย		 					3(3-0-6)

	 		Communication	Skill	in	Thai	

00	7015			ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Everyday	Life	

00	7016			ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Communication	

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

00	7006			ภาษาองักฤษส�าหรับการน�าเสนอ	 					3(2-2-5)

	 		English	for	Presentations	

00	7010			ภาษาญ่ีปุ่ น	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	I	

00	7011			ภาษาญ่ีปุ่ น	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	II	

00	7012			ภาษาจีน	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	I	

00	7013			ภาษาจีน	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	II	

00	7017			ภาษาองักฤษส�าหรับการฟัง	และพดู						3(2-2-5)

	 		English		for	Listening	and	Speaking	

00	7018			การอ่านภาษาองักฤษ		 	 					3(2-2-5)

	 		Reading		English		

00	7019			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	1		 					3(2-2-5)

	 		English		for	Careers	I

00	7020			ภาษาองักฤษส�าหรับวิชาชีพ	2		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Careers	II	

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

บังคับเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้ี ้

00	8001			สถิติทัว่ไป	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Statistics	

00	8002			วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต

Science	and	Technology	for	Quality	of	Life						3(3-0-6)		

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   90 หน่วยกิต
1.  กลุ่มวิชาแกน  จ�านวน 23 หน่วยกิต

10	8001			ฟิสิกส์ทัว่ไป	1	 	 	 					3(3-0-6)

	 		General	Physics	I

10	8002			ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป	1	 	 					1(0-3-0)

	 		General	Physical	Laboratory	I

00	8004			พีชคณิตเชิงเส้น	 	 	 					3(3-0-6)

 		Linear	Algebra

00	8006			สถิติวิเคราะห์	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Statistical	Analysis

10	8007			แคลคลูสั	1	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Calculus	I

10	8008			แคลคลูสั	2	 	 	 					3(3-0-6)

		 		Calculus	II

31	1101			เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Information	Technology

31	1102			หลกัการโปรแกรม	 	 					3(2-3-4)

	 		Principle	of	Programming

31	1103			ปฏิบตัิการการใช้ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป					1(0-3-3)

	 		ในส�านกังาน	 	

	 		Office	Package	Workshop

2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ�านวน 46 หน่วยกิต

00	8005			คณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่ือง	 	 					3(3-0-6)

	 		Discrete	Mathematics	

31	2203			การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ	ุ	 					3(2-3-4)

	 		Object-Oriented	Programming

31	2204			สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 					3(3-0-6)

	 		Computer	Architectures

31	2205			โครงสร้างข้อมลูและอลักอริทึม	 					3(2-3-4)

	 		Data	Structures	and	Algorithms

31	2206			ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ	 					3(3-0-6)

			 		Management	Information	Systems

31	2217			เทคโนโลยีเว็บ	 	 	 					3(2-3-4)

	 		Web	Technology

31	3207			แนวคิดระบบฐานข้อมลู	 	 					3(2-3-4)

	 		Database	System	Concepts

31	3208			การวิเคราะห์และออกแบบระบบ		 					3(3-0-6)

	 		สารสนเทศ	 	

	 		Information	Systems	Analysis	and	Design

31	3209			การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย	 					3(3-0-6)

	 		คอมพิวเตอร์	 	 	 		

	 		Data	Communication	and	Networking

31	3210			การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	3(3-0-6)

	 		Information	Technology	Project	Management

31	3211			ระบบปฏิบตัิการ	 	 	 					3(2-3-4)

	 		Operating	Systems

31	3215			ระบบฐานข้อมลูขัน้สงู	 	 					3(2-3-4)

	 		Advanced	Database	Systems

31	3216			การเขียนโปรแกรมบนเว็บ	 	 					3(2-3-4)

	 		Web	Programming

31	4213			โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	 					1(0-3-6)

	 		Information	Technology	Project	I
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31	4214		โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	 			2(0-6-12)

	 		Information	Technology	Project	II

31	4217			สมัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		 					1(0-3-3)

	 		Information	Technology	Seminar	

31	4218			ประเด็นทางสงัคมและจรรยาบรรณ							3(3-0-6)

	 		ส�าหรับนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 		Social	Issues	and	Ethics	for	IT	professional	

3.  กลุ่มวิชาเอกเลือก  เลือกเรียน 21 หน่วยกิต

31	4315			การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ	 					3(3-0-6)

	 		Information	Resources	Management

31	4317			ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ					3(3-0-6)

	 		Information	System	Security

31	4318			วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 	 					3(3-0-6)

	 		Software	Engineering

31	4319			ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์และ	 					3(3-0-6)

	 		คอมพิวเตอร์	 	 	

	 		Human	Computer	Interaction

31	4323			ระบบสื่อประสม	 	 					 					3(2-3-4)

	 		Multimedia	Systems

31	4325			ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ					3(3-0-6)

	 		Enterprise	Resource	Planning	Systems

31	4326			เทคโนโลยีการเช่ือมต่อระหว่าง		 					3(3-0-6)

	 		เครือข่าย	 	 	

	 		Internetworking	Technology

31	4328		การสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนท่ี		 					3(3-0-6)

	 		Wireless	and	Mobile	Communication

31	4329			การพฒันาโปรแกรมประยกุต์	 					3(2-3-4)

	 		ส�าหรับอปุกรณ์เคลื่อนท่ี	

	 		Mobile	Application	Development

31	4330			การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล	 					3(2-3-4)

	 		Visual	Programming

31	4341			เตรียมสหกิจศกึษา	 	 					0(0-3-0)

	 		Pre-Cooperative	Education

31	4333			สหกิจศกึษา	 	 	 	6(0-400-0)

	 		Cooperative	Education	

31	4334			หวัข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	3(3-0-6)

	 		Special	Topic	in	Information	Technology	I

31	4335			หวัข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	3(3-0-6)

	 		Special	Topic	in	Information	Technology	II

31	4336			การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก		3(2-3-4)

	 		Computer	Graphics	Programming

31	4337			การออกแบบและพฒันาเกมส์		 					3(2-3-4)

	 		คอมพิวเตอร์	 	 	

	 		Computer	Games	Design	and	Development

31	4340			ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	 	 					3(3-0-6)

	 		Electronics	Business	

31	4342			การจดัการความรู้	 	 					3(3-0-6)

	 		Knowledge	Management

31	4343			การสร้างคลงัข้อมลูและเหมืองข้อมลู					3(3-0-6)

	 		เบือ้งต้น	 	 	

	 		Introduction	to	Data	Warehousing	and	Data		

	 		Mining

หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
	 เลอืกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัธนบรีุ
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00 7000 ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย 3	(3-0-6)

00 7015 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั 3	(2-2-5)

00	8004 พีชคณิตเชิงเส้น 3	(3-0-6)

00	8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต 3	(3-0-6)

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น 3	(3-0-6)

31 1103 ปฏิบตัิการการใช้ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูปฯ 1	(0-3-3)

00 xxxx วิชาเลือกทางสงัคมศาสตร์หรือมนษุยศาสตร์ 3	(3-0-6)

รวม 19 (17-5-38)

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00 7016 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 3	(2-2-5)

10	8001 ฟิสกิส์ทัว่ไป	1 3	(3-0-6)

10	8002 ปฏิบตักิารฟิสกิส์ทัว่ไป	1 1	(0-3-0)

10	8007 แคลคลูสั	1 3	(3-0-6)

00	8005 คณิตศาสตร์ไมต่อ่เน่ือง 3	(3-0-6)

31 1102 หลกัการโปรแกรม 3	(2-3-4)

00 xxxx วิชาเลือกทางสงัคมศาสตร์หรือมนษุยศาสตร์ 3	(3-0-6)

รวม 19 (16-8-33)

 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

10	8008 แคลคลูสั	2 3	(3-0-6)

31 2203 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 3	(2-3-4)

31 2204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3	(3-0-6)

31 2206 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 3	(3-0-6)

00 xxxx วิชาเลือกทางภาษา	1 3	(2-2-5)

00 xxxx วิชาเลือกทางสงัคมศาสตร์หรือมนษุยศาสตร์ 3	(3-0-6)

รวม 18 (16-5-33)
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 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	8001 สถิตทิัว่ไป 3	(3-0-6)

31 2205 โครงสร้างข้อมลูและอลักอริทมึ 3	(2-3-4)

31 2217 เทคโนโลยีเวบ็ 3	(2-3-4)

31 xxxx วิชาเลือกจากกลุม่วิชาเอกเลือก	1 3	(3-0-6)

00 xxxx วิชาเลือกทางภาษา	2 3	(2-2-5)

00 xxxx วิชาเลือกทางสงัคมศาสตร์หรือมนษุยศาสตร์ 3	(3-0-6)

รวม 18 (15-8-31)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

 (แผนการเรียนปกติ)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	8006 สถิตวิิเคราะห์ 3	(3-0-6)

31 3207 แนวคิดระบบฐานข้อมลู 3	(2-3-4)

31	3208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3	(3-0-6)

31	3209 การสื่อสารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3	(3-0-6)

31 xxxx วิชาเลือกจากกลุม่วิชาเอกเลือก	2 3	(3-0-6)

31 xxxx วิชาเลือกจากกลุม่วิชาเอกเลือก	3 3	(3-0-6)

รวม 18 (17-3-34)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

 (แผนการเรียนปกติ)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

31 3210 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3	(3-0-6)

31 3211 ระบบปฏิบตักิาร 3	(2-3-4)

31 3215 ระบบฐานข้อมลูขัน้สงู 3	(2-3-4)

31 3216 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 3	(2-3-4)

31 xxxx วิชาเลือกจากกลุม่วิชาเอกเลือก	4 3	(3-0-6)

31 xxxx วิชาเลือกจากกลุม่วิชาเอกเลือก	5 3	(3-0-6)

รวม 18 (15-9-30)
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 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

 (แผนการเรียนปกติ)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

31 4213 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 1	(0-3-6)

31 4217 สมัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 1	(0-3-3)

31	4218 ประเดน็ทางสงัคมและจรรยาบรรณฯ 3	(3-0-6)

31 xxxx วิชาเลือกจากกลุม่วิชาเอกเลือก	6 3	(3-0-6)

xx xxxx วิชาเลือกเสรี	1 3	(3-0-6)

รวม 11 (9-6-27)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

 (แผนการเรียนปกติ)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

31 4214 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2 2	(0-6-12)

31 xxxx วิชาเลือกจากกลุม่วิชาเอกเลือก	7 3	(3-0-6)

xx xxxx วิชาเลือกเสรี	2 3	(3-0-6)

รวม 8 (6-6-24)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

 (แผนการเรียนสหกิจศึกษา)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	8006 สถิตวิิเคราะห์ 3	(3-0-6)

31 3207 แนวคิดระบบฐานข้อมลู 3	(2-3-4)

31	3208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3	(3-0-6)

31	3209 การสื่อสารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3	(3-0-6)

31 xxxx วิชาเลือกจากกลุม่วิชาเอกเลือก	2 3	(3-0-6)

31 xxxx วิชาเลือกจากกลุม่วิชาเอกเลือก	3 3	(3-0-6)

รวม 18 (17-3-34)

 

 

 



216 คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

 (แผนการเรียนสหกิจศึกษา)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

31 3210 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3	(3-0-6)

31 3211 ระบบปฏิบตักิาร 3	(2-3-4)

31 3215 ระบบฐานข้อมลูขัน้สงู 3	(2-3-4)

31 3216 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 3	(2-3-4)

31 xxxx วิชาเลือกจากกลุม่วิชาเอกเลือก	4 3	(3-0-6)

31 xxxx วิชาเลือกจากกลุม่วิชาเอกเลือก	5 3	(3-0-6)

31 4213 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 1	(0-3-6)

31 4341 เตรียมสหกิจศกึษา 0	(0-3-0)

รวม 19 (15-15-36)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

 (แผนการเรียนสหกิจศึกษา)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

31 4333 สหกิจศกึษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6	(0-400-0)

รวม 6 (0-400-0)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

 (แผนการเรียนสหกิจศึกษา)

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

31 4217 สมัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 1	(0-3-3)

31	4218 ประเดน็ทางสงัคมและจรรยาบรรณฯ 3	(3-0-6)

31 4214 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2 2	(0-6-12)

xx xxxx วิชาเลือกเสรี	1 3	(3-0-6)

xx xxxx วิชาเลือกเสรี	2 3	(3-0-6)

รวม 12 (9-9-33)
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ค�าอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 ดรูายละเอียดหน้า	244	-	249

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

10 8001  ฟิสิกส์ทั่วไป 1       3(3-0-6)

10 8001  General Physics 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ความส�าคญัและความเป็นมาของวิชาฟิสิกส์	 หลกั

การทัว่ไปของวิชาฟิสิกส์	ปริมาณวดัและการวดัสมบตัิของสสาร	

กลศาสตร์ของอนภุาคและวตัถเุกร็ง	 กลศาสตร์ของไหลเบือ้ง

ต้น	เทอร์โมไดนามิกส์เบือ้งต้น	ความร้อนและการถ่ายเท	การ

สัน่สะเทือนและคลื่น	 การประยกุต์ใช้หลกัการทางฟิสิกส์ใน

ชีวิตประจ�าวนั	และในงานอตุสาหกรรม

10 8002  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1          1(0-3-6)

10 8002  General Physical Laboratory 1

วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านหรือเรียนควบกับ 

10 8001 ฟิสิกส์ทั่วไป

	 การทดลองท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกบัวิชาฟิสิกส์ทัว่ไป

00 8004  พีชคณิตเชิงเส้น       3(3-0-6)

00 8004  Linear Algebra

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ระบบสมการเชิงเส้น	เมตริกซ์	การด�าเนินการของเม

ตริกซ์	ตวัก�าหนด	การหาเมตริกซ์ผกผนั	กฎของเครเมอร์	การ

รวมเชิงเส้น	ผลคณูภายใน	ค่าเฉพาะ	การประยกุต์เชิงเส้น

00 8006  สถิติวิเคราะห์       3(3-0-6)

00 8006  Statistical Analysis

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 00 8001 สถิติทั่วไป

	 การจ�าแนกประเภทของข้อมลู	 การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน	ความแปรปรวนร่วม	การวิเคราะห์ถดถอยพห	ุเม่ือ

มีตวัแปรอิสระ		2	ตวั	เลขดชันี	การวิเคราะห์อนกุรมเวลา	การ

วิเคราะห์ข้อมลูท่ีอยู่ในรูปของความถ่ี	การทดสอบสมมติฐาน	

ท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์	การตดัสินใจเชิงสถิติ

10 8007  แคลคูลัส 1   3(3-0-6)

10 8007  Calculus I

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ	 ลิมิต	 ความต่อเน่ือง													

การดิฟเฟอเรนทิเอทและการอินทิเกรตของฟังก์ชนัค่าจริง																	

และฟังก์ชนัค่าเวกเตอร์ของตวัแปรจริงและการประยกุต์	เทคนิค

การอินทิเกรต	การอินทิเกรตเชิงเส้น	 	 อินทิกรัลไม่ตรงแบบ	

อนพุนัธ์และการประยกุต์	 	 ผลต่างอนพุนัธ์และการประยกุต์			

ของอนพุนัธ์รูปแบบท่ีไม่ก�าหนด	สมการเชิงอนพุนัธ์	 และการ

ประยกุต์

10 8008  แคลคูลัส 2       3(3-0-6)

10 8008  Calculus II

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 10 8007 แคลคูลัส 1

	 ล�าดบัและอนกุรมของจ�านวน	การกระจายของฟังก์ชนั	

พืน้ฐานด้วยอนกุรมเทเลอร์	การอินทิเกรตเชิงตวัเลข	พิกดัเชิง

ขัว้	เส้นตรง	ระนาบและพืน้ผิวในปริภมิูสามมิติ	แคลคลูสั	ของ

ฟังก์ชนั	ค่าจริงสองตวัแปร	แคลคลูสัของฟังก์ชนัค่าจริง	หลาย

ตวัแปร	และการประยกุต์

31 1101  เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น     3(3-0-6)

31 1101  Introduction to Information Technology

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 แนะน�าภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประกอบ

ด้วย	ภาพจ�าลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความส�าคญั

ของข้อมลู	และสารสนเทศ	แนวความคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ	

ซอฟต์แวร์	ฮาร์ดแวร์	ฐานข้อมลู	 เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

และการสื่อสาร	การประกนั	และรักษาความมัน่คงของสารสนเทศ	

การเป็นนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ	และแขนงวิชาการอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง	พฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	การปฏิสมัพนัธ์

กบัผู้ ใช้	 อินเทอร์เน็ต	WWW	ผลกระทบท่ีเกิดต่อสงัคม	การ

ประยกุต์ใช้	เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง	ๆ	
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31 2203  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ     3(2-3-4)

31 2203  Object-Oriented Programming

วชิาบงัคับก่อน : สอบผ่านวชิา 31 1102 หลักการโปรแกรม

	 การนิยามวตัถแุละรูปแบบเชิงวตัถุ	 หลกัการเขียน	

โปรแกรมเชิงวตัถ	ุ โครงสร้าง	 การก�าหนดโครงสร้างและการ

เรียกใช้	การสร้างเมธอด	การสืบทอดคณุสมบตัิ	การซ่อนข้อมลู	

กรรมวิธีโพลิมอร์ฟิซมึ	การดกัจบัข้อผิดพลาด	ภาษาโปรแกรม

เชิงวตัถ	ุ แนวคิดเบือ้งต้นของการวิเคราะห์และออกแบบเชิง

วตัถุ

31 2204  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     3(3-0-6)

31 2204  Computer Architectures

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 สว่นประกอบของระบบคอมพิวเตอร์	การออกแบบ									

เชิงตรรกะของดจิิทลัคอมพิวเตอร์โดยใช้พีชคณิตแบบบลูนี	 ชิบ

เซท็และอินเตอร์เฟสบสั	ไมโครโปรแกรม	การใช้ชดุค�าสัง่	ภาษา

เคร่ือง	 โครงสร้างหนว่ยความจ�า	การอ้างถงึท่ีอยูข่องข้อมลูใน

หนว่ยความจ�า	การบริหารจดัการหนว่ยความจ�า	การประมวลผล	

คอมพิวเตอร์แบบขนาน	สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบตา่ง	ๆ

31 2205  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ     3(2-3-4)

31 2205  Data Structures and Algorithms

วชิาบงัคับก่อน : สอบผ่านวชิา 31 1102 หลักการโปรแกรม

	 การวิเคราะห์ความซบัซ้อนของอลักอริทึม	โครงสร้าง

ข้อมลูแบบ	อาร์เรย์	สแตค	คิว	ลิสต์	ทรี	กราฟ	เซ็ต	การวิเคราะห์

ความต้องการเวลาและหน่วยความจ�าในการ	 ค้นหา	 เทคนิค

ในการออกแบบอลักอริทมึ	การใช้อลักอริทมึ	ส�าหรับการควบคมุ

โครงสร้าง	การค้นหา	การเรียงล�าดบั	วิธีการ	เบือ้งต้นส�าหรับ

การวิเคราะห์อลักอริทึม

31 2206  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     3(3-0-6)

31 2206  Management Information Systems

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา  

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 ศกึษาถงึการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศใน	งาน

ด้านตา่ง	ๆ 	ของธรุกิจ	การเก็บรวบรวมข้อมลูตามความ	ต้องการ

ของผู้ใช้	การออกแบบข้อมลู	การจดัเก็บข้อมลู	และการประมวล

ผลข้อมลู	และการน�าเสนอข้อมลูด้วย	 	คอมพิวเตอร์	 เพ่ือให้ผู้

บริหารในระดบัตา่ง	ๆ	น�ามาใช้ในการ	ตดัสนิใจ	การบริหาร

องค์การ	เชน่บริหารทรัพยากรบคุคล	บริหารการเงิน	การบญัชี	

การผลติ	และสนิค้าคงคลงั	องค์ประกอบ	ของระบบ	สารสนเทศ

ด้านฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์	เครือขา่ย	และการตดิตอ่สื่อสาร	การ

จดัการแหลง่ทรัพยากรสารสนเทศ	ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ	

เพ่ือสื่อสารทัง้ในองค์กร	นอกองค์กรและระหวา่งองค์กรด้วย	

ระบบอินเทอร์เน็ต	และอินทราเน็ต

31 1102  หลักการโปรแกรม      3(2-3-4)

31 1102  Principle of Programming

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 แนวคิดในการแก้ปัญหา	ผงัโครงสร้าง	 ผงังาน	 การ

แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง	 หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียน

โปรแกรม	องค์ประกอบของประโยคค�าสัง่	เช่น	ตวัแปร	ค่าคงท่ี	

เคร่ืองหมายกระท�าการ	นิพจน์	ฟังก์ชนั	เป็นต้น	ชนิดของข้อมลู	

แบบต่าง	 ๆ	 โครงสร้างการตดัสินใจ	 โครงสร้างการวนรอบ	

โครงสร้างตามล�าดบั	 โปรแกรมย่อย	 การส่งค่าผ่านและการ	

เรียกใช้งานโปรแกรมย่อย	แถวล�าดบั	การเขียนโปรแกรมเบือ้ง

ต้น	การตรวจสอบ	ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

31 1103  ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป1(0-3-3)

  ในส�านักงาน   

31 1103  Office Package Workshop

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 วิชานีมุ้่งสร้างความเข้าใจและพฒันาทกัษะในการ	

ใช้โปรแกรมประยกุท่ีใช้แพร่หลายในส�านกังาน	เช่น	โปรแกรม

ประมวลผลค�า	โปรแกรมตารางค�านวณ	โปรแกรม	การจดัการ

ฐานข้อมลู	โปรแกรมน�าเสนอผลงาน	โปรแกรม	ด้านการสื่อสาร

ในองค์การ	และโปรแกรมอ่ืนๆ	 ท่ีน่าสนใจ	หรือโปรแกรมใหม	่

ๆ	เพ่ือให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน	เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปัจจบุนั	รวมทัง้การเลือกใช้โปรแกรม	ให้เหมาะสมกบังาน

ท่ีปฏิบตัิ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

00 8005  คณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่ือง      3(3-0-6)

00 8005  Discrete Mathematics 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

	 ตรรกศาสตร์ทางคณิตศาสตร์	 สจัพจน์ของเซต	 พีช

คณิตบลูีน	การอปุนยัและการเรียกซ�า้	ความสมัพนัธ์	ฟังก์ชนั

ในรูปความสมัพนัธ์	 ความสมัพนัธ์สมมลู	 เซตอนัดบับางส่วน	

ต้นไม้และภาษา	ต้นไม้ท่ีมีป้าย	ตวัแทนของไวยกรณ์พิเศษและ

ภาษา	การค้นหาแบบต้นไม้	ต้นไม้ไม่ระบทิุศทาง	การด�าเนิน

การทวิภาค	โมเดลเครือข่าย	 เซมิกรุป	แลตทิซ	 เคร่ืองสถานะ

จ�ากดั	และภาษา
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31 2217  เทคโนโลยีเว็บ       3(2-3-4)

31 2217  Web Technology

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 การสร้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ	การ

ออกแบบส่วนติดต่อผู้ ใช้	 การสร้างเว็บแบบไดนามิก																						

การใช้ประโยชน์โปรแกรมฝ่ังลกูข่ายและแม่ข่าย	การใช้โปรแกรม	

ฝ่ังลกูข่าย	เพ่ือควบคมุการท�างานของเว็บ	กลไก	Cookie	กลไก	

Session	 การสร้างเว็บท่ีเก็บสถานะ	การใช้ทรัพยากรบนแม่

ข่าย	และในระบบเครือข่าย	ระบบประมวลผลร่วมกบัฐานข้อมลู											

ข้อค�านึงถึงด้านความมัน่คงของระบบการเข้ารหสั	 ถอดรหสั	

การฝึกปฏิบตั	ิ

31 3207  แนวคิดระบบฐานข้อมูล      3(2-3-4)

31 3207  Database System Concepts 

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 31 2205 โครงสร้าง

ข้อมูลและอัลกอริทมึ

	 หลกัส�าคญัของการบริหารสารสนเทศ	คณุสมบตัิของ

ข้อมลู	ระบบฐานข้อมลู	การวิเคราะห์	รวบรวม	และรักษาข้อมลู	

การออกแบบฐานข้อมลู	 การจดัท�าแบบจ�าลองของข้อมลู										

การท�านอร์มอลฟอร์ม	การจดัสถาปัตยกรรมการจดัระเบียบ	

ข้อมลู	เช่น	แบบล�าดบัชัน้	แบบเครือข่าย	แบบเชิงสมัพนัธ์	แบบ

เชิงอ็อบเจกต์	การสร้างโปรแกรมท่ีท�างานร่วมกบัฐาน	ข้อมลู	

ค�าสัง่ภาษาเอสคิวแอลส�าหรับการเรียกใช้ข้อมลู	 การเขียน

นิพจน์	 การเรียงล�าดบั	 การคดัเลือกข้อมลู	 การเรียกใช้ข้อมลู

จากหลายตาราง	 ฟังก์ชนัการรวมกลุ่มข้อมลู	 ค�าสัง่เรียกใช้

ข้อมลูย่อย	ค�าสัง่ด้านการปรับเปลี่ยนข้อมลู	 การสร้างและ

ปรับปรุงตาราง	การสร้างข้อจ�ากดั	การสร้างวิว

31 3208  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(3-0-6)

   สารสนเทศ    

31 3208  Information Systems Analysis and Design

วชิาบงัคับก่อน : สอบผ่านวชิา 31 1102 หลักการโปรแกรม

	 วฎัจกัรการพฒันาระบบ	ระเบียบวิธีการ	การก�าหนด	

ความต้องการ	เคร่ืองมือในการวิเคราะห์	ผงังานระบบ	ตาราง	

การตดัสินใจ	 การศึกษาความเป็นไปได้ระบบ	 การวิเคราะห์

ความ	คุ้มค่าในการลงทนุ	 การออกแบบข้อมลูน�าเข้า	 และ

ผลลพัธ์ของระบบ		การออกแบบฟอร์มและรายงานต่าง	ๆ 	การ

ออกแบบโปรแกรม	การบ�ารุงรักษาระบบ	การจดัท�าเอกสาร

ต่าง	ๆ	การน�าไปใช้	และการประเมินผล

31 3209  การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย    3(3-0-6)

  คอมพิวเตอร์    

31 3209  Data Communication and Networking

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 พืน้ฐานของการสื่อสารข้อมลู	 ค�าจ�ากดัความของ

เครือข่าย	LAN	MAN	และ	WAN	แบบจ�าลองเครือข่าย	OSI	

และ	 TCP/IP	 Topology	 ของเครือข่าย	 อปุกรณ์ส�าหรับการ

เช่ือมต่อ	เครือข่าย	Circuit	Switching	และ	Packet	Switching	

การส่งผ่านข้อมลูแบบดิจิตอล	 การส่งผ่านแบบขนานและ

อนกุรม	สื่อน�าสญัญาณแบบมีสายและไร้สาย	 เทคโนโลยี	

Ethernet	และเครือข่าย	Ethernet	รูปแบบเฟรม	และการเข้า

ถึงเครือข่ายของ	Ethernet	 IP	Address	การจดัสรร	 IP	แบบ	

Classful	และ	Classless		การค�านวณหมายเลขเครือข่าย	การ

แบ่งเครือข่ายย่อย	 การส่งข้อมลูจาก	 Process	 ถึง	 Process		

โปรโตคอล	TCP	และ	UDP	โปรโตคอลในชัน้	Application	และ

ความปลอดภยับนเครือข่าย

31 3210  การบริหารโครงการเทคโนโลยี        3(3-0-6)

  สารสนเทศ    

31 3210  Information Technology Project Management

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 3208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

	 ความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ					

ทกัษะท่ีส�าคญัเพ่ือน�าไปสูค่วามส�าเร็จของโครงการ	การก�าหนด	

เป้าหมายโครงการ	 การก�าหนดแผนงาน	 และการปฏิบตัิงาน

ตามแผนการบริหารบคุคล	 แนวคิดเก่ียวกบัการแยกกิจกรรม

ย่อยออกจากตวัโครงการเพ่ือช่วยก�าหนดทรัพยากรท่ีต้องใช้	

การก�าหนด	ความรับผิดชอบ	และการสร้างตารางเวลาท�างาน	

แนวคิดการสร้างผงังานล�าดบัก่อนหลงัของกิจกรรมต่างๆ	การ

จดัการแผนงาน	ด้วยเทคนิค	CPM		PERT	Diagram	และGantt	

Chart	 การติดตามการประเมิณผลโครงการ	 การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง	และการปิดโครงการ	ปฏิบตัิการใช้คอมพิวเตอร์

ซอฟท์แวร์	เพ่ือการบริหารโครงการ		
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31 3211 ระบบปฏิบัติการ           3(2-3-4)

31 3211 Operating Systems

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 2204  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

	 หลกัการพืน้ฐานของระบบปฏิบตัิการ	 แนวคิดเชิง	

กระบวนการ	 การซิงโครไนซ์กระบวนการ	 การโปรแกรมแบบ

ขนาน	การล็อคแบบระดบัชัน้	 การจดัการกรณีท่ีเกิด	Dead	

Lock	 การจดัการสื่อจดัเก็บข้อมลู	 การจดัการหน่วยความจ�า	

การจดัการหน่วยความจ�าเสมือน	การจดัสรรกระบวนการ	การ

จดัเวลาการท�างานของ	CPU	การจดัการอปุกรณ์อินพตุ/เอาต์พตุ	

การจดัการแฟ้มข้อมลู	 มลัติโปรเซสเซอร์	 ระบบแบบกระจาย	

ประสิทธิภาพของระบบ	การจดัการด้านความปลอดภยัของ	

ระบบปฏิบตัิการ

31 3215  ระบบฐานข้อมูลขัน้สูง      3(2-3-4)

31 3215  Advanced Database Systems

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 3207 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

	 เป็นวิชาท่ีสองของการจดัการข้อมลู	มีการทบทวนเนือ้หา

หลกัในวิชาแนวคดิระบบฐานข้อมลู	เชน่	การออกแบบ	ฐานข้อมลู	

การจดัท�าแบบจ�าลองของข้อมลู	การท�านอร์มอลฟอร์ม	เป็นต้น	

โดยวิชานีก้ลา่วถงึการจดัการฐานข้อมลู	ผู้บริหารข้อมลู	และการ

บริหารข้อมลู	ทรานแซคชนั	การใช้งานข้อมลูพร้อม	ๆ	กนั	การ

ก�าหนดความปลอดภยัของข้อมลู	การส�ารองและกู้ คืนข้อมลู	

ระบบฐานข้อมลูแบบกระจายและแบบลกูขา่ยแมข่า่ย	โครงสร้าง	

แบบ	N-tieres	การเช่ือมตอ่กบัฐานข้อมลู	ระบบฐานข้อมลูเฉพาะ

ทาง	เชน่	ฐานข้อมลูสือ่ประสม	ฐานข้อมลูแผนท่ี	ฐานข้อมลู	ด้าน

วิทยาศาสตร์	การจดัการองค์ความรู้	ระบบคลงัข้อมลู	ระบบเหมือง

ข้อมลู	ภาษาเอสควิแอลขัน้สงู	ส�าหรับการจดัการ	ความปลอดภยั	

การก�าหนดการเข้าถงึส�าหรับผู้ใช้	การจดัการ	ทรานแซคชนั	การ

ฝึกเป็นผู้บริหารระบบฐานข้อมลู	บนแมข่า่ยฐาน	ข้อมลู	การเขียน

โปรแกรมประยกุต์เช่ือมโยงระบบฐานข้อมลู

31 3216  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ     3(2-3-4)

31 3216  Web Programming

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1102 หลักการโปรแกรม และสอบผ่านวิชา

31 4339 เทคโนโลยีเว็บ

	 การสร้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ	การ

ออกแบบสว่นติดต่อผู้ ใช้	การสร้างเว็บแบบไดนามิกส์													การ

เขียนโปรแกรมฝ่ังลกูข่ายและแม่ข่าย	 โปรโตคอลการสื่อสาร	

ระหว่างลกูข่ายเว็บและแม่ข่ายเว็บ	การควบคมุการท�างานของ

เว็บ	การสร้างเว็บท่ีเก็บสถานะ	การบริหารทรัพยากร		บนเครือ

ข่าย	และลกูข่าย	การเข้ารหสั	การถอดรหสั	การสร้างโปรแกรม

ท่ี		ท�างานบนเว็บทัง้ท่ีประมวลผลในลกูข่ายและแม่ข่าย

31 4213  โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1     1(0-3-6)

31 4213  Information Technology Project I

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 3208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

	 โครงงานเฉพาะเร่ือง	 เป็นการน�าความรู้ท่ีได้ศึกษา	

มาในหลกัสตูร	 มาใช้ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมลูส�าหรับ	

การวิเคราะห์และออกแบบระบบภายใต้การควบคมุและดแูล

โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา	 และได้ผลลพัธ์ในรูปของเอกสารแบบ		

น�าเสนอโครงงานพร้อมน�าไปใช้ในการเขียนโปรแกรมและติด

ตัง้ในวิชาโครงงานสารสนเทศ	2	และสอบน�าเสนอโครงงาน

31 4214  โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2   2(0-6-12)

31 4214  Information Technology Project II

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 4213 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

	 โครงงานเฉพาะเร่ือง	 เป็นการน�าผลลพัธ์ซึ่งเป็น																

เอกสารแบบน�าเสนอโครงงานพร้อมผลการวิเคราะห์และ	

ออกแบบจากโครงงานสารสนเทศ	1	มาท�าการเขียนโปรแกรม	

หรือพฒันาระบบงาน	ทดสอบและติดตัง้ระบบงาน	จดัท�า

เอกสาร	ประกอบการใช้งาน	โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ ให้																						

ค�าแนะน�า	และสอบน�าเสนอโครงงาน

31 4217  สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ      1(0-3-3)

31 4217  Information Technology Seminar 

วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาอย่างน้อย 60 หน่วยกิต

	 ศกึษาค้นคว้าปัญหาและเร่ืองท่ีสนใจทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นรายบคุคล	หรือเป็นกลุม่	รวบรวมเรียบเรียง	และ															

สรุปข้อคดิเหน็เพ่ือน�าเป็นข้อเสนอตอ่ท่ีประชมุกลุม่สมัมนา

31 4218  ประเด็นทางสังคมและจรรยาบรรณ  3(3-0-6)

  ส�าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

31 4218 Social Issues and Ethics for IT professional

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 ผลกระทบทางสงัคมและวฒันธรรมเน่ืองจาก																											

เทคโนโลยีสารสนเทศและสงัคมออนไลน์	ประเด็นทางกฏหมาย	

หรือข้อบงัคบั	 นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตวั	 กฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง	ทัง้ไทยและสากล	อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี	

ภยัคกุคาม	 ของระบบสารสนเทศ	ประเด็นทางวิชาชีพและ

จริยธรรม	องค์การวิชาชีพ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จริยธรรม

และความ	ประพฤติส�าหรับนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ
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31 4315 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ     3(3-0-6)

31 4315 Information Resources Management

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 ปัญหาและเทคนิคเก่ียวกบัสารสนเทศเพ่ือการจดั	

การ	 การประเมินผลการติดตัง้ระบบ	 	การจดัการระบบการ	

ประมวลผลข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์	การได้มาของระบบสารสนเทศ	

การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ	การดแูลและควบคมุทรัพยากร	

สารสนเทศ	การวางแผนโครงการ	 การจดัการบคุลากร	 และ

การจดัการค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ

31 4317 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

31 4317  Information System Security

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 ปัญหาความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์	 การ

ป้องกนัเชิงกายภาพ	การควบคมุและรักษาความปลอดภยั	ของ

ระบบ	ภยัของระบบคอมพิวเตอร์	 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์	

ภยัจากธรรมชาติ	 การวดัระดบัความปลอดภยั	 การป้องกนั	

หายนะท่ีเกิดขึน้	การควบคมุการเข้าถึง	การวางแผนกรณีฉกุเฉิน	

และการกู้ความเสียหายจากหายนะ	เทคนิคการเข้ารหสั	และ

การถอดรหสั	ความปลอดภยัของระบบฐานข้อมลู	และความ

ปลอดภยัในเครือข่ายการสื่อสารข้อมลู	 การวิเคราะห์	 ความ

เสี่ยง	 กฎหมายและจรรยาบรรณในเร่ืองความปลอดภยัของ

ระบบคอมพิวเตอร์

31 4318  วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(3-0-6)

31 4318  Software Engineering

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 3208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

	 โพรเซสเฟรมเวิร์ก	 โพรเซสโมเดล	 วิศวกรรมระบบ											

การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์	 การออกแบบ		

ซอฟต์แวร์แบบโครงสร้าง	 การพฒันาซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ใหม่	

การทดสอบซอฟต์แวร์	 การน�าซอฟต์แวร์ไปใช้งาน	การบ�ารุง	

รักษาซอฟต์แวร์	การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์	การวดั	ความ

ซบัซ้อนของซอฟต์แวร์	การประยกุต์สื่อประสมกบัการ	ออกแบบ

ซอฟต์แวร์

31 4319  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ       3(3-0-6)

  คอมพิวเตอร์    

31 4319  Human Computer Interaction

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์	พฤติกรรม	

และแปลพฤติกรรมมนษุย์	 พืน้ฐานและความส�าคญัของการ

โต้ตอบ	 ระหว่างมนษุย์และคอมพิวเตอร์	 ทัง้ในส่วนของผู้ ใช้

และผู้พฒันา	ระบบ	วงจรชีวิตของการออกแบบ	ปัจจยัท่ีส�าคญั

ท่ีควรพิจารณา	 ในกระบวนการออกแบบและการประเมินผล

ของการโต้ตอบ	 ระหว่างมนษุย์และคอมพิวเตอร์	 วิธีการน�า

เสนอการออกแบบขัน้ตอนการอินเตอร์เฟสระหว่างคอมพิวเตอร์	

และผู้ ใช้อินเตอร์เฟส	และเคร่ืองมือสร้างต้นแบบ	การแก้ปัญหา

การอินเตอร์เฟส	 การวดัประสิทธิภาพของการอินเตอร์เฟส	

เทคโนโลยีด้านอปุกรณ์	 และระบบท่ีมีส่วนสมัพนัธ์กบัการใช้

งานของมนษุย์	 ส่วนสนบัสนนุ	 ผู้บกพร่องในการรับรู้	 การฝึก

ปฏิบตัิ	การออกแบบส่วนติดต่อผู้ ใช้ของอปุกรณ์และซอฟต์แวร์

31 4323  ระบบส่ือประสม       3(2-3-4)

31 4323  Multimedia Systems

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 สื่อดิจิทลัประเภทและชนิดต่างๆ	 เทคนิคการสร้าง	

การเรียบเรียงใหม่	 การจดัเก็บและการพฒันาโครงงานมลัต	ิ

มีเดียเท็กซ์	 สื่อดิจิทลัในรูปแบบมาตรฐาน	 การแปลงข้อมลู										

การใช้เคร่ืองมือทางซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างสื่อดิจิทลั	 เสียง	ภาพ

น่ิง	 วีดีโอ	ภาพเคลื่อนไหว	 การสร้างโปรแกรมเพ่ือใช้สื่อเป็น

ส่วนประกอบท่ีเหมาะสมกบัการน�าเสนอทัง้บนสื่อจดัเก็บใน																						

คอมพิวเตอร์และบนเครือข่ายการฝึกปฏิบตัิ	 การใช้โปรแกรม

เพ่ือสร้างสื่อดิจิทลัประเภทต่าง	ๆ	ท่ีเหมาะสมกบัการใช้งาน

31 4325  ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ3(3-0-6)

31 4325  Enterprise Resource Planning Systems

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 แนวคิดการวางแผนทรัพยากรองค์การ	กระบวนการ	

ทางธุรกิจด้านการขายและการตลาด	การจดัซือ้	การผลิต	การ

วิจยัและพฒันา	คลงัสินค้า	วิศวกรรม	คณุภาพ	ทรัพยากรบคุคล	

และการเงินและบญัชี	การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ	การ

บริหารโครงการติดตัง้ระบบ	การเลือกระบบ	การวางแผน	ติด

ตัง้ระบบ	การติดตัง้ระบบ	การใช้งานระบบ	การปรับแต่งระบบ	

และการประเมินประสิทธิภาพระบบ	
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31 4326  เทคโนโลยีการเช่ือมต่อระหว่าง     3(3-0-6)

  เครือข่าย

31 4326  Internetworking Technology

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 3209 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

	 หลกัการเบือ้งต้นการเช่ือมต่อเครือข่าย	อปุกรณ์	ใน

การเช่ือมต่อเครือข่าย	รีพีทเตอร์	บริดจ์	เราท์เตอร์	เกตเวย์	รูป

แบบการให้บริการระบบเครือข่าย	องค์ประกอบของเครือข่าย	

การเช่ือมโยงข้อมลู	การสลบัและการเลือกเส้นทาง	โปรโตคอล	

การสื่อสารและสถาปัตยกรรมการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย	

โปรโตคอลการกระจายแอดเดรส	โปรโตคอลไอพี	การก�าหนด	

ไอพีแอดเดรส	การเอ็นแคปซูเลทและการแบ่ง	เซกต์เมนท์ของ

ไอพี	โปรโตคอลทีซีพี	โปรโตคอลยดีูพี	เทคนิคการควบคมุการ

ไหลของข้อมลู	กลไกการควบคมุ	ตรวจสอบและรายงานข้อผิด

พลาด	 ระบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์	 การก�าหนดช่ือโดเมนและ

ระบบโดเมน	ความปลอดภยัในระบบเครือข่าย	 การจดัการ

ระบบเครือข่าย

31 4328  การส่ือสารแบบไร้สายและเคล่ือนที  ่3(3-0-6)

31 4328  Wireless and Mobile Communication

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 3209 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

	 หลกัการ	เทคนิค	สถาปัตยกรรม	และโปรโตคอล	ใน

ระบบการสื่อสารแบบไร้สาย	การสื่อสารในระบบดิจิทลั	 ตวั

แบบของช่องการสื่อสาร	เทคนิคการใช้ช่องการสื่อสารร่วมกนั	

การจดัการทรัพยากรของระบบ	การประเมินประสิทธิภาพ	ของ

ช่องการสื่อสาร	การสื่อสารด้วยสญัญาณแถบกว้าง	เครือข่าย	

การสื่อสารแบบไร้สายและความมัง่คงของระบบ

31 4329  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับ3(2-3-4)

  อุปกรณ์เคล่ือนที่   

31 4329  Mobile Application Development

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1102 หลักการโปรแกรมและสอบผ่านวิชา 

31 4328 การส่ือสารแบบไร้สายและเคล่ือนที่

	 อปุกรณ์เคลื่อนท่ีแบบสามจี	และรุ่นท่ีสงูกว่าในอนาคต	

โปรโตคอลสื่อสารของอปุกรณ์เคลื่อนท่ี	มาตรฐาน	ของซิมและ

สมาร์ทการ์ด	หลกัการของการรับสง่ข้อความ	เอสเอ็มเอส	ความ

มัน่คงของข้อความเอสเอ็มเอส	 ไมโครบราวเซอร์	 การพฒันา

โปรแกรมประยกุต์ด้วยเจทเูอ็มอีและดอทเน็ท	คอมแพคเฟรม

เวิกส์	 การรักษาความมัน่คงในการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านอปุกรณ์เคลื่อนท่ี

31 4330  การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล     3(2-3-4)

31 4330  Visual Programming

วชิาบงัคับก่อน : สอบผ่านวชิา 31 1102 หลักการโปรแกรม

	 หลกัพืน้ฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล	ส่วน

ประกอบและคณุลกัษณะ	การสร้างฟอร์มและเมน	ูการประมวล

ผลฐานข้อมลู	การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแบบวิชวลส�าหรับ

การพฒันาโครงงาน

31 4341  เตรียมสหกิจศึกษา 

จ�านวน 0 หน่วยกิต (0-30-0) ***ไม่นับหน่วยกิต

31 4341  Pre-Cooperative Education

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 การปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบตั	ิ											

งานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้เร่ืองหลกัการ	

แนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศกึษา		กระบวนการขัน้ตอนของสหกิจ

ศกึษา	ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัสหกิจศกึษา	ความรู้พืน้ฐาน

เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมคัรงาน	การสอบสมัภาษณ์	

บคุลิกภาพ	 ท่ีเหมาะสมในการท�างานการพฒันาทกัษะทาง										

ด้านการสื่อสารระหว่างบคุคลในสถานท่ีประกอบการ	 	 การ

เลือกสถานประกอบการ	 ตลอดจนความรู้พืน้ฐานท่ีจ�าเป็น	

ส�าหรับการไปปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ		การเสริมสร้าง	

ทกัษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา	ความรู้เก่ียว

กบั	มาตรฐานสากล	มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั	

ในสถานประกอบการ	การเขียนรายงานทางวิชาการและการน�า

เสนอผลงาน

31 4333  สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จ�านวน 6 หน่วยกิต (0-400-0)

31 4333  Cooperative Education in Information  

  Technology

วชิาบงัคับก่อน : สอบผ่านวชิา 31 4341 เตรียมสหกจิ

ศกึษา

	 จดัการศึกษาให้นกัศึกษาได้ไปปฏิบตัิงานในสถาน

ประกอบการ	 ซึ่งเป็นการปฏิบตัิงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ											

เต็มเวลาเสมือนเป็นพนกังานชัว่คราว	ณ	สถานประกอบการ	

โดยท่ีจะต้องมีเวลาปฎิบตัิงานไม่น้อยกว่า	 400	 ชัว่โมง	 เพ่ือ											

ให้นกัศึกษาสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับ																			

ประสบการณ์จากการปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ					

และมีการประเมินผลโดยวดัจากผลการประเมินของอาจารย์

ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาและพนกังานท่ีควบคมุการปฏิบตัิงาน											

ในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ
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31 4334  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี     3(3-0-6)

  สารสนเทศ 1    

31 4334  Special Topic in Information Technology I

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 ศึกษาหวัข้อท่ีแตกต่างจากรายวิชาท่ีเปิดสอนตาม	

ปกติ	 เพ่ือให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี		

สารสนเทศ	ในปัจจบุนั	ซึง่จะก�าหนดรายละเอียดของรายวิชา

ตามความเหมาะสมของหวัข้อ

31 4335  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี      3(3-0-6)

  สารสนเทศ 2    

31 4335  Special Topic in Information Technology II

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 ศึกษาหวัข้อท่ีแตกต่างจากรายวิชาท่ีเปิดสอนตาม	

ปกติ	 เพ่ือให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี	

สารสนเทศในปัจจบุนั	 ซึง่จะก�าหนดรายละเอียดของรายวิชา

ตามความเหมาะสมของหวัข้อ

31 4336  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟิก3(2-3-4)

31 4336  Computer Graphics Programming

วชิาบงัคับก่อน : สอบผ่านวชิา 31 1102 หลักการโปรแกรม

	 ศึกษาทฤษฎีเบือ้งต้นเก่ียวกบัการออกแบบภาพ	

กราฟิก	 2	 มิติ	 เทคนิคการสร้างและเก็บภาพ	การปรับขนาด	

ภาพการย้ายต�าแหน่ง	การแปลงสภาพ	การหมนุ	การตดัภาพ	

การระบายสี	กราฟิกแบบรัสเตอร์บสั	กราฟิกแบบเว็กเตอร์เบส	

ระบบสี	การสร้างชิน้งานกราฟิกด้วย	ซอฟต์แวร์กราฟิก	อปุกรณ์	

อินพตุเอาต์พตุท่ีใช้งานกราฟิก	 การฝึกปฏิบตัิใช้โปรแกรม

กราฟิก	และอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์เพ่ือสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก	

31 4337  การออกแบบและพัฒนาเกมส์     3(2-3-4)

  คอมพิวเตอร์    

31 4337  Computer Games Design and Development

วชิาบงัคับก่อน : สอบผ่านวชิา 31 1102 หลักการโปรแกรม 

และสอบผ่านวชิา 31 4323 ระบบส่ือประสม

	 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเกมส์คอมพิวเตอร์	จิตวิทยา	

ของการออกแบบเกมส์	โครงสร้างของระบบเกมส์ขัน้สงู	เรียล

ไทม์เรนเดอร์ร่ิง	แอนิเมชัน่	การควบคมุวตัถ	ุเทคโนโลยี	2	มิต	ิ

และ	 3	 มิติ	 กระบวนการในการพฒันาเกมส์ประเภทต่าง	 ๆ	 

ทัง้ท่ีเล่นคนเดียวและเล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	การประเมิน

ผลและการสร้างเอกสารประกอบเกมส์

31 4340  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6)

31 4340  Electronics Business 

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 หลกัการในการน�าข้อมลูเข้าสู่ระบบสารสนเทศ																				

ธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	เพ่ือประโยชน์ใช้งานทัง้ภายใน	

องค์การเพ่ือการสื่อสารกบับคุลากรท่ีเก่ียวข้องโดยใช้ระบบ		

อินทราเน็ต	และภายนอกองค์การในการสื่อสารกบัลกูค้าและ

ผู้จ�าหน่ายสินค้าโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต	 โดยศึกษาจาก

ตวัอย่าง	ในกรณีศกึษาของธุรกิจท่ีประสบผลส�าเร็จในการจดั

ท�าระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งต้องใช้ความรู้พืน้ฐานทาง

โครงสร้าง	ธุรกิจ	การสร้างฐานความรู้	ระบบอินเทอร์เน็ต	และ

การวางแผน	การตลาด

31 4342  การจัดการความรู้      3(3-0-6)

31 4342  Knowledge Management

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น

	 ระบบ	การบริการ	 และโครงสร้างขององค์การแห่ง	

ความรู้	 ความรู้พืน้ฐานของโครงสร้างความรู้	 วิธีการและขัน้

ตอน	ท่ีใช้ในการจดัการความรู้	แนวคิดการจดัการความรู้	การ

แทนความรู้	 การวิเคราะห์ความต้องการความรู้ขององค์การ	

การวิเคราะห์	การออกแบบ	และการพฒันาระบบ	การจดัการ

ความรู้	การน�า	ระบบการจดัการความรู้ไปใช้งานจริง	และการ

บ�ารุงรักษาสถานภาพขององค์การแห่งความรู้ในปัจจบุนั	

31 4343  การสร้างคลังข้อมูลและเหมือง        3(3-0-6)

  ข้อมูลเบือ้งต้น    

31 4343  Introduction to Data Warehousing and Data  

  Mining

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา 

31 3207 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

	 สถาปัตยกรรมของคลงัข้อมลู	การสร้างแบบจ�าลอง	

ข้อมลูเชิงมิติ	เช่น	แบบจ�าลองข้อมลูแบบสตาร์	และแบบจ�าลอง	

ข้อมลูแบบสโนเฟค	การสกดัข้อมลู	การแปลงข้อมลูและการน�า

ข้อมลู	เข้าระบบคลงัข้อมลู	เมตดาต้า	การบ�ารุงรักษาคลงัข้อมลู	

โอแลป	กระบวนการท�าเหมืองข้อมลู	การแบ่งกลุ่มข้อมลู	การ

จดักลุ่มข้อมลู	การค้นหากฎความสมัพนัธ์ของข้อมลู	เคร่ืองมือ

ต่างๆ	ในการท�าคลงัข้อมลูและเหมืองข้อมลู
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ดร.สมชาย เลิศภิรมยสุข

คณบดีคณะบัญชี

 ีชญับะณค าญชัรป

ีชญับรากาชิวาขาส  

(Accountancy Program) 
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วัตถุประสงค์
	 ให้การศกึษาเก่ียวกบัวิชาการบญัชี	อนัประกอบด้วย	บญัชีการเงิน	บญัชีต้นทนุ	และการสอบบญัชี	 เพ่ือผู้ส�าเร็จการ

ศกึษา	สามารถท�างานเป็นนกับญัชี	และผู้สอบบญัชี	กล่าวคือ

 นักบัญชี	 	 ประกอบอาชีพผู้ท�าบญัชีอิสระเป็นผู้ปฏิบตัิงานในฝ่ายบญัชีและการเงินทัง้ภาครัฐและเอกชน	 ตลอดจน	

ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงิน	ซึง่ผู้ส�าเร็จการศกึษา	จะมีศกัดิ์และสิทธ์ิในการเป็นผู้ท�าบญัชี	ซึง่มีคณุสมบตัิตรงตาม				พระ

ราชบญัญัติการบญัชี	พ.ศ.	2543	และมีสิทธ์ิสมคัรเป็นสมาชิกสามญัของสภาวิชาชีพบญัชีตามพระราชบญัญัติวิชาชีพ	บญัชี	

พ.ศ.	2547

 ผู้สอบบญัช	ี	สามารถปฏิบตังิานเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีภายในกิจการของเอกชนและรัฐบาลและปฏิบตัใินงานส�านกังาน

สอบบญัชีในฐานะผู้สอบบญัชีอิสระ	อีกทัง้ยงัสามารถสมคัรสอบเพ่ือเป็นผู้สอบบญัชีภาษีอากรและผู้สอบบญัชี	รับอนญุาต

รายนามคณะกรรมการก�ากับมาตรฐานวิชาการ
	 1.		ดร.จารุวรรณ	 	 เมณฑกา		 	 ประธานคณะกรรมการ

	 2.		รศ.สนุา	 	 สิทธิเลิศประสิทธ์ิ	 	 กรรมการ

	 3.		รศ.อรสา	 	 อร่ามรัตน์	 	 กรรมการ

	 4.		รศ.ดร.ศศิวิมล	 	 มีอ�าพล	 	 	 กรรมการ

	 5.		ผศ.พนัธิภา	 	 ศรีนามเมือง	 	 กรรมการ

	 6.		ดร.อไุรรัตน์	 	 แย้มชตุิ	 	 	 กรรมการ

	 7.		ดร.สมชาย	 	 เลิศภิรมย์สขุ	 	 กรรมการ

	 8.		อาจารย์ธนวรรณ	 แฉ่งข�าโฉม	 	 กรรมการและเลขานกุาร

สีประจ�าคณะบญัชี	 :					สีฟ้า

ส�านกังานคณะบญัชี			02-8090823-25	ต่อ	210
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ตารางแสดงหลักสูตรและรอบที่เปิดสอน คณะบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตร 4 ปี

รับผู้จบ ปวส. ขึ้นไป (เทียบโอนรายวิชา) รับผู้จบ ม.6/ปวช.

ปกติ สมทบ ภาคพิเศษ ปกติ

สาขาวิชาการบัญชี / / / /

หมายเหตุ

	 ภาคปกติ		 	 เรียนวนัจนัทร์	–	พฤหสับดี	 เวลา	09.00	–	16.00	น.

	 ภาคสมทบ	(ค่�า)	 	 เรียนวนัจนัทร์	–	เสาร์	 เวลา	18.00	–	21.00	น.

	 ภาควนัเสาร์	-	อาทิตย์		 เรียนวนัเสาร์		 	 เวลา	17.30	-	21.00	น.

	 	 	 	 เรียนวนัอาทิตย์	 	 เวลา	07.00	–	20.00	น.

ทัง้นีก้ารปรับเวลาการเรียนการสอนขึน้อยู่กบัหน่วยกิตและความเหมาะสมตามรายวิชาท่ีเปิดสอน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีหลักเกณฑ์เบือ้งต้น ดังนี ้
คุณสมบัติ

	 1.	เป็นผู้ส�าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	ตามหลกัสตูรของ	กระทรวง

ศกึษาหรือเทียบเท่า

	 2.		เป็นผู้ส�าเร็จการศกึษาระดบั	ปวส.	หรือเทียบเท่า

	 3.		เป็นผู้ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน

เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษา

	 1.		ผู้ ท่ีจบม.6	/	ปวช.	:	ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	3	ปีการศกึษา	และไม่เกิน	8	ปีการศกึษา

	 2.		ผู้ ท่ีจบปวส.	/	เทียบเท่าขึน้ไป	:	ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	1	ปีการศกึษา	และไม่เกิน	7	ปีการศกึษา	ขึน้อยู่

กบัหน่วยกิตท่ีได้รับการ		เทียบโอน

ขัน้ตอนการเทียบโอน

	 1.		นกัศกึษาย่ืนใบรายงานผลการศกึษาระดบั	ปวส.	/	ระดบัปริญญาตรี	ณ	ส�านกังานคณะบญัชี

	 2.		คณะวิชา/สาขาวิชา	ประชมุคณะกรรมการเพ่ือเทียบโอนรายวิชา

	 3.	นกัศกึษาเขียนใบค�าร้องขอเทียบโอนรายวิชา	พร้อมแนบหลกัฐานการอนมุตัิการเทียบโอนจากหน่วยงานคณะ/	

สาขา	ช�าระเงินค่าเทียบโอน	500	บาท	ณ	ห้องการเงิน

	 4.		นกัศกึษาน�าเอกสารเทียบโอนพร้อมส�าเนาใบเสร็จส่งมอบให้ส�านกังานทะเบียนและประมวลผล

	 5.		ตรวจสอบผลการเทียบโอนผ่านระบบทะเบียน	Online	ภายใน	2	สปัดาห์
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)

ช่ือหลักสูตร
	 ภาษาไทย						 :	 หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต		สาขาวิชาการบญัชี

	 ภาษาองักฤษ	 :		 Bachelor	of	Accountancy	Program	in	Accounting

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 ช่ือเต็ม	 :	 บญัชีบณัฑิต

	 	 	 ช่ือย่อ	 :	 บช.บ.

	 ภาษาองักฤษ	 ช่ือเต็ม	 :	 Bachelor	of	Accountancy

	 	 	 ช่ือย่อ	 :	 B.	Acc.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 	 คณะบญัชี			มหาวิทยาลยัธนบรีุ

ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา

 “ศึกษาความรู้ เคียงคู่จริยธรรม น�าสู่วิชาชีพ ”

 ความส�าคัญ 

	 เพ่ือผลิตบณัฑิตในสาขาการบญัชีให้มีความรู้	 ความสามารถ	 และความเช่ียวชาญในวิทยาการ	 โดยมีประสบการณ์

ทัง้ทฤษฎีและปฏิบตัิ	 ในวิชาชีพบญัชีอย่างเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพในฐานะนักวิชาชีพบญัชีทัง้ในหน่วยงานภาครัฐและ		

เอกชน	ทัง้เป็นผู้ มีคณุธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณของวิชาชีพบญัชี	โดยรู้จกัน�าวิธีและหลกัวิชาท่ีได้รับไปใช้ให้เป็น	ประโยชน์

ทัง้แก่ตนเอง	ครอบครัว	และสงัคม

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	 1.		เพ่ือผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาการบญัชีให้มีความรู้	ความเข้าใจในหลกัการ	วิชาการด้านการบญัชีทัง้ทฤษฎีและ	

ปฏิบตัิ	โดยมีคณุสมบตัิ	และวฒิุการศกึษา	ตามพระราชบญัญัติการบญัชี	พ.ศ.	2543	และพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี																	

พ.ศ.	2547	ท่ีจะน�าไปปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน

	 2.		เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีคณุธรรม	และจรรยาบรรณในวิชาชีพบญัชี	สามารถน�าความรู้ทางการบญัชีไปประยกุต์											

และประกอบอาชีพด้านนกัวิชาชีพบญัชี	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.		เพ่ือพฒันาคณุลกัษณะและคณุสมบตัิของบณัฑิตในสาขาวิชาการบญัชีให้มีวิสยัทศัน์มีความคิดและจิตใน	เชิง

สร้างสรรค์	และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม

	 4.		เพ่ือผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาการบญัชี	ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพบญัชี	ซึง่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี	และ	หน่วย

งานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

	 5.		เพ่ือเป็นการรองรับการเปิดเสรีทางวิชาชีพบญัชี	ซึง่มีความจ�าเป็นในการท่ีจะต้องมีบคุคลากรในวิชาชีพท่ีมีความ

รู้ความสามารถตามมาตรฐานในระดบัสากล
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ก�าหนดการใช้หลักสูตร
	 เร่ิมใช้หลกัสตูรนีต้ัง้แต่ปีการศกึษา	2554	เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
	 ผู้สมคัรเข้ารับการศกึษาต้องมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี	้

	 1.		ส�าเร็จการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า

	 2.	ส�าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู	(ปวส.)	หรืออนปุริญญา	หรือเทียบเท่าในสาขาการบญัชี	หรือ

สาขาอ่ืน	ๆ	จากสถาบนัท่ีกระทรวงศกึษาธิการ	และส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	ให้การรับรอง

	 3.	 เคยศึกษาอยู่ในวิทยาลยั	 มหาวิทยาลยั	 หรือสถาบนัอุด	 มศึกษาอ่ืนซึ่งส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา													

รับรองเพ่ือโอนหน่วยกิตเข้าศกึษาต่อ

	 4.	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 สาขาอ่ืน	 จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ	 และส�านักงาน															

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	ให้การรับรอง	ทัง้นีโ้ดยการเทียบโอนหน่วยกิต	(ปริญญาท่ีสอง)

	 5.		ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	หรือโรคท่ีสงัคมรังเกียจ	หรือโรคท่ีเป็นอปุสรรคต่อการศกึษา

										 6.		มีความประพฤติเรียบร้อย	และรับรองต่อมหาวิทยาลยัว่าจะตัง้ใจเล่าเรียนเต็มความสามารถ	และจะปฏิบตัิตาม

ระเบียบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัท่ีมีอยู่แล้ว	หรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทกุประการ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
	 1.		นกัเรียนท่ีเข้าศกึษาโดยระบบคดัเลือกของส�านกังานคณะกรรมการ		การอดุมศกึษา

	 2.		นกัเรียนท่ีมหาวิทยาลยัธนบรีุด�าเนินการคดัเลือกเอง

	 3.		การคดัเลือกโดยคณะบญัชี	ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสมัภาษณ์

ระบบการจัดการศึกษา
	 ระบบการศกึษาใช้ระบบการศกึษาแบบทวิภาค	โดยใน	1	ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น				2	ภาคการศกึษาปกติ		ซึง่มีระยะ

เวลาศกึษาไม่น้อยกว่า	15	สปัดาห์	และการศกึษาภาคฤดรู้อนก�าหนดให้มีระยะเวลา	และจ�านวนหน่วยกิตเทียบ	เคียงกนัได้กบั

การศกึษาภาคปกติ

 การคิดหน่วยกิต

	 1.	 	รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา	ไม่น้อยกว่า	15	ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกติ	ให้มีค่า

เท่ากบั	1	หน่วยกิตในระบบทวิภาค

	 2.	 	 รายวิชาภาคปฏิบัติ	 ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง	 ไม่น้อยกว่า	 30	 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ	 ให้มีค่าเท่ากับ																								

1	หน่วยกิตในระบบทวิภาค

	 3.		การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง	ไม่น้อยกว่า	45	ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกติ	ให้มีค่า

เท่ากบั	1	หน่วยกิตในระบบทวิภาค

ระยะเวลาการศึกษา
	 1.		ผู้ ท่ีจบม.6	/	ปวช.	:	ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	3	ปีการศกึษา	และไม่เกิน	8	ปีการศกึษา

	 2.		ผู้ ท่ีจบปวส.	/	เทียบขึน้ไป	:	ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า	1	ปีการศกึษา	และไม่เกิน	7	ปีการศกึษา	ขึน้อยู่กบั				

หน่วยกิตท่ีได้รับการเทียบโอน
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โครงสร้างหลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิต	รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า		127		หน่วยกิต

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    31  หน่วยกิต

	 	 1.		กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์	 	 	 		3		หน่วยกิต

	 	 2.		กลุ่มสงัคมศาสตร์	 	 	 		4		หน่วยกิต

	 	 3.		กลุ่มวิชาภาษา		 	 	 15		หน่วยกิต

	 	 4.		กลุ่มวิชาคณิตศาสาตร์และวิทยาศาสตร์	 		9		หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    90  หน่วยกิต

	 	 1.		วิชาแกน	 	 	 	 42		หน่วยกิต

	 	 2.		วิชาเอกบงัคบั	 	 	 	 33		หน่วยกิต

	 	 3.		วิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท	 	 15		หน่วยกิต	

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

จ�านวน 31 หน่วยกิต 
	 ประกอบด้วยรายวิชาและจ�านวนหน่วยกิต	ดงันี ้

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต	 เลือกเรียน	

จากรายวิชา	ดงัต่อไปนี ้

00	5000			มนษุยสมัพนัธ์	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Human	Relations	

00	5001			สารนิเทศและการศกึษาค้นคว้า		 					1(1-0-2)

	 		Information	Services	and	Study	Fundamentals	

00	5002			ศิลปวฒันธรรม		 	 	 			3(3-0-6)	

	 		Art	and	Culture	

00	5003			อารยธรรม		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Civilization	

00	5004			มนษุย์กบัดนตรี	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Music	

00	5005			มนษุย์กบัวรรณกรรม		 	 					3(3-0-6)

	 		Man	and	Literary	Works	

00	5006			จริยศาสตร์	วิสยัทศัน์และการด�ารงชีวิต	3(3-0-6)	

			 		Moral,	Vision	and	Life	Style	

00	5007			ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเอง		1(0-2-4)

	 		Study	Skills	and	Self	–	Development	Skills	

00	5008			พลศกึษาเพ่ือคณุภาพชีวิต		 					1(0-2-4)

	 		Physical	Education	for	Quality	of	Life	

00	5009			ภมิูปัญญาไทย	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Thai	Folk	Wisdom	

00	5010			ศาสนศกึษาและธรรมปฏิบตัิ	 					3(3-0-6)

	 		Religious	Studies	and	Moral	Practice	

00	5011			ปรัชญากบัชีวิต		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Philosophy	and	Life

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4 หน่วยกิต	 บงัคบัเรียน	

วิชาธนบุรีศึกษา	 จ�านวน	 1	หน่วยกิต	 และเลือกเรียนอีก																						

1	รายวิชา	จ�านวน	3	หน่วยกิต	จากรายวิชาดงัต่อไปนี ้

00	6001			สงัคม	เศรษฐกิจ	การเมือง			 					3(3-0-6)

	 		และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 		Society,	Economy,	Politics	and	Government		

	 		in	Democratic	System	

00	6002			กฎหมายเบือ้งต้น		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Law	

00	6003			จิตวิทยาเพ่ือคณุภาพชีวิต	 	 					3(3-0-6)

	 		Psychology	for	Quality	of	Life	

00	6004			จิตวิทยาธุรกิจและอตุสาหกรรม				 					3(3-0-6)

	 		Business	and	Industrial	Psychology	

00	6005			การจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร				3(3-0-6)

	 		ธรรมชาต	ิ

	 		Environmental	and	Natural	Resource	Management	

00	6007			เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชมุชน	 					3(3-0-6)

	 		Self	–	Sufficient	Economy	and	Community		

	 		Business	

00	6010			การพฒันาบคุลิกภาพ		 	 					3(3-0-6)

	 		Personality	Development	

00	6011			ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Introduction	to	Business					

00	6012			การเงินส่วนบคุคล		 	 					3(3-0-6)

	 		Personal		Finance							

00	6013			การจดัการและการเป็นผู้ประกอบการ			3(3-0-6)

	 		Management	and	Entrepreneurship	

00	6014			ธนบรีุศกึษา		 	 	 					1(1-0-2)

	 		Thonburi	Studies	 	
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 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต	บงัคบัเรียน	4	รายวิชา	

จ�านวน	12	หน่วยกิต	จากรายวิชาดงัต่อไปนี ้

00	7000			ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย		 					3(3-0-6)

	 		Communication	Skill	in	Thai	

00	7015			ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Everyday	Life	

00	7016			ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร		 					3(2-2-5)

	 		English	for	Communication	

00	7017			ภาษาองักฤษส�าหรับการฟัง	และพดู						3(2-2-5)

	 		English		for	Listening	and	Speaking	

เลือกเรียนอีก 1 วิชา จ�านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา 

ต่อไปนี ้

00	7006			ภาษาองักฤษส�าหรับการน�าเสนอ	 					3(2-2-5)

	 		English	for	Presentations	

00	7010			ภาษาญ่ีปุ่ น	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	I	

00	7011			ภาษาญ่ีปุ่ น	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Japanese	II	

00	7012			ภาษาจีน	1	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	I	

00	7013			ภาษาจีน	2	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Chinese	II	

00	7018			การอ่านภาษาองักฤษ		 	 					3(2-2-5)

	 		Reading		English

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

เลือกเรียน	3	รายวิชาจ�านวน	9	หน่วยกิต	จากรายวิชา	ดงัต่อ

ไปนี ้

00	8000			คณิตศาสตร์ทัว่ไป	 	 					3(3-0-6)

	 			General	Mathematics

00	8001			สถิติทัว่ไป		 	 	 					3(3-0-6)

	 			General	Statistics	

00	8002			วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 					3(2-2-5)

	 			เพ่ือคณุภาพชีวิต

	 			Sciences	and	Technology	for	Quality	of	Life

00	8003			พืน้ฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี							3(2-2-5)

	 			สารสนเทศ

	 			Computer	and	Information	Technology		

	 			Fundamentals

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  90  หน่วยกิต 

ประกอบด้วย	3	กลุ่มวิชา	ดงัต่อไปนี ้

 กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต	จากรายวิชา	ดงัต่อไป

นี ้

20	1101			หลกัการตลาด	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Principle	of	Marketing	

20	2105			หลกัการบริหาร		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Principle	of	Management	

20	2106			กฎหมายธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Law	

20	2107			การจดัการการผลิตและปฏิบตัิการ		 					3(3-0-6)

	 		Production	and	Operations	Management	

20	2108			การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 	 					3(3-0-6)

	 			Quantitative	Analysis

20	2110			เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ		 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Economics

20	2111			หลกัเบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ			3(3-0-6)	

	 		Principles	of	Information	Systems

20	3110			สถิติธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Statistics	

20	3113			การเงินธุรกิจ		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Business	Finance

20	3116			ภาษาองักฤษธุรกิจ	1	 	 					3(2-2-5)

	 		Business	English	1	

20	3117			ภาษาองักฤษธุรกิจ	2	 	 					3(2-2-5)

	 		Business	English	2	

20	4115			การจดัการกลยทุธ์		 	 					3(3-0-6)

	 		Strategic	Management	

41	1101			การบญัชีขัน้ต้น	 	 	 					3(2-2-5)

	 		Principles	of	Accounting

41	2204			การภาษีอากร	 	 	 					3(3-0-6)

	 		Taxation	1	

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  33  หน่วยกิต จากรายวิชา	

ดงัต่อไปนี ้

41	2202			การบญัชีชัน้กลาง	1	 	 					3(3-0-6)

	 		Intermediate	Accounting	1	

41	2203			การบญัชีชัน้กลาง	2		 	 					3(3-0-6)

	 		Intermediate	Accounting	2	

41	3204			การบญัชีต้นทนุ	1	 	 					3(3-0-6)

	 		Cost	Accounting	1	

41	3205			การบญัชีต้นทนุ	2		 	 					3(3-0-6)

	 		Cost	Accounting	2
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41	3209			การสอบบญัชี		 	 	 					3(3-0-6)

	 		Auditing

41	3210			ระบบสารสนเทศทางการบญัชี		 					3(3-0-6)

	 		Accounting	Information	System	

41	3211			การตรวจสอบภายในและการควบคมุ				3(3-0-6)

	 		ภายใน

	 		Internal	Auditing	and	Internal	Control	

41	4211			การบญัชีชัน้สงู	1		 	 					3(3-0-6)

	 		Advanced	Accounting	l	

41	4212			การบญัชีชัน้สงู	2		 	 					3(3-0-6)

	 		Advanced	Accounting	2			

41	4328			การภาษีอากร	2	 		 	 					3(3-0-6)

	 		Taxation	2	

41	4329			รายงานการเงินและการวิเคราะห์		 					3(3-0-6)

	 		งบการเงิน

	 		Financial	Reporting	and	Analysis	

 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต	เลือกเรียน	5	วิชา	

จ�านวน	15	หน่วยกิต	จากรายวิชาดงัต่อไปนี ้

(โดยต้องเลือกเรียนวิชาสมัมนาอย่างน้อย	1	รายวิชา	จ�านวน	

3	หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน

41	4213			ทฤษฎีการบญัชี			 	 					3(3-0-6)

	 		Accounting	Theory	

41	4314			การบญัชีเฉพาะกิจการ		 	 					3(3-0-6)

	 		Accounting	for	Specific	Enterprises	

41	4316			สมัมนาการบญัชีการเงิน		 	 					3(3-0-6)

	 		Seminar	in	Financial	Accounting	

41	4323			การบญัชีหน่วยงานภาครัฐ		 					3(3-0-6)

	 		Public	Sector	Accounting	

41	4330			โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบญัชี	 			3(2-2-5)	

			 		Accounting	Software	Package	

กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร 

41	4319			สมัมนาการบญัชีบริหาร		 	 					3(3-0-6)

	 		Seminar	in	Managerial	Accounting	

41	4331			การวางแผนก�าไรและการควบคมุ	 					3(3-0-6)

	 		Profit	Planning	and	Control	

41	4332			การบญัชีเพ่ือการจดัการสิ่งแวดล้อม						3(3-0-6)

	 		Environmental	Management	Accounting	

กลุ่มวิชาการตรวจสอบ

41	4320			การใช้คอมพิวเตอร์ในการจดัท�าและ					3(3-0-6)

	 		ตรวจสอบบญัชี

	 		Computerized	Auditing

41	4321			สมัมนาการตรวจสอบภายใน

	 		Seminar	in	Internal	Auditing	 3(3-0-6)

41	4322			สมัมนาการสอบบญัชี

	 		Seminar	in	Internal	Auditing	 3(3-0-6)

41	4325			การบญัชีนิติเวช

	 		Forensic	Accounting	 3(3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษีอากร

41	4318			การวางแผนภาษี		 	 					3(3-0-6)

	 		Tax	Planning	

41	4333			สมัมนาการภาษีอากร		 	 					3(3-0-6)

	 		Seminar	in	Taxation	

กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 

41	4327			สหกิจศกึษาทางการบญัชี	 	 6(0-400-0)*

	 		Co-operative	Education	in		Accounting	

หมายเหตุ* 	เป็นจ�านวนชัว่โมงการปฏิบตัิงานในสถาน	ประกอบ

การใน	1	ภาคการศกึษา

41	4334			วิจยัทางการบญัชี		 			 					3(3-0-6)

	 		Accounting	Research	and	Methodology	

41	4335			ปัญหาพิเศษทางการบญัชี							3(3-0-6)

	 		Special	Problem	in	Accounting	

41	4336			การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษาทางการบญัชี

	 		Co-operative	Educational	Orientation	

1(1-2-3)

41	4337			การบญัชีปฏิบตัิการ		 	 					(0-12-0)

	 		Accountant	Internship	

หมายเหตุ*	 	 ถ้าเลือกรายวิชา	 41	 4327	สหกิจศึกษาทาง																		

การบญัชี	 จะต้องเรียนรายวิชา	 41	 4336	การเตรียมความ					

พร้อมสหกิจศกึษาทางการบญัชี	อีก	1	รายวิชา

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

จ�านวน 6 หน่วยกิต
	 เลือกเรียนอย่างน้อย	2	วิชา	จ�านวน	6	หน่วยกิต	จาก	

รายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัธนบรีุ	 ในระดบัไม่ต�่ากว่า	

ปริญญาตรี	โดยไม่ซ�า้กบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว	
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แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	6014 ธนบรีุศกึษา 1	(1-0-2)

00	7000 ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย 3	(3-0-6)

00	7015 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ�าวนั 3	(2-2-5)

00	8002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวิต 3	(2-2-5)

20	2105 หลกัการบริหาร 3	(3-0-6)

41	1101 การบญัชีชัน้ต้น 3	(3-0-6)

รวม 16 (15-4-30)

 ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	5007 ทกัษะเพ่ือการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 1	(0-2-4)

00	7016 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 3	(2-2-5)

20	1101 หลกัการตลาด 3	(3-0-6)

20	2110 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 3	(3-0-6)

20	2108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3	(3-0-6)

41	2202 การบญัชีชัน้กลาง	1 3	(3-0-6)

รวม 16 (14-4-33)

 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7017 ภาษาองักฤษส�าหรับการฟังและการพดู 3	(2-2-5)

00	8001 สถิตทิัว่ไป 3	(3-0-6)

00	6012 การเงินสว่นบคุคล 3	(3-0-6)

00	5008 พลศกึษาเพ่ือคณุภาพชีวิต 1	(0-2-4)

20	2106 กฎหมายธรุกิจ 3	(3-0-6)

41	2203 การบญัชีชัน้กลาง	2 3	(3-0-6)

41	2204 การภาษีอากร	1 3	(3-0-6)

รวม 19 (17-4-39)
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 ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	5001 สารนิเทศและการศกึษาค้นคว้า 1	(1-0-2)

00	8000 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 3	(3-0-6)

20	2107 การจดัการการผลติและปฏิบตักิาร 3	(3-0-6)

20	2111 หลกัเบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ 3	(3-0-6)

20	3110 สถิตธิรุกิจ 3	(3-0-6)

41	3204 การบญัชีต้นทนุ	1 3	(3-0-6)

41	4211 การบญัชีชัน้สงู	1 3	(3-0-6)

รวม 19 (19-0-38)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

00	7012 ภาษาจีน	1 3	(2-2-5)

20	3113 การเงินธรุกิจ 3	(3-0-6)

20	3116 ภาษาองักฤษธรุกิจ	1 3	(2-2-5)	

41	3205 การบญัชีต้นทนุ	2 3	(3-0-6)

41	3211 การตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน 3	(3-0-6)

41	4328 การภาษีอากร	2 3	(3-0-6)

รวม 18 (16-4-34)

 ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	3117 ภาษาองักฤษธรุกิจ		2 3	(2-2-5)

41	3209 การสอบบญัชี 3	(3-0-6)

41	3210 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3	(3-0-6)

41	4212 การบญัชีชัน้สงู	2 3	(3-0-6)

41	4329 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3	(3-0-6)

41	4330 โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบญัชี 3	(2-2-5)

รวม 18 (16-4-34)
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 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

41	4213 ทฤษฎีการบญัชี 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเฉพาะเอกเลือก 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

รวม 12 (12-0-24)

 ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

20	4115 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3	(3-0-6)

41	4316 สมัมนาการบญัชีการเงิน 3	(3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่วิชาเลือกเสรี 3	(3-0-6)

รวม 9 (9-0-18)
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ค�าอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาการบัญชี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 ดรูายละเอียดหน้า	244	-	249

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

20 1101  หลักการตลาด       3(3-0-6)

20 1101  Principles of Marketing

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 แนวความคิดทางการตลาด	สิ่งแวดล้อมทางการ

ตลาด	การวิเคราะห์ทางการตลาดศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค	

การแบ่งส่วน	 การตลาด	การเลือกกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย	การ

วางต�าแหน่ง	ผลิตภณัฑ์	การก�าหนดวตัถปุระสงค์ทางการตลาด	

ส่วนประสม	ทางการตลาด	ทัง้นีโ้ดยค�านึงถึงคณุธรรมและ	

ความรับผิดชอบ	ของนกัการตลาด

20 2105  หลักการบริหาร       3(3-0-6)

20 2105  Principles of Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 แนวคิดหลกัการและหน้าท่ีส�าคญัของการบริหาร									

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดล้อมภายใน	และสภาพแวดล้อม	

ภายนอกองค์การ	เพ่ือให้องค์การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม	

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด�าเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ	

นโยบายขององค์การ	ทัง้นีโ้ดยค�านงึถงึคณุธรรม	จริยธรรมของ	

นกับริหาร

20 2106  กฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6)

20 2106  Business Law

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่ม ี

	 หลกักฎหมายแพ่งเก่ียวกบับคุคล	นิติกรรม	สญัญา	

ทรัพย์สิน	 หนีแ้ละศึกษาหลกักฎหมายพาณิชย์เก่ียวกับ														

เอกเทศ	 สญัญาท่ีส�าคญั	 เช่น	 ซือ้ขาย	 แลกเปลี่ยน	 ขายฝาก	

เช่าทรัพย์	ค�า้ประกนั	จ�านอง	จ�าน�า	ตวัแทนนายหน้า	ตัว๋เงิน	

รวมทัง้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาค�านงึถึงคณุธรรม	จริยธรรม

ของนกับริหาร

20 2107  การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ   3(3-0-6)

20 2107  Production and Operations Management

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 บทบาท	หน้าท่ี	ความส�าคญัของการผลิตประสิทธิภาพ	

และประสิทธิผลการพยากรณ์	การวางแผนการตดัสินใจ	เพ่ือ

ใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	ประเภทของ

กระบวน										การผลิต	การเลือกท�าเลท่ีตัง้	การจดัการสินค้า

คงคลงั	การใช้	เทคนิคข่ายงาน	PERT/CPM	การควบคมุคณุภาพ	

ความปลอดภยั	 และสิ่งแวดล้อมค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรม

ของนกับริหาร

20 2108  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ      3(3-0-6)

20 2108  Quantitative  Analysis

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี

	 การประยกุต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณในปัญหาทาง

ธุรกิจ	 ก�าหนดการเชิงเส้น	 การแก้ปัญหาก�าหนดการเชิงเส้น	

ตวัแบบการขนส่ง	ปัญหาการก�าหนดงาน	ตวัแบบพสัดคุงคลงั	

การวางแผนและควบคมุโครงการด้วยเทคนิค	PERT	และ	CPM	

ตวัแบบการตดัสินใจ	และตวัแบบการพยากรณ์

20 2110  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      3(3-0-6)

20 2110  Business Economics

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 น�าเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในทาง							

ธุรกิจโดยศึกษาถึงวตัถปุระสงค์ของธุรกิจก�าไรทางธุรกิจและ

ทางเศรษฐศาสตร์	การก�าหนดราคาตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

และทางธุรกิจ	การวิเคราะห์ต้นทนุ	การผลิต	การวิเคราะห์การ

ลงทนุ	หลกัการว่าจ้างแรงงานวฏัจกัรธุรกิจและการพยากรณ์

ธุรกิจ

20 2111  หลักเบือ้งต้นเก่ียวกับระบบ           3(3-0-6)

   สารสนเทศ     

20 2111  Principles of Information Systems

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ	บทบาท		

และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร	รูปแบบ	และ

โครงสร้าง	 ระบบสารสนเทศ	 ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ	

การเข้าถึงระบบสารสนเทศ		การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศ	

เพ่ือการบริหารงาน		การสื่อสารข้อมลูในระบบสารสนเทศ	และ

ระบบเครือข่าย
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20 3110  สถิติธุรกิจ       3(3-0-6)

20 3110  Business Statistics

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

	 การน�าวิธีทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู	 การ

พยากรณ์	 และตดัสินใจทางธุรกิจ	 โดยเน้นศึกษาทฤษฎี	 การ

ตดัสินใจ	หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจ	ทฤษฎีคิดและประยกุต์										

การควบคมุคณุภาพ	การถดถอยและสหสมัพนัธ์	อนกุรมเวลา	

การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 เทคนิคการพยากรณ์	 เลขดชันี

และสถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์

20 3113  การเงินธุรกิจ       3(3-0-6)

20 3113  Business Finance

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 การจดัการกิจกรรมทางการเงินและหน้าท่ีของ	ผู้

บริหารการเงิน	ทัง้ในด้านการจดัหาและการจดัสรรเงินทนุ	ธุรกิจ	

ตลอดจนเทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล								ทางการ

เงินเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว	ค�านึงถึงคณุธรรม	จริยธรรม

ของนกับริหาร

20 3116  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      3(2-2-5)

20 3116  Business English 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 การพฒันาทกัษะในการเขียนและพดูทางธุรกิจ	โดย

ในการพฒันาทกัษะในการเขียนให้นกัศึกษาเรียนรู้ถึงทฤษฎี

และกฎเกณฑ์ต่างๆ	ในการเขียนจดหมายธุรกิจ	และการฝึกฝน	

ให้เขียนจดหมายธุรกิจแบบต่างๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ	 ใน												

การพฒันาทกัษะการพดูให้นกัศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนการ	

สนทนาในรูปแบบต่างๆ	ในเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

20 3117  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(2-2-5)

20 3117  Business English 2

วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

	 การฝึกฝนตอ่จากภาษาองักฤษธุรกิจ	1	โดยให้นกัศกึษา	

ฝึกฝนเขียนจดหมายธุรกิจและงานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี	 ซบั

ซ้อนและยุ่งยากย่ิงขึน้	 ทัง้ยงัฝึกฝนการสนทนาและอภิปราย	

แสดงความคิดเห็นในเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจท่ีมีระบบสงู	 ขึน้

ไปอีก

20 4115  การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)

20 4115  Strategic Management

วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชัน้ปีสุดท้าย

	 ความหมาย	ความส�าคญั	และองค์ประกอบของ	การ

จดัการเชิงกลยทุธ์	ระดบัและประเภทของกลยทุธ์	กระบวนการ

การจดัการกลยทุธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอก

และภายในของกิจการ	 การวางแผนกลยทุธ์ภาย	 ใต้สภาพ

แวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 การน�ากลยทุธ์	 ไป

ปฏิบตัิและการประเมินผลกลยทุธ์	และความสมัพนัธ์ระหว่าง	

นโยบายและแผนกลยทุธ์ของหน่วยงานในระดบัต่าง	ๆ 	ภายใน

องค์กร

41 1101  การบัญชีชัน้ต้น       3(2-2-5)

41 1101  Principles of Accounting 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 ความหมาย	 วตัถปุระสงค์	 และประโยชน์ของการ

บญัชี	 แม่บทการบญัชี	 หลกัการ	 และวิธีการบนัทึกบญัชีตาม

หลกัการ	บญัชีคู่	การบนัทึกรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป	และ

สมดุรายวนัเฉพาะ	และการผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภท	

การปรับปรุงและ	 ปิดบญัชีเม่ือสิน้งวด	 	 การจดัท�างบทดลอง		

กระดาษท�าการ										และงบการเงินส�าหรับกิจการให้บริการ	

กิจการซือ้ขายสินค้าและกิจการอตุสาหกรรม	 การบญัชีเก่ียว

กบัเงินสด	 เงินสดย่อย	 และระบบใบส�าคญั	 ทัง้นีใ้ห้ค�านึงถึง

คณุธรรม	และจรรยาบรรณ	วิชาชีพบญัชี

41 2204  การภาษีอากร 1      3(3-0-6)

41 2204  Taxation 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

	 หลกัเกณฑ์	วิธีการประเมิน	และการจดัเก็บภาษีอากร	

ต่าง	ๆ 	ตามประมวลรัษฎากร	และภาษีอ่ืน	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	ประกอบ

ด้วย	ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา	ภาษีเงินได้นิติบคุคล	ภาษีมลูค่า

เพ่ิม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีเงินได้หกั	ณ	ท่ีจ่าย	ภาษีศลุกากร	

ภาษีสรรพาสามิต	อากรแสตมป์	และอ่ืน	ๆ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

41 2202  การบัญชีชัน้กลาง  1      3(3-0-6)

41 2202  Intermediate Accounting 1

วิชาบังคับก่อน  :  การบัญชีชัน้ต้น  

	 หลกัการและวิธีการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย์	 การ

จ�าแนก	ประเภทสินทรัพย์	การรับรู้และการวดัมลูค่าสินทรัพย์	

การตีราคา	การจดัแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทนุ	และค่าใช้จ่าย

ตามหลกัการ	บญัชี	การด้อยค่าของสินทรัพย์	การแสดงรายการ

สินทรัพย์ในงบดลุ	 และการเปิดเผยข้อมลู	 ทัง้นีใ้ห้ค�านึงถึง

คณุธรรม	และจรรยาบรรณ	วิชาชีพบญัชี
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41 2203  การบัญชีชัน้กลาง  2                3(3-0-6)

41 2203  Intermediate Accounting  2

วิชาบังคับก่อน  :  การบัญชีชัน้ต้น    

	 หลกัการ	 และวิธีการบญัชีเก่ียวกบัส่วนของเจ้าของ

และหนีส้ิน	 ประกอบด้วยการจ�าแนกประเภทหนีส้ิน	 การรับรู้	

และการวดัมลูค่าหนีส้ิน	การตีราคา	การแสดงรายการหนีส้ิน

ในงบดลุ	และการเปิดเผยข้อมลู	การบญัชีเก่ียวกบัการจดัตัง้

กิจการ	การด�าเนินงาน	การแบง่ผลก�าไรขาดทนุ	การเปลี่ยนแปลง	

ส่วนของเจ้าของ	 การเลิกกิจการ	 และการช�าระบญัชีของห้าง

หุ้นส่วน	บริษัทจ�ากดั	 และบริษัทมหาชนจ�ากดั	 ตลอดจนการ

แสดงรายการ	ส่วนของเจ้าของในงบดลุ	และการเปิดเผยข้อมลู	

ทัง้นีใ้ห้ค�านึงถึง	คณุธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี

41 3204  การบัญชีต้นทุน  1                     3(3-0-6)

41 3024  Cost Accounting 1

วิชาบังคับก่อน  : การบัญชีชัน้ต้น    

	 ความส�าคญัและบทบาทการบญัชีต้นทนุในองค์กร

ธุรกิจ	ความหมายของต้นทนุต่างๆ	ระบบบญัชีท่ีใช้บนัทกึต้นทนุ	

วิธีการบญัชีและการควบคมุ	วตัถดุิบ	แรงงาน	ค่าใช้จ่ายการ

ผลิต	 ระบบบญัชีต้นทนุงานสัง่ท�า	 ระบบต้นทนุช่วงการผลิต	

ระบบต้นทนุมาตรฐาน	การบญัชีต้นทนุผลิตภณัฑ์ร่วมและ	

ผลิตภณัฑ์พลอยได้	ของเสีย	ของสิน้เปลือง	งานท่ีบกพร่อง	เศษ

ซาก	 และต้นทนุฐานกิจกรรม	ทัง้นีใ้ห้ค�านึงถึงคณุธรรม	 และ

จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี

41 3205  การบัญชีต้นทุน  2                   3(3-0-6)

41 3205  Cost Accounting  2

วิชาบังคับก่อน  : การบัญชีต้นทุน  1

	 การใช้ข้อมลูต้นทนุในการตดัสินใจวางแผนและ													

ควบคมุการด�าเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ท่ีแน่นอน	

และไม่แน่นอน	ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุ	ปริมาณและก�าไร	

ระบบต้นทนุรวม	ระบบต้นทนุผนัแปร	งบประมาณ	การวิเคราะห์	

ต้นทนุ	 การก�าหนดราคาสินค้า	 ค่าโอน	 และการประเมินผล	

การปฏิบตัิงาน	ทัง้นีใ้ห้ค�านึงถึงคณุธรรม	 และจรรยาบรรณ	

วิชาชีพบญัชี

41 3209  การสอบบัญชี                             3(3-0-6)

41 3209  Auditing

วชิาบงัคับก่อน : การบญัชีชัน้กลาง1 และการบญัชีชัน้

กลาง2

	 แนวคดิทัว่ไป	และแมบ่ทของมาตรฐานการสอบบญัชี		

กฎหมายและพระราชบญัญตัิเก่ียวกบัการสอบบญัชี	 	 จรรยา

บรรณ	และความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี	การทจุริต	และข้อ

ผิดพลาด	การวางแผนงานสอบบญัชี	ความเสี่ยงในการสอบ

บญัชีและ	ความมีสาระส�าคญั	การประเมินความเสีย่ง	หลกัฐาน

การสอบบญัชี	 วิธีการรวบรวมหลกัฐานและวิธีการตรวจสอบ	

การเลอืกตวัอยา่ง	ในการสอบบญัชี	การทดสอบแบบแจ้งข้อความ

ของกรรมการ	หรือผู้ เป็นหุ้นสว่น	หรือผู้จดัการ	กระดาษท�าการ

ของผู้สอบบญัชี	การตรวจสอบสนิทรัพย์	หนีส้นิ	 สว่นของผู้ ถือ

หุ้น	 รายได้	 และคา่ใช้จา่ย	 รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต	

รายงาน		การตรวจสอบและรับรองบญัชีภาษีอากร	แนวทางการ

ตรวจสอบ	บญัชีด้วยคอมพิวเตอร์และการควบคมุคณุภาพการ

สอบบญัชี	

41 3210  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3(3-0-6)

41 3210  Accounting  Information Systems 

วิชาบังคับก่อน : การบัญชีชัน้ต้น  

และหลักเบือ้งต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ

	 ลกัษณะ	สว่นประกอบ	และวิธีการของระบบสารสนเทศ	

ทางบญัชี		หลกัการจดัท�าเอกสารของธุรกิจ		หลกัการวิเคราะห์	

และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี	 วงจรธุรกิจ	

ขัน้พืน้ฐาน	ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบญัชี	เก่ียว

กบัวงจรรายได้	วงจรค่าใช้จ่าย	วงจรการผลิต	วงจรบริหารเงิน	

และรายงานทางการเงิน	ประเภทของเอกสารและสารสนเทศ

ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวงจร	การควบคมุภายใน	ทางเดินเอกสาร	

และสารสนเทศทางการบญัชีท่ีเก่ียวข้อง	ทัง้นีใ้ห้ค�านึงถึง

คณุธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี

41 3211 การตรวจสอบภายในและการควบคุม3(3-0-6)

 ภายใน    

41 3211 Internal Auditing and Internal control

วิชาบังคับก่อน  :  การบัญชีชัน้ต้น  

	 การก�ากบัดแูลกิจการ	วตัถปุระสงค์และองค์ประกอบ	

ของการควบคมุภายใน	 	 การควบคมุภายในตามแนวคิดของ	

COSO		การจดัการความเสี่ยงขององค์กร	(Enterprise	Risk	

Management	:	ERM	)	ตามแนวคิดของ	COSO	การประเมิน	

ประสิทธิภาพการควบคมุภายใน	แนวคิดการตรวจสอบภายใน	

และการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 จริยธรรม	 และ

มาตรฐาน	การปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน	ประเภท

และขัน้ตอน	ของงานตรวจสอบภายใน	การตรวจสอบภายใน

กิจกรรมท่ีส�าคญั	 ขององค์กร	 รวมทัง้หน้าท่ี	 และความรับผิด

ชอบของผู้ตรวจสอบ	ภายในต่อการทจุริตในองค์กร	 ทัง้นีใ้ห้

ค�านึงถึงคณุธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี
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41 4211  การบัญชีชัน้สูง 1      3(3-0-6)

41 4211  Advanced  Accounting 1

วชิาบงัคับก่อน : การบญัชีชัน้กลาง1 และการบญัชีชัน้

กลาง2

	 นโยบายการบญัชี	 การเปลี่ยนแปลงทางการบญัชี	

และข้อผิดพลาด	 งบการเงินระหว่างกาล	การบญัชีส�าหรับ

รายการ	 ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ	 และการแปลงค่างบการ

เงิน	การบญัชี	ส�านกังานใหญ่	และสาขาทัง้ในและต่างประเทศ	

สญัญาก่อสร้าง	ธุรกิจฝากขาย	ธุรกิจขายผ่อนช�าระ	ธุรกิจให้

เช่า	 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์	 และการบญัชีส�าหรับการปรับ

โครงสร้างหนี	้ และการจดัท�างบ	 กระแสเงินสด	ทัง้นีใ้ห้ค�านึง

ถึงคณุธรรม	และจรรยาบรรณ	วิชาชีพบญัชี

41 4212  การบัญชีชัน้สูง 2      3(3-0-6)

41 4212  Advanced  Accounting 2

วชิาบงัคับก่อน : การบญัชีชัน้กลาง1 และการบญัชีชัน้

กลาง2

	 การบญัชีส�าหรับการรวมกิจการ	การลงทนุในบริษัท

ย่อย	 และบริษัทร่วม	การบญัชีส�าหรับกิจการร่วมค้า	 การจดั

ท�างบ	การเงินรวม	งบกระแสเงินสดรวม	การจดัท�างบการเงิน

จากรายการ	ท่ีบนัทึกไว้ไม่สมบรูณ์	กองทนุและกิจการไม่หวงั

ผลก�าไร	 ทัง้นีใ้ห้ค�านึงถึงคณุธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพ

บญัชี

41 4328  การภาษีอากร  2      3(3-0-6)

41 4328  Taxation 2

วิชาบังคับก่อน : การภาษีอากร 1 การบัญชีชัน้กลาง 1  

และการบัญชีชัน้กลาง 2

	 แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้											

รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลกัการบญัชีและการภาษีอากร									

การจดัท�ากระดาษท�าการเพ่ือค�านวณภาษีเงินได้	ตามประมวล	

รัษฎากร	การปรับปรุงก�าไรสทุธิทางการบญัชีการเงินเป็น	ก�าไร

สทุธิทางภาษีอากร	รวมทัง้การจดัท�ารายงานต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง

กบัภาษีสรรพากร	 และการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีอากร	

ทัง้นีใ้ห้ค�านึงถึงคณุธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี

41 4329  รายงานการเงินและการวิเคราะห์    3(3-0-6)

  งบการเงิน    

41 4329  Financial Reporting and Analysis

วชิาบงัคับก่อน : การบญัชีชัน้กลาง1 และการบญัชีชัน้กลาง2

	 รายงานการเงิน	และการเปิดเผยข้อมลูทางการบญัชี	

วิธีการและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมลู										

ทางการบญัชีอ่ืนท่ีส�าคญัเพ่ือการตดัสินใจ	 การวิเคราะห์

อตุสาหกรรม	ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบาย

การบญัชีท่ีแตกต่างกนั	ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม	

โดยการเน้น	การใช้กรณีศกึษาหรือเหตกุารณ์จริง		ทัง้นีใ้ห้ค�านึง

ถึงคณุธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี

กลุ่มวิชาเอกเลือก

กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน

41 4213  ทฤษฎีการบัญชี                   3(3-0-6)

41 4213  Accounting Theory

วชิาบงัคับก่อน : การบญัชีชัน้กลาง1 และการบญัชีชัน้

กลาง2 

	 วิวฒันาการและแนวคิดทางการบญัชี		แนวคิดและ

หลกัการเก่ียวกบัสินทรัพย์	หนีส้ิน	ส่วนของเจ้าของ	รายได้	และ

ค่าใช้จ่าย	 เพ่ือวดัผลการด�าเนินงาน	 และแสดงฐานะการเงิน	

การเปลี่ยนแปลงการรับรู้	 การวดัมลูค่า	 ตลอดจนกรณีศกึษา	

แถลงการณ์และแนวปฏิบตัิท่ีมีผลต่อการบญัชี	 ทัง้นีใ้ห้ค�านึง

ถึง	คณุธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี

41 4314  การบัญชีเฉพาะกิจการ      3(3-0-6)

41 4314  Accounting for Specific Enterprises

วิชาบังคับก่อน : การบัญชีชัน้ต้น

	 ลกัษณะการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ	การบญัชีและ	

การควบคมุภายในเก่ียวกบัสินทรัพย์	หนีส้ิน	ส่วนของเจ้าของ	

รายได้	และค่าใช้จ่าย	รายงานผลการด�าเนินงานและการแสดง	

ฐานะทางการเงินของกิจการนัน้ๆ	 เช่น	 ธนาคาร	 สถาบนัการ

เงิน	โรงพยาบาล	โรงแรม	การเกษตรกรรม	ธุรกิจการท่องเท่ียว	

สหกรณ์	มรดกและทรัสตี	การประกนัภยั	ธุรกิจขนาดกลาง	และ

ขนาดย่อม	ตลอดจนหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีมิได้

หวงัผลก�าไร	 โดยเลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง	

หรือหลายประเภทตามความเหมาะสม	ทัง้นีใ้ห้ค�านึงถึงคณุธรรม	

และจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี

41 4316  สัมมนาการบัญชีการเงิน           3(3-0-6)

41 4316  Seminar in Financial Accounting

วชิาบงัคับก่อน : การบญัชีชัน้กลาง1 และการบญัชีชัน้

กลาง2

	 อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน�าแม่บทการ	

บญัชี	 และมาตรฐานการบญัชีไปใช้ในการปฏิบตัิงานด้าน																

การบญัชีการเงินส�าหรับองค์กรประเภทต่าง	 ๆ	 โดยใช้กรณี

ศกึษา	บทความ	เอกสารต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและ

ต่าง	ประเทศ	ประเด็นท่ีน่าสนใจ	ตลอดจนปัญหาด้านการบญัชี	

การเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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41 4323  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ     3(3-0-6)

41 4323  Public Sector Accounting 

วิชาบังคับก่อน: การบัญชีชัน้ต้น   

	 ความหมาย	 วตัถปุระสงค์	 แนวคิดและพฒันาการ	

ด้านการบญัชีของหน่วยงานภาครัฐ	นโยบายการบญัชีและ	

มาตรฐานการบญัชีภาครัฐ	ระบบและวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบั		การ

บญัชีหน่วยงานภาครัฐ	 การจดัท�ารายงานทางการเงินของ	

หน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน	ทัง้นีใ้ห้ค�านึงถึง	

คณุธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี

41 4330  โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี     3(2-2-5)

41 4330  Accounting Software Package

วิชาบังคับก่อน: การบัญชีชัน้ต้น

	 วิวฒันาการของการประยกุต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์	

ในทางการบญัชี	 การน�าระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเข้ามาช่วยใน

การประมวลผลทางบญัชีให้ได้เกิดประสิทธิภาพ	ในวงจรราย

ได้	 วงจรรายจ่าย	 วงจรการซือ้	 วงจรการขาย	และวงจรอ่ืน	ๆ	

ในบนัทึกบญัชี	 การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท	 ตลอด

จนการจดัท�ารายงานทางการเงิน	 ทัง้นีใ้ห้ค�านึงถึงคณุธรรม	

และจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี

กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร

41 4319  สัมมนาการบัญชีบริหาร          3(3-0-6)

41 4319  Seminar in Managerial Accounting

วิชาบังคับก่อน  :  การบัญชีต้นทุน 2

	 อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบญัชีบริหาร

กบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป	การใช้ข้อมลูทางการบญัชี	

ในเชิงกลยทุธ์	การประยกุต์การบญัชีต้นทนุและการวิเคราะห์

ข้อมลูทางการบญัชี	 เพ่ือการบริหารตลอดจนประเด็นท่ีน่า	

สนใจ	 ปัญหาพิเศษทางการบญัชีบริหารตามสภาพแวดล้อม

ปัจจบุนัและจรรยาบรรณวิชาชีพ

41 4331  การวางแผนก�าไรและการควบคุม    3(3-0-6)

41 4331  Profit Planning and Control

วชิาบงัคับก่อน : การบญัชีชัน้กลาง1 และการบญัชีชัน้

กลาง2

	 การวางแผนกลยทุธ์	 บทบาทของการวางแผนก�าไร

และการควบคมุ	 รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กร	

ประเภทต่าง	 ๆ	 โดยเน้นการวางแผนกลยทุธ์และการใช้งบ									

ประมาณเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคมุการด�าเนิน	

งานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้	 การก�าหนดดชันีชีว้ดัผลการ	

ด�าเนินงาน	 และการรายงานเพ่ือการควบคมุและการบริหาร	

ทัง้นีใ้ห้ค�านึงถึงคณุธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี

41 4332  การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)

41 4332  Environmental Management Accounting

วชิาบงัคับก่อน: การบญัชีขัน้กลาง1  และการบญัชีขัน้

กลาง2  

	 กรอบแนวคิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน	 (Sustainable	

Development)	 ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจท่ีมี	

ต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม	กระบวนการจดัการสิ่งแวดล้อม	การ

รวบรวม	 จดัท�าและวิเคราะห์ข้อมลูต้นทนุสิ่งแวดล้อม	และ

ประโยชน์ทางธุรกิจท่ีได้รับจากการจดัการสิ่งแวดล้อม	ทัง้ท่ี

เป็นตวัเลขทางการเงิน	และไม่เป็นตวัเลขทางการเงิน		การจดั

ท�ารายงานข้อมลูการจดัการสิ่งแวดล้อม	(Environment	Man-

agement	 Reporting)	 เสนอต่อผู้บริหาร	 รวมทัง้การจดัท�า

รายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน	(Sustainability	Reporting)	

เสนอต่อผู้ ใช้ภายนอกตามแนวปฏิบตัิของ	ISO	หรือ	หน่วยงาน

อ่ืน	ๆ		ท่ีเก่ียวข้อง	ทัง้นีใ้ห้ค�านึงถึงคณุธรรม	และจรรยาบรรณ

วิชาชีพบญัชี

กลุ่มวิชาการตรวจสอบ

41 4320  การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท�า     3(2-2-5)

  และตรวจสอบบัญชี                   

41 4320  Computerized Auditing

วิชาบังคับก่อน  :  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  

และการสอบบัญชี

	 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์	และการประมวล

ผล	ข้อมลู	การควบคมุภายในของระบบประมวลผลข้อมลูด้วย	

คอมพิวเตอร์	 	 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบญัชี																		

การตรวจสอบบญัชีระบบงานซึง่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ	ปฏิบตัิ

ข้อมลู

41 4321  สัมมนาการตรวจสอบภายใน     3(3-3-6)

41 4321  Seminar in Internal Auditing 

วิชาบังคับก่อน : การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน

	 อภิปราย	 วิเคราะห์และค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้												

และความเข้าใจอย่างลกึซึง้ในปัญหาในการปฏิบตัิงานของ	ผู้

ตรวจสอบภายใน	แนวทางการแก้ไข	โดยใช้กรณีศกึษา	บทความ

และเอกสารต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและ	ต่างประเทศ	

ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจ	 ปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบ

ภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี
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41 4322  สัมมนาการสอบบัญชี             3(3-0-6)

41 4322  Seminar in Auditing

วิชาบังคับก่อน  :  การสอบบัญชี

	 อภิปราย	 วิเคราะห์และค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้										

และความเข้าใจอย่างลกึซึง้ในมาตรฐานการสอบบญัชีและ		

ปัญหาในการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี	 แนวทางการแก้ไข	

โดยใช้กรณีศกึษา	บทความและเอกสารต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	ทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ	ตลอดจนประเด็นท่ีน่าสนใจ		ปัญหา

พิเศษด้านการสอบบญัชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ

41 4325  การบัญชีนิติเวช                3(3-0-6)

41 4325  Forensic Accounting

วิชาบังคับก่อน  :  การสอบบัญชี  

	 ความหมาย	แนวคิด	และการพฒันารูปแบบการ	บญัชี

นิติเวช	 ความแตกต่างระหว่างการบญัชีนิติเวชกบัการ	 ตรวจ

สอบทจุริต	คณุสมบตัิและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ	นกับญัชี

นิติเวช	สถาบนัวิชาชีพการบญัชีนิติเวช	เทคนิคและวิธีการตรวจ

สอบและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพ่ือ

ด�าเนินคดีในศาล

กลุ่มวิชาภาษีอากร

41 4318  การวางแผนภาษี          3(3-0-6)

41 4318  Tax Planning

วิชาบังคับก่อน  :  การภาษีอากร 2

	 การวางแผนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา	 ภาษีเงินได้

นิติบคุคล	ภาษีหกั	ณ	ท่ีจ่าย	และภาษีมลูค่าเพ่ิม	และภาษีอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	เพ่ือให้การเสียภาษี

เป็นไปอย่างประหยดั	ภายใต้กรอบของกฎหมายและความรับ

ผิดชอบต่อสงัคม

41 4333  สัมมนาการภาษีอากร                3(3-0-6)

41 4333  Seminar in Taxation

วิชาบังคับก่อน  :  การภาษีอากร 2

	 อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นท่ีน่าสนใจทางภาษี	

อากร	โดยใช้กรณีศกึษาบทความ	และเอกสารต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	 ตลอดจนค�าวินิจฉัยด้านภาษี

อากร	และค�าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง

กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 

41 4327  สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(0-400-0)*

41 4327  Co-operative Education in Accounting

วิชาบังคับก่อน: การเตรียมความพร้อมสหกิจ 

	 โดยการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการอย่างมี	ระบบ	

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยักบัสถานประกอบการ

เพ่ือพฒันานกัศกึษาให้มีความรู้ทางการปฏิบติัและทกัษะต่าง	

ๆ	ในการท�างานในวิชาชีพบญัชี	สามารถพฒันาตนเอง	ในด้าน

ความคิด	 จิตใจ	 และอารมณ์	 โดยมีเวลาในการท�างานทัง้สิน้

ไม่น้อยกว่า	4	เดือนเต็ม	นกัศกึษาจะได้รับการประเมินผลจาก

การท�ารายงานผลการศึกษาท่ีได้จากการท�างานใน	สถาน

ประกอบการ	หรือผลงานสร้างสรรค์อ่ืน

41 4334  วิจัยทางการบัญชี      3(3-0-6)

41 4334  Accounting Research and Methodology

วิชาบังคับก่อน: การบัญชีชัน้กลาง 1  การบัญชีชัน้

กลาง 2  และสถิติธุรกิจ  

	 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวการวิจยั	หลกัการ	 ระเบียบวิธี

วิจยั	 การท�าวิจยัในรูปแบบต่างๆ	 การใช้สถิติวิเคราะห์อย่าง

ง่ายในการวิเคราะห์ข้อมลู	และการศกึษาทบทวนวรรณกรรม	

ท่ีเก่ียวข้อง	ทางด้านการบญัชี

41 4335  ปัญหาพิเศษทางการบัญชี      3(3-0-6)

41 4335  Special Problems in Accounting 

วชิาบงัคับก่อน : การบญัชีชัน้กลาง1 และการบญัชีชัน้

กลาง2

	 การศึกษาค้นคว้าทางบญัชีระดบัปริญญาตรี	 และ										

เรียบเรียงเขียนเป็นรายงานเบือ้งต้น

41 4336  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1(1-2-3)

  ทางการบัญชี   

41 4336  Co-operative Educational Orientation in 

  Accounting

เงื่อนไขรายวิชา : นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใน

วิชาเอกบังคับแล้ว ไม่ต�่ากว่า 30 หน่วยกิต

	 หลกัการ	แนวคิด	และกระบวนการของสหกิจศกึษา	

ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง	ความรู้พืน้ฐานและเทคนิคใน	การ

สมคัรงานอาชีพ	ความรู้พืน้ฐานในการปฏิบตัิงาน	การสื่อสาร	

และมนษุยสมัพนัธ์	 การพฒันาบคุลิกภาพ	 ระบบการบริหาร

คณุภาพ	ในสถานประกอบการ	เทคนิคการน�าเสนอ	การเขียน

รายงาน



242 คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

41 4337  การบัญชีปฏิบัติการ    6(0-12-0)

41 4337  Accountant Internship

วิชาบังคับก่อน: การสอบบัญชี หรือโดยความเหน็ชอบ 

ของคณะ

	 นกัศึกษาฝึกปฏิบตัิจริงทางการท�าบญัชีเร่ิมตัง้แต	่											

การออกแบบและจ�าแนกเอกสารเพ่ือการควบคมุภายในท่ีดี															

การวิเคราะห์เอกสารทางบญัชีเพ่ือน�ามาบนัทกึบญัชีตาม	วงจร

ธุรกิจ	การค�านวณภาษีและการจดัท�าแบบฟอร์มเพ่ือน�าสง่ภาษี

ตามกฎหมาย	การกระทบยอดสินทรัพย์	หนีส้ิน	สว่นของเจ้าของ	

รายได้และค่าใช้จ่าย	 เพ่ือจดัท�ารายละเอียดประกอบงบการ

เงิน	การจดัท�างบการเงิน	 และการจดัท�าเอกสาร	น�าเสนองบ

การเงินในท่ีประชมุ	การจดัท�าเอกสารเพ่ือน�าส่งงบการเงินต่อ

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง
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คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป
กลุ่มวิช�มนุษยศ�สตร์ 
00 5000  มนุษย์สัมพันธ์        3(3-0-6) 

00 5000  Human Relations

วิช�บังคับก่อน  :  ไม่ม ี

	 ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและกลุ่มต่าง	ๆ 	ในสงัคม		

อิทธิพลและวฒันธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีบทบาท	

ต่อบุคคลและกลุ่ม	 ศิลปะการพดู	 การสนทนา	การฟังและ											

การปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในสงัคม		การติดต่อ	

สื่อสารและการพฒันาบคุลิกภาพในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์

00 5001  ส�รนิเทศและก�รศึกษ�ค้นคว้� 1(1-0-2)    

00 5001  Information Services and Study Fundamentals

วิช�บังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาความหมาย	ความส�าคญัของสารสนเทศ	การ

จดัเก็บ	 	 การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ	 	 ทรัพยากรสารสนเทศ

ต่างๆ		รูปแบบการเขียนรายงานทางวิชาการ		การเขียนรายการ

อ้างอิง	การน�าเสนอสารสนเทศ	และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีใช้ในงานบริการต่างๆ	ของห้องสมดุ	ตลอดจนเสริมสร้างให้

ผู้ เรียน	มีเจตคติ	ท่ีดี	และมีนิสยัในการใฝ่หาความรู้

00 5002  ศิลปวัฒนธรรม          3(3-0-6)

00 5002  Art and Culture

วิช�บังคับก่อน  :  ไม่มี

		 ศกึษาลกัษณะและโครงสร้างของสงัคม	ความหมาย	

คณุค่า	ความส�าคญัของศิลปะและวฒันธรรม	ในฐานะท่ีเป็น

มรดกทางวฒันธรรมของชาติ	 ศึกษารูปแบบของศาสนาและ

ความเช่ือ	รวมถึงแนวคิดของคนไทยต่อเร่ืองต่างๆ	อนัน�ามาซึง่	

การสร้างศิลปวฒันธรรม	 โดยเน้นศึกษาศิลปวฒันธรรมไทย	

เป็นหลกั

00 5003  อ�รยธรรม           3(3-0-6)

00 5003    Civilization

วิช�บังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศกึษาพฒันาการทางอารยธรรมในภมิูภาคต่าง	ๆ 	ท่ี

เกิดขึน้ตัง้แต่สมยัยคุโบราณจนถึงปัจจบุนั	 การถ่ายทอดและ

เปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ	อนัสง่ผลต่อสภาพบ้านเมือง	

เศรษฐกิจ	สงัคม	และวฒันธรรม	เน้นการศกึษาท่ีเก่ียวข้อง	กบั

อารยธรรมไทย

00 5004  มนุษย์กับดนตรี                          3(3-0-6) 

00 5004  Man and Music

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี 

	 ศึกษาประเภทและชนิดของเคร่ืองดนตรีประเภท	

ต่างๆ	 	 ทัง้ของไทยและสากล	 	 ความเข้าใจองค์ประกอบของ		

ดนตรีอนัเป็นพืน้ฐานแก่การฟังผลงานเพลงเอกของโลก																	

เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั	รวมทัง้	อจัฉริยะ

ของคีตกวีบางคน

00 5005  มนุษย์กับวรรณกรรม      3(3-0-6)

00 5005  Man and  Literary Works   

วิช�บังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาเก่ียวกบัก�าเนิด	 รูปแบบ	 วิวฒันาการ	 และ														

ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัการแสดงออกทางศิลปะของ

วรรณคดีประเภทต่าง	 ๆ	 กวีนิพนธ์	บทละคร	 เร่ืองสัน้	 และ

นวนิยาย	 	 การศึกษาจะเน้นถึงการวิเคราะห์แนวความคิด

ปรัชญา	อดุมการณ์	 ค่านิยมและวฒันธรรม	ซึ่งจ�าลองไว้ใน

วรรณกรรมนัน้	 ๆ	 เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความคิด	 และการ

ตีความหมายในแง่มมุ	ต่าง	ๆ 	ในแต่ละยคุสมยั	รวมทัง้ทศันคติ	

โลกทศัน์	 ค่านิยม	ความเช่ือ	 และศรัทธาของผู้ประพนัธ์	 โดย

เช่ือมโยงให้สมัพนัธ์กบัปัจจบุนั

00 5006  จริยศ�สตร์ โลกทัศน์ และ     3(3-0-6)

   ก�รดำ�รงชีวิต    

00 5006  Moral Vision and Life Style

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี 

	 ลกัษณะ	แนวทางและเป้าหมายของการด�าเนินชีวิต	

ทศันะต่างๆ	เก่ียวกบัการด�าเนินชีวิต	ทศันคติของปรัชญาเมธี

ตะวนัออกและตะวนัตกท่ีส�าคญับางท่าน	 เกณฑ์ตดัสินความ

ดี	คณุธรรม	จริยธรรม	คณุความดีและการกระท�าความดี	การ											

วิเคราะห์ตรวจสอบความคิด	และความเช่ือของตนด้วยเหตผุล	

การอทิุศตนเพ่ือรับใช้สงัคม	ความส�าคญัของจารีตประเพณี	

และกฎหมายท่ีมีต่อการด�าเนินชีวิต	บทบาทของวิทยาศาสตร์	

และเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการด�ารงชีวิต	 การเลือกการด�าเนิน

ชีวิต	ในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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00 5011  ปรัชญ�กับชีวิต       3(3-0-6)

00 5011  Philosophy and Life

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี 

	 ทฤษฎี	 	 แนวคิด	 	 หลกัการและคณุประโยชน์ของ

ปรัชญา		การวิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นต่าง	ๆ 		ในชีวิตและ

เหตกุารณ์	แวดล้อม	การน�าแนวคิดทางจริยธรรม	ศีลธรรม	และ

ปรัชญาไปใช้ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีคณุภาพ

กลุ่มวิช�สังคมศ�สตร์
00 6001  สังคม เศรษฐกิจ ก�รเมือง      3(3-0-6)

   และก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตย  

00 6001  Society Economy Politics and Government 

   in Democratic System

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี 

	 ศกึษาพฒันาการของสงัคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	และ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ลกัษณะ	 โครงสร้าง

สถาบนัทางสงัคม	ปัญหาทางสงัคม	และแนวโน้ม	การเปลี่ยนแปลง

ทางสงัคมไทย	ลกัษณะ	โครงสร้าง	 รูปแบบ	การพฒันา	และ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทย	 ในอนาคต	การ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 	 การปกครองตัง้แต่	 อดีตจนถึง

ปัจจบุนั	ความหมาย	ความส�าคญั	ของการเมือง	การปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย

00 6002  กฎหม�ยเบือ้งต้น      3(3-0-6)

00 6002  Introduction to Law

วิช�บังคับก่อน: ไม่มี 

	 ความหมาย		บ่อเกิด		ระบบและประเภทของกฎหมาย	

การจดัท�ากฎหมาย		ความส�าคญัของกฎหมายต่อบคุคลและ

สงัคม	หลกักฎหมายในส่วนท่ีจ�าเป็นส�าหรับประชาชนซึ่ง	

เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ�าวนั	 และสร้างพืน้ฐานเพ่ือการศึกษา	

กฎหมายเฉพาะเร่ืองต่อไป

00 6003  จิตวิทย�เพื่อคุณภ�พชีวิต    3(3-0-6) 

00 6003  Psychology for Quality of Life

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี

	 หลกัการและข้อเท็จจริงจากงานวิจยัของมนษุย์ท่ี											

เก่ียวข้องกบัพฤติกรรม	และองค์ประกอบท่ีส�าคญั	ทางจิตวิทยา	

เช่น	การเรียนรู้	อารมณ์และความรู้สกึ	การจงูใจ	บคุลิกภาพ	

ความทรงจ�า	สติสมัปชญัญะ	เชาวน์ปัญญา	และกระบวนการ	

ทางสงัคม	 วฒันธรรม	 ท่ีเป็นแนวทางในการท�าความเข้าใจ	

พฤติกรรม	ท�านายพฤติกรรม	และควบคมุพฤติกรรมของตนเอง	

และผู้ อ่ืน	ตลอดจนการน�าจิตวิทยาไปประยกุต์ใช้	ในการด�าเนิน	

ชีวิตด้านต่างๆ		ด้านสร้างสมัพนัธภาพ	การอยู่ร่วมกนัในสงัคม	

รวมทัง้การพฒันาตนเองให้มีความสขุ

00 5007  ทักษะเพื่อก�รเรียนรู้และพัฒน�     1(0-2-4)  

   ตนเอง  

00 5007  Study Skills and Self-Development Skills

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี

	 ทศันคติท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการศึกษาในระดบัอดุม		

ศกึษา		การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั		การปรับตวัด้านการเรียน		

การสร้างความเช่ือมัน่	 ความภาคภมิูในตนเอง	การพฒันา

บคุลิกภาพ	การพฒันาความรับผิดชอบต่อตนเอง	สงัคม	การ

ร่วมกิจกรรม	 ท่ีสร้างสรรค์และท�างานร่วมกบัหมู่คณะ	การ

พฒันาจิตใจ			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	การจดัการอารมณ์กบัความเครียด

อย่างถกูต้อง	รวมทัง้รู้จกั	ใช้ความคิด	วิจารณญาณและหลกั

ธรรมในการด�าเนินชีวิต		อย่างพอเพียง

00 5008  พลศึกษ�เพื่อคุณภ�พชีวิต             1(0-2-4) 

00 5008  Physical Education for Quality of Life 

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี 

	 ความรู้และทกัษะทัว่ไปเก่ียวกบัการออกก�าลงักาย	

เพ่ือความเข้มแข็งสมบรูณ์ของสขุภาพกายและจิตใจ	กิจกรรม	

การออกก�าลงักายและนนัทนาการท่ีปลกูฝังคณุธรรม	จริยธรรม	

และความมีน�า้ใจเป็นนกักีฬา	เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต

00 5009  ภูมิปัญญ�ไทย                            3(3-0-6)

00 5009  Thai Folk Wisdom

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี 

	 ศึกษาความหมายและขอบข่ายของภมิูปัญญาไทย	

ภมิูปัญญาไทยกบัวฒันธรรมพืน้บ้าน	ประเภทของภมิูปัญญา

ไทย	องค์ประกอบของการเกิดภมิูปัญญาไทย	ปัจจยัสี่กบัการ										

ด�ารง	ชีพของคนในภมิูภาคต่าง	ๆ 		คณุค่าการสืบสาน	การเผย

แพร่	และการปรับใช้ภมิูปัญญาไทยในสภาวการณ์ปัจจบุนั

00 5010  ศ�สนศึกษ�และธรรมปฏิบัติ          3(3-0-6) 

00 5010  Religious Studies and Moral Practice

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี 

	 ลกัษณะทัว่ไปของศาสนา	คณุค่าและอิทธิพลของ		

ศาสนาท่ีมีต่อการด�าเนินชีวิตตัง้แต่อดีต	ศกึษา	ประเด็นปัญหา	

ร่วมสมยั	 อนัจะน�าไปสู่ความเข้าใจและการปฏิบตัิท่ีถกูต้อง													

การด�ารงตนให้เหมาะสมตามหลกัค�าสอนของศาสนา	การเข้า

อบรมโครงการพฒันาร่างกาย	จิตใจและปัญญา	เพ่ือฝึก	ปฏิบตัิ

ตนให้เป็นผู้ มีศิลปะในการด�าเนินชีวิตและเป็นแบบ	อย่างท่ีดี

ของสงัคม
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00 6004  จิตวิทย�ธุรกิจและอุตส�หกรรม      3(3-0-6) 

00 6004  Business and Industrial Psychology

วิช�บังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนษุย์ในองค์กร	 และการ

ท�างาน	ในองค์กร	ความเป็นมาของจิตวิทยาธุรกิจและอตุสาหกรรม	

การวิเคราะห์งาน	 การประเมินการท�างาน	 การคดัเลือก	 การ

จดัต�าแหน่งงาน	การจดัการอบรม	การสร้างแรงจงูใจในการ

ท�างาน	พฤติกรรมส่งเสริมการท�างานและการถ่วงงาน	 	 แนว

ความคิดท่ีส�าคญัของจิตวิทยาและการน�าจิตวิทยามาประยกุต์

กบั	ปัญหาท่ีน่าสนใจ	เช่น	 เจตคติ	แรงจงูใจ	ความคบัข้องใจ	

ความปลอดภยั	 การขดัแย้ง	 การคดัเลือกการฝึกอบรมและ	

พฒันาบคุคล	ความเป็นผู้น�า	 การท�างานเป็นกลุ่ม	 ตลอดจน

การดแูลสขุภาพ	ท่ีปัญหาสขุภาพอาจเก่ียวข้อง	กบัการท�างาน

00 6005  ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและ     3(3-0-6)  

  ทรัพย�กรธรรมช�ติ                

00 6005  Environmental and Natural Resources  

   Management

วิช�บังคับก่อน  :  ไม่มี

	 กฎเกณฑ์ทัว่ไปของระบบนิเวศน์	 	 ความสมัพนัธ์											

ระหว่างสิ่งมีชีวิตกบัสภาพแวดล้อม	 การใช้และการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ	มลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		การ

แก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม	การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม	 	 ระบบ

มาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม	ISO	14000

00 6007  เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน  3(3-0-6)

00 6007  Self - Sufficient Economy and Community 

Business

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี

	 ความหมาย	แนวคิด	วิธีการและรูปแบบเก่ียวกบัการ	

ประกอบอาชีพในลกัษณะของเศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจ	

ชมุชน	 ปัจจยัส�าคญัในการส่งเสริมสนบัสนนุการสร้างความ										

เข้มแข็งในการด�ารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง	และธุรกิจชมุชน	

ในพืน้ท่ีต่างๆ	

00 6010  ก�รพัฒน�บุคลิกภ�พ      3(3-0-6)

00 6010  Personality Development

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี

	 ศกึษาถึงการพฒันาบคุลิกภาพทัง้ภายใน	และภายนอก		

ในด้านการพฒันาลกัษณะนิสยัสว่นตวั		การวางตวัอย่างเหมาะ

สม	การสร้างมนษุยสมัพนัธ์	 มารยาทสงัคม	 	 วฒันธรรมและ

ประเพณีไทย						วิธีการบ�ารุงรักษาสขุภาพ	ร่างกายและจิตใจ	

การดแูลรักษา

ร่างกายส่วนต่าง	 ๆ	 การแต่งกายท่ีเหมาะสม	 กิริยาท่าทาง														

ตลอดจนฝึกทกัษะการพดูเพ่ือบคุลิกภาพท่ีดี

00 6011  คว�มรู้เบือ้งต้นท�งธุรกิจ     3(3-0-6)

00 6011  Introduction to Business 

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี

	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจต่างๆ	

ความส�าคญัและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสงัคม	สภาวะ	

แวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจ	 จดุมุ่งหมายของการประกอบ

ธุรกิจ	 ความส�าคญัระหว่างหน้าท่ีต่างๆของธุรกิจ	 โดยเน้นถึง

บทบาท	ของแต่ละหน้าท่ีต่างๆ	และจริยธรรมของการประกอบ

ธุรกิจ	หลกัการเขียนแผนธุรกิจเบือ้งต้น

00 6012    ก�รเงินส่วนบุคคล            3(3-0-6)

00 6012    Personal Finance       

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี     

	 ศกึษาถึงทกัษะการจดัการเงินของบคุคลว่าด้วย	เร่ือง

การจดัหาเงินรายได้	เพ่ือมาใช้ในการด�ารงชีพของบคุคล	ขณะ

เดียวกนัจะต้องหาวิธีการหรือเทคนิคของการใช้จ่ายเงิน	 การ

ออมและการลงทนุของบคุคลให้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะท�าให้

เกิดอิสรภาพทางการเงิน	 (Financial	 	 Freedom)	 โดยศกึษา	

ในรายละเอียดของเทคนิคต่าง	ๆ	ในการหารายได้	(Earning)	

และการวางแผนภาษีส�าหรับบคุคล		การใช้จ่ายเงิน	(Spend-

ing)	การวางแผนการเงินสว่นบคุคลและหลกัปรัชญา	เศรษฐกิจ

พอเพียง	 โดยการจดัท�างบประมาณ	และการบริหาร	หนีส้ิน

และเครดิตส่วนบุคคล	 	 การออมเงิน(Saving)	 การลงทนุ	 

(Investing)	 โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินประเภทต่างๆ	 ท่ีทนั

สมยั	และเหมาะสมในแต่ละบคุคล

00 6013  ก�รจัดก�รและก�รเป็น       3(3-0-6)

   ผู้ประกอบก�ร  

00 6013  Management and Entrepreneurship

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี

	 ศกึษาความหมาย		บทบาทลกัษณะพืน้ฐานของธุรกิจ		

ความหมายและแนวคิดของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	และองค์

ประกอบท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ	 	 ได้แก่	 	การจดัการ	 	การ

บญัชี		การเงิน	การตลาด	การบริหารบคุลากร	บริหารส�านกังาน		

แนวทางการประกอบธุรกิจ	เอกสารทางธุรกิจ		สามารถ	วิเคราะห์

ปัญหา	ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม		และการเสริมสร้าง	

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของตนเองท่ี	เก่ียวข้องในการด�าเนิน

ธุรกิจ	 	 ตลอดจนคณุสมบตัิและจรรยาบรรณ	ของผู้ประกอบ

การท่ีดี
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00 6014  ธนบุรีศึกษ�                               1(2-0-4)

00 6014  Thonburi Studies

	 ศึกษาประวตัิความเป็นมาของกรุงธนบรีุ	 จากอดีต	

ถึงปัจจบุนั	สภาพทางเศรษฐกิจ	การเมือง	การปกครอง	สงัคม		

ศิลปวฒันธรรม	 ชมุชน	 อาชีพ	ประวตัิบคุคลส�าคญั	พระราช		

ประวตัิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 	 การสถาปนา

กรุงธนบรีุ	สร้างจิตส�านึก	รักและหวงแหนท้องถ่ินของตน	สร้าง

ความ	ภาคภมิูใจในฐานะท่ีเป็นคนไทย	และมหาวิทยาลยัธนบรีุ

เป็นสถาบนัอดุมศึกษาท่ีก่อตัง้ในเขตหนองแขม	ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่ง	ของกรุงธนบรีุ

กลุ่มวิช�ภ�ษ�
00 7000  ทักษะก�รส่ือส�รภ�ษ�ไทย     3(3-0-6)

00 7000  Communication Skill in Thai

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี

	 ศึกษาพฒันาการของภาษาไทย	 ความส�าคญัของ							

ภาษาในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือสื่อสารในชีวิตประจ�าวนั																

ฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง	การพดู	การอ่าน	และ

การเขียน	การฟังเพ่ือจบัใจความ	การพดูในท่ีประชมุ	การอ่าน

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง	ๆ	เพ่ือหาความรู้		ฝึกทกัษะ	การเขียน

รูปแบบต่างๆ	เช่น	ความเรียง	การเขียนบนัทึกข้อความ	รายงาน

การประชมุ	จดหมายราชการ	การใช้ภาษาไทย	ในชีวิตประจ�า

วนั	ทัง้ฐานะผู้ รับสารและผู้ส่งสาร

00 7006  ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับก�รนำ�เสนอ     3(2-2-5)

00 7006  English for Presentations

วิช�บังคับก่อน :  ไม่มี

	 ศกึษาและพฒันาทกัษะในการเรียนภาษาองักฤษ									

เพ่ือใช้ในการน�าเสนอผลงานอยา่งมีประสทิธิภาพ	พฒันา	ทกัษะ	

ด้านการเขียนโดยมีการก�าหนดวตัถปุระสงค์	การจดัเตรียม																

เค้าโครงของเร่ืองท่ีจะน�าเสนอตามขัน้ตอน	 ฝึกการวางแผน	

การน�าเสนอ	ศกึษาแหลง่ข้อมลูและวิธีการสบืค้นโดยใช้	เทคโนโลยี

ใหม	่ๆ 	หลากหลายรูปแบบเข้ามาชว่ย		เชน่	การใช้	คอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ต	ฝึกการใช้อปุกรณ์ชว่ยในการ	น�าเสนอตามชนิด

ของข้อมลู	และรูปแบบในการน�าเสนอรูปแบบตา่งๆ	 	 รวมถงึ

ศกึษาวิธีการวิเคราะห์กลุม่ผู้ ฟังก่อนการน�าเสนอ

00 7010  ภ�ษ�ญ่ีปุ่น 1           3(2-2-5)

00 7010  Japanese 1 

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี

	 การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่ นใน	

ด้าน	 ฟัง	พดู	 อ่าน	 เขียน	 ในลกัษณะรูปประโยคพืน้ฐานท่ีใช้	

ไวยากรณ์เบือ้งต้นไม่ซบัซ้อน	ฝึกออกเสียงค�าภาษาญ่ีปุ่ นให้

ถกูต้อง	ฝึกบทสนทนาภาษาญ่ีปุ่ นซึง่มีค�าศพัท์	และรูปประโยค	

ท่ีไม่ซบัซ้อน	 ฝึกการเขียนประโยคง่าย	 ๆ	 เพ่ือการสื่อสาร	 ใน

ชีวิตประจ�าวนั	ฝึกการอ่านและเข้าใจข้อความภาษาญ่ีปุ่ นสัน้	

ๆ

00 7011  ภ�ษ�ญ่ีปุ่น 2          3(2-2-5)

00 7011  Japanese 2 

วิช�บังคับก่อน : ต้องผ่�นวิช� 007010  ภ�ษ�ญ่ีปุ่น 1        

	 หลกัไวยากรณ์ขัน้พืน้ฐานของภาษาญ่ีปุ่ นในระดบัท่ี

สงูขึน้	 ต่อจากวิชาภาษาญ่ีปุ่ น	 1	 ศึกษาเก่ียวกับค�าศพัท์															

และส�านวนท่ีใช้ในการสนทนาในสถานการณ์ต่าง	ๆ	เช่น	การ

ติดต่อ	และการสอบถามข้อมลู	เป็นต้น	ฝึกการอ่านออกเสียง	

รูปประโยค	ฝึกทกัษะการฟังบทสนทนาซึง่มีโครงสร้างท่ีเช่ือม

โยงประสานกนั	 ฝึกการอ่านบทความภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือจบัใจ	

ความส�าคญัได้อย่างถกูต้อง	

00 7012  ภ�ษ�จีน 1         3(2-2-5)

00 7012   Chinese  1

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี 

	 สทัอกัษรจีนและการผสมสทัอกัษรจีน	 เพ่ือให้เกิด

เสียงอ่าน	ตวัอกัษรจีนตามระบบสทัศาสตร์จีน	ฝึกการฟัง	พดู	

อ่าน	เขียนภาษาจีน	เรียนรู้ค�าศพัท์ทัว่ไปท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวนั

และระบบไวยากรณ์พืน้ฐาน			ฝึกออกเสียงค�าภาษาจีนให้ถกู

ต้อง	ฝึกบทสนทนาภาษาจีนซึง่มีค�าศพัท์	และรูปประโยคท่ีไม่

ซบัซ้อน	 ฝึกการเขียนประโยคง่าย	 ๆ	 เพ่ือการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวนั		ฝึกการอ่านและเข้าใจข้อความภาษาจีนสัน้	ๆ

00 7013   ภ�ษ�จีน 2        3(2-2-5)

00 7013   Chinese  2

วิช�บังคับก่อน : ต้องผ่�นวิช� 007012  ภ�ษ�จีน 1        

	 หลกัไวยากรณ์ขัน้พืน้ฐานของภาษาจีนในระดบัท่ี	สงู

ขึน้	ต่อจากภาษาจีน	1	ศกึษาเก่ียวกบัค�าศพัท์และส�านวนท่ีใช้

ในการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ	 เช่น	 การติดต่อ	 และการ

สอบถามข้อมลู	เป็นต้น	ฝึกการอ่านออกเสียงรูปประโยค	ฝึก

ทกัษะการฟังบทสนทนา	ซึง่มีโครงสร้างท่ีเช่ือมโยงประสานกนั		

ฝึกการอ่านและเข้าใจบทความภาษาจีนท่ีมี	ประโยคเช่ือมโยง

ประสานกนั	เพ่ือจบัใจความส�าคญัของเนือ้เร่ืองท่ีอ่านได้อย่าง

ถกูต้อง
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00 7015  ภ�ษ�อังกฤษในชีวิตประจำ�วัน      3(2-2-5)        

00 7015  English for Everyday Life

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี

	 การศึกษาและฝึกทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ	

เบือ้งต้น	 เพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางภาษา	 ฟัง	พดู	 อ่าน	 เขียน		

และสามารถน�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ�าวนั	เช่น	

การพดูทกัทาย	การแนะน�าตวัเอง	 การพดูโทรศพัท์	 การคยุ												

โต้ตอบกบัผู้ อ่ืนเก่ียวกบัสถานการณ์ทัว่	ๆ	ไปท่ีเกิดขึน้ใน	ชีวิต

ประจ�าวนั	 ซึ่งมีค�าศพัท์และรูปประโยคท่ีไม่ซบัซ้อน																								

การฝึกออกเสียงค�าภาษาองักฤษให้ถกูต้อง	 การบรรยาย	

ลกัษณะของสิ่งต่าง	ๆ	รอบตวั	การอธิบายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้

ในอดีต	ปัจจบุนัและอนาคต	การเขียนข้อความอย่างง่าย	โดย

ใช้ไวยากรณ์พืน้ฐาน	 ฝึกการอ่านและความเข้าใจข้อความ	

ภาษาองักฤษสัน้	ๆ

00 7016   ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รส่ือส�ร     3(2-2-5)

00 7016   English for Communication

	 การศกึษาและฝึกทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ	เพ่ือ

เสริมสร้างทกัษะทางภาษา	ฟัง	พดู	อ่าน	เขียน		และใช้	ภาษา

องักฤษเพ่ือการสื่อสารได้	โดยเน้นทกัษะการฟัง	พดู	เพ่ือการ

ตีความและสรุปความ	การให้เหตผุลการอ่านเพ่ือตีความและ

สรุปความ		การฝึกเขียนความเรียงสัน้	ๆ 		ในลกัษณะ	รูปประโยค

ท่ีซบัซ้อนมากขึน้		ศกึษาและฝึกทกัษะการอ่านออก	เสียงแบบ

รูปประโยค	การฟังบทสนทนาซึง่มีโครงสร้างท่ี	เช่ือมโยง	ประสาน

กนั	เพ่ือจบัใจความส�าคญัของเนือ้เร่ืองท่ี	อ่านได้อย่างถกูต้อง

 

00 7017  ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับก�รฟัง     3(2-2-5)

  และพูด             

00 7017  English for Listening and Speaking

วิช�บังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ฝึกฝนและพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางภาษาองักฤษ		

ของนกัศกึษาโดยเน้นการพฒันาทกัษะในด้านการฟัง	และการ

พดู	 	 	 ศึกษาการใช้โครงสร้างภาษาองักฤษและรูปแบบของ

ภาษา	 ท่ีไม่ซบัซ้อน	 	 เป็นประโยชน์ส�าหรับในการสนทนาใน

ชีวิตจริง	 รวมทัง้ฝึกทกัษะทางด้านการพดูและการฟังในห้อง

ปฏิบตัิ	การทางภาษา

00 7018  ก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษ              3(2-2-5) 

00 7018  Reading English

วิช�บังคับก่อน :  ไม่มี

	 ศึกษากลวิธีและเทคนิคเบือ้งต้นในการอ่านท่ีหลาก

หลายในระดบัหนึ่งย่อหน้า	ได้แก่	การใช้พจนานกุรมหาความ

หมายของค�าศพัท์	การเดาความหมายของค�าศพัท์	โดยดจูาก

ส่วนประกอบของค�าศพัท์	ฝึกอ่านข้อความสัน้	ๆ 		สามารถสรุป

และตอบค�าถามได้		การเขียนประโยคง่าย	ๆ 	ได้จากโครงสร้าง

โดยเน้นการฝึกฝนเรียนรู้จากหลกัการอ่าน	เพ่ือเป็นรูปแบบใน

การพฒันาทกัษะในด้านอ่ืน	 ๆ	 ต่อไปได้อย่างถกูต้องและมี

ประสิทธิภาพ

00 7019  ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับวิช�ชีพ 1        3(2-2-5)

00 7019  English for Careers 1

วิช�บังคับก่อน  :  ไม่มี

	 ศึกษาและพฒันาทกัษะในการเรียนภาษาองักฤษ	

เพ่ิมเติม	ฝึกเทคนิคการอ่าน	อ่านเพ่ือจบัใจความ	และสรุป	จาก

บทความ	 เอกสาร	 วารสารและต�าราท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาขา	

วิชาชีพ	การฟังและการสนทนาในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	เก่ียวกบั

วิชาชีพ	เรียนรู้โครงสร้างและศพัท์พืน้ฐานเก่ียวกบั		สาขาวิชาชีพ	

การเขียนบรรยาย	และการน�าเสนอผลงาน

00 7020  ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับวิช�ชีพ 2        3(2-2-5)

00 7020  English for Careers 2

วิช�บังคับก่อน  :  ต้องผ่�นวิช� 

007019 ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับวิช�ชีพ 1 

	 ศึกษาและพฒันาทกัษะในการเรียนภาษาองักฤษ	

เพ่ิมเติม	ฝึกทกัษะการอ่านบทความ	วารสาร	ต�ารา		และสิ่งตี

พิมพ์	อ่ืน	ๆ	เก่ียวกบัวิชาชีพในระดบัท่ีสงูขึน้	รวมถึงการเรียน

รู้โครงสร้างและค�าศพัท์เพ่ิมเติม	 การฟังและสรุปเร่ืองท่ีฟัง		 

การอ่านคู่มือในการปฏิบตัิงาน	การเขียนรายงาน		ฝึกการติดต่อ

สื่อความหมายในภาษาองักฤษ	 เช่น	 การเขียนบทคดัย่อ		 

การเขียนใบสมคัร	 การเขียนประวตัิ	 การเขียนจดหมาย		 

การตอบสมัภาษณ์	 การเขียนบนัทึก	 และการน�าเสนอ	 

ปากเปล่า
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กลุ่มวิช�คณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์
00 8000   คณิตศ�สตร์ทั่วไป      3(3-0-6)

00 8000   General Mathematics

วิช�บังคับก่อน : ไม่มี

	 ความรู้ระบบจ�านวนจริง	การแก้สมการและอสมการ	

เรขาคณิตวิเคราะห์	 เมตริกซ์	 ลิมิต	 และความต่อเน่ืองของ

ฟังก์ชนั	อนพุนัธ์และการอินทิเกรตเบือ้งต้นและการประยกุต์

00 8001  สถิติทั่วไป            3(3-0-6)

00 8001  General Statistics

วิช�บังคับก่อน : ไม่ม ี

	 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัสถิติ	การแจกแจงความถ่ี	การ

วดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง	 การวดัการกระจาย	ความน่าจะ

เป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปร	สุ่มแบบไม ่

ต่อเน่ืองและแบบต่อเน่ือง	 การสุ่มตวัอย่าง	 การประมาณค่า	 

การทดสอบสมมติฐาน	การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ	ทาง

เดียว	การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์และการถดถอยอย่างง่าย	

00 8002  วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี     3(3-0-6)

   เพื่อคุณภ�พชีวิต               

00 8002  Sciences and Technology for Quality of Life

วิช�บังคับก่อน :  ไม่มี

	 การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหา

ความรู้	ความสมัพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการด�ารงชีวิต	พลงังาน

ทดแทน	ผลกระทบของการใช้พลงังานต่อสิ่งมีชีวิต	 และสิ่ง

แวดล้อม	สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวนั	 และผลกระทบ	ของ

การใช้สารเคมีต่อมนษุย์และสิ่งแวดล้อม	การเลือกใช้เทคโนโลยี												

เพ่ืออนาคตท่ีเหมาะสม

00 8003  พืน้ฐ�นคอมพิวเตอร์และ      3(2-2-5)

   เทคโนโลยีส�รสนเทศ  

00 8003  Computer and Information Technology 

  Fundamentals

	 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการ

สื่อสาร		ประวตัิของคอมพิวเตอร์		ระบบดิจิทลั		แพลตฟอร์ม

คอมพิวเตอร์	 	 อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวล์เว็บ	 จริยธรรมและ

สงัคมไซเบอร์		เพ่ือประยกุต์ใช้ในงาน	โปรแกรมส�าเร็จรูปด้าน

สงัคม		ออนไลน์
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ภ�คผนวก

	 หลกัสตูรของมหาวิทยาลยัธนบรีุทกุหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา	 ซึ่งเป็นไป	
ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ	เร่ือง	กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ		พ.ศ.	๒๕๕๒		และประกาศ	คณะ

กรรมการการอดุมศกึษา		เร่ืองแนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๒

	 เร่ืองกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ	อาจเป็นเร่ืองใหม่ส�าหรับนกัศกึษา	คู่มือนกัศกึษาเลม่นีจ้ึงลงข้อมลูเก่ียวกบั	กรอบมาตรฐาน	

คณุวฒิุระดบัอดุมศกึษามาไว้	เพ่ือให้นกัศกึษาได้ท�าความเข้าใจกบัเร่ืองนี ้

	 ค�าส�าคญัท่ีนกัศกึษาควรรู้	คือ		มาตรฐานผลการเรียนรู้	และ	คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์	ของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี	

ซึ่งเป็นสิ่งท่ีนกัศึกษาต้องได้รับการพฒันา	 และมีการพฒันาตนเองจากความรู้	 และประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษา												

เพ่ือน�าไปสู่มาตรฐานการศกึษาและเป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของสงัคมไทยและสงัคมโลก		คู่มือฉบบันีไ้ด้คดัลอกข้อความ	บาง

ส่วน	จากเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา	 เร่ืองแนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ	 ระดบั

อดุมศกึษา	พ.ศ.	๒๕๕๒		ดงันี ้

กรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ�แห่งช�ติ

(Thai Qualifications Framework for Higher Education) ( TQF : HEd)

	 กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ	 หมายถึง	 กรอบท่ีแสดงระบบคณุวฒิุการศึกษาระะดบัอดุมศึกษา

ของประเทศซึง่ประกอบด้วย	 ระดบัคณุวฒิุ	 การแบ่งสายวิชา	 ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคณุวฒิุระดบัหนึ่งไปสู่ระดบัท่ีสงูขึน้	

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคณุวฒิุซึง่เพ่ิมสงูขึน้ตามระดบัของคณุวฒิุ	ลกัษณะของหลกัสตูรในแต่ละระดบั						คณุวฒิุ	

ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัเวลาท่ีต้องใช้	การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์	ซึง่เป็น	การส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	รวมทัง้ระบบและกลไกท่ีให้ความมัน่ใจในประสิทธิผลการด�าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน	 	 	 	 	 	 	คณุวฒิุ

ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติของสถาบนัอดุมศกึษา	ว่าสามารถผลิตบณัฑิตให้บรรลคุณุภาพตามมาตรฐานผลการ	เรียนรู้

หลักก�รสำ�คัญของกรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ�แห่งช�ติ
	 ๑.	 ยึดหลกัความสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๔๒	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบบัท่ี	๒)										

พ.ศ.	๒๕๔๕	ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 และมาตรฐานการอดุมศึกษา	 โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคณุวฒิุเป็น																		

เคร่ืองมือในการน�าแนวนโยบายในการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษาตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบญัญัติ	การ

ศกึษาแห่งชาติ		มาตรฐานการศกึษาของชาติ	และมาตรฐานการอดุมศกึษาไปสู่การปฏิบตัิในสถาบนัอดุมศกึษาได้อย่าง	เป็น

รูปธรรม	 เพราะกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษามีแนวทางท่ีชดัเจนในการพฒันาหลกัสตูร	 การปรับเปลี่ยนกลวิธี	 การ

สอนของอาจารย์	การเรียนรู้ของนกัศกึษา	ตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้มัน่ใจว่า	บณัฑิตจะบรรล	ุ								มาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงัได้จริง

	 ๒.	 มุ่งเน้นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต	 (Learning	Outcomes)	 ซึ่งเป็นมาตรฐานขัน้ต่�าเชิงคณุภาพ	 เพ่ือ

ประกนั	 คณุภาพบณัฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้เข้าใจและมัน่ใจถึงกระบวนการผลิตบณัฑิต	 โดยเร่ิมท่ี

ผลผลิต	 และผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา	 คือ	 ก�าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตท่ีคาดหวงัไว้ก่อน	หลงัจากนัน้จึง

พิจารณาถึง	องค์ประกอบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้บณัฑิตบรรลถุึงมาตรฐานผลการ

เรียนรู้นัน้														อย่างสอดคล้องและส่งเสริมกนัอย่างเป็นระบบ

	 ๓.มุ่งท่ีจะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ	 ท่ีได้ด�าเนินการไว้แล้วเข้าด้วยกนัและเช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกนั	 ซึง่

จะสามารถอธิบายให้ผู้ เก่ียวข้องได้เข้าใจอย่างชดัเจนเก่ียวกบัความหมายและความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาของ																	

คณุวฒิุหรือปริญญาในระดบัต่างๆ
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	 ๔.	 มุ่งให้คณุวฒิุหรือปริญญาของสถาบนัอดุมศึกษาใดๆ	 ของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับและเทียบเคียงกนัได้กบั									

สถาบนัอดุมศกึษาท่ีดีทัง้ในและต่างประเทศ	เน่ืองจากกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาจะช่วยก�าหนดความมีมาตรฐาน

ในการจดัการศกึษาในทกุขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ	โดยเปิดโอกาสให้สถาบนั	อดุมศกึษาสามารถจดัหลกัสตูร	ตลอดจนกระบวนการ

เรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย	โดยมัน่ใจถึงผลผลิตสดุท้ายของการจดัการศกึษา	คือ	คณุภาพของบณัฑิตซึง่จะมีมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงั	สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสขุและภาคภมิูใจ	 เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ ใช้บณัฑิต	และเป็น

คนดีของสงัคม				ช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพฒันาประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของก�รจัดทำ�กรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ�แห่งช�ติ
	 ๑.	 เพ่ือเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือในการน�าแนวนโยบายการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาตามท่ีก�าหนดไว้	

ในพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	(ฉบบัท่ี	๒)พ.ศ.	๒๕๔๕	เก่ียวกบัมาตรฐานการศกึษา

ของชาติ	 และมาตรฐานการอดุมศึกษาไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ด้วยการน�าไปเป็นหลกัในการพฒันาหลกัสตูร	

กระบวนการเรียนการสอน	และการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา

	 ๒.	 เพ่ือก�าหนดเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตให้ชดัเจนโดยก�าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตท่ีคาดหวงัใน	

แต่ละคณุวฒิุ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ	 และเพ่ือให้สถาบนัอดุมศึกษาและผู้ทรงคณุวฒิุ/ผู้ เช่ียวชาญในสาขา/สาขา

วิชาได้ใช้เป็นหลกั	และเป็นแนวทางในการวางแผน	ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพฒันาการจดัการศกึษา	เช่น	การพฒันาหลกัสตูร	

การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้	ตลอดจนกระบวนการวดัและการประเมินผลนกัศกึษา

	 ๓.	 เพ่ือเช่ือมโยงระดบัต่างๆของคณุวฒิุในระดบัอดุมศกึษาให้เป็นระบบ	 เพ่ือบคุคลจะได้มีโอกาส	 เพ่ิมพนูความรู้ได้

อย่างต่อเน่ืองและหลากหลายตามหลกัการศกึษาตลอดชีวิต	มีความชดัเจนและโปร่งใส	สามารถเทียบเคียงกบัมาตรฐาน	คณุวฒิุ

ในระดบัต่างๆ	กบันานาประเทศได้

	 ๔.	เพ่ือช่วยให้เกิดวฒันธรรมคณุภาพในสถาบนัอดุมศกึษาและเป็นกลไกในการประกนัคณุภาพ	ภายในของสถาบนั

อดุมศกึษา	ทกุแห่ง	และใช้เป็นกรอบอ้างอิงส�าหรับผู้ประเมินของการประกนัคณุภาพ	ภายนอกเก่ียวกบัคณุภาพบณัฑิต	และ

การจดัการเรียนการสอน

	 ๕.	 เพ่ือเป็นกรอบของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมัน่ใจในกลุ่มผู้ ท่ีเก่ียวข้อง	 อาทิ	

นกัศึกษา	ผู้ปกครอง	ผู้ประกอบการ	 ชมุชน	สงัคมและสถาบนัอ่ืนๆ	ทัง้ในและต่างประเทศเก่ียวกบัความหมายของคณุวฒิุ	

คณุธรรม	จริยธรรม	ความรู้	ความสามารถ	ทกัษะ	และสมรรถนะในการท�างาน	รวมทัง้คณุลกัษณะอ่ืนๆ	ท่ีคาดว่าบณัฑิตจะพึง

มี

	 ๖.	เพ่ือประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคณุวฒิุระหว่างสถาบนัอดุมศกึษา	ทัง้ในและต่างประเทศในการย้ายโอน	

นกัศึกษาระหว่างสถาบนัอดุมศึกษา	การลงทะเบียนข้ามสถาบนั	 และการรับรองคณุวฒิุผู้ส�าเร็จการศึกษาทัง้ในและ	 	 ต่าง

ประเทศ

	 ๗.เพ่ือให้มีการก�ากบัดแูลคณุภาพการผลิตบณัฑิตกนัเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา

	 ๘.เพ่ือน�าไปสู่การลดขัน้ตอน/ระเบียบ	(Deregulation)	การด�าเนินการให้กบัสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีความเข้มแข็ง

โครงสร้�งและองค์ประกอบของกรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ�แห่งช�ติ
	 ๑.	ระดบัคณุวฒิุ	(Levels	of	Qualifications)

	 ระดบัของคณุวฒิุแสดงถึงการเพ่ิมขึน้ของระดบัสติปัญญาท่ีต้องการ	 และความซบัซ้อนของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั														

นอกจากนีก้รอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติยงัก�าหนดคณุลกัษณะของนกัศึกษาระดบัแรกเข้าหลงัจากส�าเร็จ

การศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วย	 เพราะเป็นพืน้ฐานความรู้	 ความสามารถท่ีส�าคญัในการศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาคณุวฒิุระดบั

อดุมศกึษาเร่ิมต้นท่ีระดบัท่ี	๑	อนปุริญญา	(๓	ปี)	และสิน้สดุท่ีระดบัท่ี		๖	ปริญญาเอก	ดงันี ้

	 	 ระดบัท่ี	๑	อนปุริญญา	(๓	ปี)

	 	 ระดบัท่ี	๒	ปริญญาตรี

	 	 ระดบัท่ี	๓	ประกาศนียบตัรบณัฑิต

	 	 ระดบัท่ี	๔	ปริญญาโท

	 	 ระดบัท่ี	๕	ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู

	 	 ระดบัท่ี	๖	ปริญญาเอก
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	 บณัฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึ่งสามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัท่ีสงูขึน้แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัหลกัเกณฑ์											

การเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบนัอดุมศึกษาซึง่อาจขึน้อยู่กบัคะแนนเฉลี่ยสะสม	หรือเง่ือนไขอ่ืนเพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้สมคัรเข้า	

ศกึษาต่อจะมีโอกาสประสบความส�าเร็จในการศกึษาระดบัท่ีสงูขึน้และซบัซ้อนย่ิงขึน้

	 กรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ	แบ่งสายวิชาเป็น	๒	สาย	ได้แก่	สายวิชาการ	 เน้นศาสตร์บริสทุธ์ิทางด้านศิลปศาสตร์หรือ

ด้านวิทยาศาสตร์	โดยมุ่งศกึษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานัน้	ๆ 	เป็นหลกัไม่ได้สมัพนัธ์โดยตรงกบัการประกอบ	อาชีพ	

และสายวิชาชีพซึง่มุ่งเน้นการศกึษาในลกัษณะของศาสตร์เชิงประยกุต์	เพ่ือให้นกัศกึษามีความรู้และทกัษะระดบัสงู				ซึง่จ�าเป็น

ต่อการประกอบอาชีพ	 และน�าไปสู่การปฏิบตัิตามมาตรฐานวิชาชีพ	 	 การเรียนในสายวิชาการควรจะพฒันาความสามารถท่ี

ส�าคญัทัง้ในการท�างานและการด�ารงชีพในชีวิตประจ�าวนั	ส่วนหลกัสตูรสายวิชาชีพควรเก่ียวข้องกบัความเข้าใจ		การวิจยัและ

ความรู้ทางทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างทัว่ถึง	 และพฒันาความสามารถในการคิดและ

การแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมกบัทกุสถานการณ์	อย่างไรก็ตามหลกัสตูรทัง้สองสายดงักล่าวมีจดุเน้นท่ีแตกต่างกนั	ซึง่ควรสะท้อน

ให้เห็นในรายละเอียดของเนือ้หาสาระส�าคญัและในช่ือปริญญา	ผู้ส�าเร็จการศกึษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศกึษาต่อ

ระดบัสงูขึน้ในอีกสายวิชาหนึ่งได้	ซึง่สถาบนัอดุมศกึษาอาจจะก�าหนดเง่ือนไขบางประการของการเข้า				ศกึษาได้	เพ่ือให้ผู้ เรียน

มีพืน้ฐานความรู้และทกัษะท่ีจ�าเป็นเพียงพอส�าหรับการศกึษาต่อในระดบันัน้	ๆ	และบรรลผุลการ	 เรียนรู้ตามท่ีหลกัสตูรนัน้	ๆ	

คาดหวงั

ก�รเรียนรู้และม�ตรฐ�นผลก�รเรียนรู้ต�มกรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ�ของ 

ประเทศไทย
	 การเรียนรู้	หมายถึง	การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีนกัศกึษาพฒันาขึน้ในตนเองจากประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่าง	การ

ศกึษา	กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติก�าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้บณัฑิตมี	อย่างน้อย	๕	ด้าน	ดงันี ้

	 (๑)	ด้านคณุธรรม	จริยธรรม	(Ethics	and	Moral)	หมายถึง	การพฒันานิสยัในการประพฤติอย่างมีคณุธรรม	จริยธรรม	

และด้วยความรับผิดชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม	ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขดัแย้งทางค่านิยม	การพฒันา

นิสยัและการปฏิบตัิตนตามศีลธรรม	ทัง้ในเร่ืองส่วนตวัและสงัคม

	 (๒)	ด้านความรู้	(Knowledge)	หมายถึง	ความสามารถในการเข้าใจ	การนึกคิดและการน�าเสนอข้อมลู	การวิเคราะห์	

และจ�าแนกข้อเท็จจริงในหลกัการ	ทฤษฎี	ตลอดจนกระบวนการต่างๆ	และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

	 (๓)	 ด้านทกัษะทางปัญญา	 (Cognitive	 Skills)	 หมายถึง	 ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้	

ความเข้าใจในแนวคิด	หลกัการ	ทฤษฎี	และกระบวนการต่าง	ๆ	ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา	เม่ือต้องเผชิญกบัสถาน

การณ์ใหม่ๆ	ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน

	 (๔)	ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ	(Interpersonal	Skills	and	Responsibility)	หมาย

ถึง	ความสามารถในการท�างานเป็นกลุ่ม	การแสดงถึงภาวะผู้น�า	ความรับผิดชอบ	ต่อตนเองและสงัคม	ความสามารถในการ			

วางแผนและรับผิดชอบ	ในการเรียนรู้ของตนเอง

	 (๕)	 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข	 การสื่อสาร	 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Numerical	 Analysis,																		

Communication	and	Information	Technology	Skills)	หมายถึง	ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข	ความสามารถใน

การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ	ความสามารถในการสื่อสารทัง้การพดู	การเขียน	และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 นอกจากผลการเรียนรู้ทัง้	๕	ด้านนี	้บางสาขาวิชาต้องการทกัษะทางกายภาพสงู	เช่น	การเต้นร�า	ดนตรี	การวาดภาพ	

การแกะสลกั	พลศึกษา	 การแพทย์	 และวิทยาศาสตร์การแพทย์	 จึงต้องเพ่ิมการเรียนรู้ทางด้านทกัษะพิสยั	 (Domain	 of																						

Psychomotor	Skill)
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 ม�ตรฐ�นผลก�รเรียนรู้		คือ	ข้อก�าหนดเฉพาะซึง่เป็นผลท่ีมุ่งหวงัให้ผู้ เรียนพฒันาขึน้จากการเรียนรู้ทัง้	๕	ด้านท่ี	ได้

รับการพฒันาระหว่างการศึกษา	จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีสถาบนัอดุมศึกษาจดัให้ทัง้ในและนอก

หลกัสตูรและแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านัน้ได้อย่างเป็นท่ีเช่ือถือเม่ือเรียนจบ																

ในรายวิชาหรือหลกัสตูรนัน้แล้วมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึง่มีอย่างน้อย	๕	ด้าน	ดงักล่าวข้างต้น	เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้		ของ

บณัฑิตทกุคนในทกุระดบัคณุวฒิุ	โดยแต่ละด้านจะมีระดบัความซบัซ้อนเพ่ิมขึน้	เม่ือระดบัคณุวฒิุสงูขึน้	ทกัษะและความรู้จะ

เป็นการสะสมจากระดบัคณุวฒิุท่ีต�่ากว่าสู่ระดบัท่ีสงูขึน้ดงันัน้	 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดบัคณุวฒิุใดคณุวฒิุหนึ่งจะรวม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัของระดบัคณุวฒิุท่ีต�่ากว่าด้วย

 ม�ตรฐ�นผลก�รเรียนรู้ด้�นคุณธรรม จริยธรรม ใช้กบันกัศกึษาทกุคน	แม้ว่าบางสาขา/สาขาวิชานกัศกึษา	จ�าเป็น

ต้องพฒันาเป็นการเฉพาะ	เช่น	จรรยาบรรณของแพทย์			นกับญัชี	และนกักฎหมาย	เป็นต้น

 ม�ตรฐ�นผลก�รเรียนรู้ด้�นคว�มรู้  และ  ด้�นทักษะท�งปัญญ�	จะเก่ียวข้องโดยตรงกบัสาขา/สาขาวิชาท่ีเรียน	

ซึง่ต้องระบรุายละเอียดของความรู้และทกัษะของสาขา/สาขาวิชาท่ีเหมาะสมกบัระดบัคณุวฒิุไว้ในรายละเอียดของหลกัสตูร	

และรายละเอียดของรายวิชา

 ม�ตรฐ�นผลก�รเรียนรู้ด้�นทักษะคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบุคคลและคว�มรับผิดชอบ	 	 มุ่งหวงัให้นกัศึกษา											

ทกุคนไม่ว่าจะเป็นระดบัคณุวฒิุและสาขา/สาขาวิชาใด	ต้องบรรลมุาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านเหล่านี ้

 ม�ตรฐ�นผลก�รเรียนรู้ด้�นทักษะก�รวิเคร�ะห์เชิงตัวเลข ก�รส่ือส�ร และก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ  

มุ่งหวงัให้นกัศึกษาทกุคนไม่ว่าจะเป็นระดบัคณุวฒิุสาขา/สาขาวิชาใด	 ต้องบรรลมุาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านนี	้ แต่ส�าหรับ

นกัศึกษาท่ีเรียนในสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้นีจ้ะต้องเน้นให้มีความช�านาญ	มากกว่า

นกัศึกษาสาขา/สาขาวิชาอ่ืนๆ	 เช่น	 นกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 จะต้องมีความช�านาญและทกัษะตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทกัษะทางปัญญาเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม�ตรฐ�นผลก�รเรียนรู้แต่ละด้�นของระดับคุณวุฒ ิ
ระดับปริญญ�ตรี  อย่�งน้อยต้องเป็นดังนี ้

	 (๑)	ด้านคณุธรรม	จริยธรรม		สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม	จริยธรรม	และวิชาชีพโดยใช้ดลุยพินิจทางคา่นิยม	

ความรู้สกึของผู้ อ่ืน	คา่นิยมพืน้ฐาน	และจรรยาบรรณวิชาชีพ	แสดงออกซึง่พฤติกรรมทางด้านคณุธรรมและจริยธรรม	อาทิ	มีวินยั	

มีความรับผิดชอบ	ซ่ือสตัย์สจุริต	เสียสละ	เป็นแบบอย่างท่ีดี	เข้าใจผู้ อ่ืน	และเข้าใจโลก	เป็นต้น

	 (๒)	ด้านความรู้			มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ	ตระหนกั	รู้หลกัการและ

ทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง	 ส�าหรับหลกัสตูรวิชาชีพ	 มีความเข้าใจเก่ียวกบัความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขา

วิชา	และตระหนกัถึงงานวิจยัในปัจจบุนัท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้	ส่วนหลกัสตูรวิชาชีพท่ีเน้น	การ

ปฏิบตัิ	จะต้องตระหนกัในธรรมเนียมปฏิบตัิ	กฎระเบียบ	ข้อบงัคบั	ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

	 (๓)	ด้านทกัษะทางปัญญา		สามารถค้นหาข้อเท็จจริง	ท�าความเข้าใจ	และสามารถประเมินข้อมลูแนวคิดและ	หลกั

ฐานใหม่ๆ	จากแหล่งข้อมลูท่ีหลากหลาย	และใช้ข้อมลูท่ีได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืนๆ	ด้วยตนเอง	สามารถศกึษาปัญหา

ท่ีค่อนข้างซบัซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยค�านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี	ประสบการณ์ทาง

ภาคปฏิบตัิ	และผลกระทบจากการตดัสินใจ	สามารถใช้ทกัษะและความเข้าใจอนัถ่องแท้ในเนือ้หาสาระ	ทางวิชาการและวิชาชีพ	

ส�าหรับหลกัสตูรวิชาชีพ	นกัศกึษาสามารถใช้วิธีการปฏิบตัิงานประจ�าและหาแนวทางใหม่ในการ	 แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะ

สม

	 (๔)	 ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ	 	 มีสว่นชว่ยและเอือ้ตอ่การแก้ปัญหาในกลุม่ได้อยา่ง	

สร้างสรรค์	ไมว่า่จะเป็นผู้น�าหรือสมาชิกของกลุม่	สามารถแสดงออกซึง่ภาวะผู้น�าในสถานการณ์ท่ีไมช่ดัเจนและต้องใช้นวตักรรม

ใหม่ๆ 	 ในการแก้ปัญหา	 มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อยา่งเหมาะสมบนพืน้ฐานของตนเองและของกลุม่	 รับผิดชอบ	

ในการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง	รวมทัง้พฒันาตนเองและอาชีพ

	 (๕)	ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข	การสื่อสาร	และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ		สามารถศกึษาและท�าความเข้าใจ

ในประเดน็ปัญหา	สามารถเลือกและประยกุต์ใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเหมาะสมในการศกึษาค้นคว้า

และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมลู	ประมวลผลแปลความหมาย	และ								

น�าเสนอข้อมลูสารสนเทศอยา่งสม�่าเสมอ	สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ในการพดู	การเขียน	สามารถเลือกใช้รูปแบบ

ของการน�าเสนอท่ีเหมาะสมส�าหรับกลุม่บคุคลท่ีแตกตา่งกนัได้



254 คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละคณุวฒิุ	จะน�าไป

สู่การพฒันา	หลกัสตูรในแต่ละระดบัคณุวฒิุ	ซึง่มีลกัษณะวตัถปุระสงค์แตกต่างกนั	หลกัสตูรของแต่ละคณุวฒิุควร	มีลกัษณะ

อย่างน้อย	ดงันี ้

  หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญ�ตรี 	 	หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี	 ต้องออกแบบมาเพ่ือพฒันาคณุธรรม	จริยธรรม

ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาอย่างกว้างๆ	เน้นให้รู้ลกึในบางส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์	การพฒันาและผลการวิจยัล่าสดุ	

นกัศึกษาควรตระหนกัถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั	 ปริญญาตรีเป็นคณุวฒิุขัน้พืน้ฐานส�าหรับ		

การเข้าสู่อาชีพในสาขาต่างๆ	 ท่ีใช้ทกัษะความช�านาญสงูและการศึกษาต่อในระดบัท่ีสงูขึน้	 ดงันัน้หลกัสตูรจะต้องพฒันา	ผู้

เรียนทัง้คณุธรรม	จริยธรรม	ความรู้	และทกัษะท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบตัิในวิชาชีพ	และพืน้ฐานความรู้ภาคปฏิบตัิ	และภาคทฤษฏี	

และการวิจยัท่ีจ�าเป็นต่อการศกึษาต่อด้วย

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ

 ระดับปริญญ�ตรี

	 ผู้ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี	โดยทัว่ไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อย	ต่อไปนี ้

	 (๑)	ความรู้ท่ีครอบคลมุ	สอดคล้อง	และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาท่ีศกึษา	ตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎีและ	หลกั

การท่ีเก่ียวข้อง

	 (๒)	ความสามารถท่ีจะตรวจสอบปัญหาท่ีซบัซ้อนและพฒันาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จากความ

เข้าใจท่ีลกึซึง้ของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องโดยอาศยัค�าแนะน�าแต่เพียงเล็กน้อย

	 (๓)	ความสามารถในการค้นหา	การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์	และแก้ปัญหาท่ี

ซบัซ้อน	ตลอดจนการเลือกใช้กลไกท่ีเหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์

ต่อผู้ รับข้อมลูข่าวสารกลุ่มต่างๆ

	 (๔)	ในกรณีของหลกัสตูรวิชาชีพ	สิ่งส�าคญัคือ	ความรู้และทกัษะท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน	อย่างมีประสิทธิภาพใน

วิชาชีพนัน้ๆ

	 (๕)	ในกรณีของหลกัสตูรวิชาการท่ีไม่มุ่งเน้นการปฏิบตัิในวิชาชีพ	สิ่งส�าคญัคือ	ความรู้	ความเข้าใจอย่างลกึซึง้ใน	ผล

งานวิจยัต่าง	 ๆ	 ในสาขา/สาขาวิชานัน้	 ความสามารถในการแปลความหมาย	การวิเคราะห์	 และประเมินความส�าคญัของ										

การวิจยัในการขยายองค์ความรู้ในสาขา/สาขาวิชา

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์	(ของคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี)
	 (๑)	มีความคิดริเร่ิมในการแก้ไขปัญหา	และข้อโต้แย้งทัง้ในสถานการณ์ส่วนบคุคล	และของกลุ่ม	โดยการแสดงออก

ซึง่ภาวะผู้น�าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมไปปฏิบตัิได้

	 (๒)	สามารถประยกุต์ความเข้าใจอนัถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตนเพ่ือใช้ใน

การแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่ืน	ๆ

	 (๓)	สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ	โดยยอมรับข้อจ�ากดั

ของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน

	 (๔)	มีสว่นร่วมในการตดิตามพฒันาการในศาสตร์ของตนให้ทนัสมยั	และเพ่ิมพนูความรู้และความเข้าใจของตนอยูเ่สมอ

	 (๕)	มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสงูทัง้ในบริบททางวิชาการ	ในวิชาชีพและชมุชนอย่างสม่�าเสมอ

 

คำ�แนะนำ�		นกัศกึษาต้องน�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาใช้พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง	ต้องมีการ

ส�ารวจ/ประเมินตนเองอย่างสม่�าเสมอว่า	มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้	และ

คณุลกัษณะ	 ท่ีพึงประสงค์หรือไม่	 ส�าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้	 และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีกล่าว

ข้างต้น	 เป็นมาตรฐานฯ	และคณุลกัษณะฯ	ในภาพรวมของกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา	 	ซึง่

ในแต่ละหลกัสตูรจะมีการก�าหนดรายละเอียดในแต่ละด้านของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในภาพรวมของ

หลกัสตูร	และมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ซึง่การวดัผลประเมินผลต้องมีการวดัและประเมินตาม																									

มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก�าหนดไว้ในหลกัสตูร
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สหกิจศึกษ� (Corporative Education)

	 สหกิจศกึษา	 เป็นระบบการศกึษาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนในสถานศกึษา	 ร่วมกบัการไปหาประสบการณ์ตรงจาก

การปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการ	และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	สหกิจ	

ศกึษาเป็นระบบการศกึษาท่ีผสมผสานการเรียนกบัการปฏิบตัิงาน	หรือท่ีเรียกว่า	Work	Integrated	Learning		หรือ	WIL

	 สหกิจศกึษาเป็นการเตรียมความพร้อมของนกัศกึษา	ด้านการพฒันาอาชีพ	และเสริมทกัษะ		รวมทัง้เพ่ิมพนูประสบการณ์	

ให้นกัศกึษาพร้อมท่ีจะเข้าสู่ระบบการท�างานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั	 	 นกัศกึษาได้เพ่ิมเติมประสบการณ์ทาง

ด้านวิชาการ	วิชาชีพ	และการพฒันาตนเองให้นกัศกึษา	รู้จกัตน	รู้จกัคน	รู้จกังาน

	 สหกิจศกึษาเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ	ทัง้ภาคเอกชน	และภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพบณัฑิต	

รวมทัง้โอกาสในการคดัสรรบณัฑิตให้มีคณุภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ	สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างสถาน

ประกอบการและสถาบนัอดุมศึกษา	 ผ่านนกัศึกษา	 และคณาจารย์นิเทศ	 อนัจะน�าไปสู่ความร่วมมือท่ีกว้างขวางย่ิงขึน้	 โดย

เฉพาะ	การน�าไปสู่การพฒันาหลกัสตูร	และการเรียนการสอนให้ทนัสมยัได้มาตรฐานและตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน	

มากขึน้

ลักษณะง�นสหกิจศึกษ�
	 ปฏิบตัิงานเสมือนหนึ่งเป็นพนกังาน/เจ้าหน้าท่ีของสถานประกอบการ	 มีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีแน่นอน	 โดยงานท่ีได้รับ

มอบหมายเป็นงานท่ีมีคณุภาพ	อาจปฏิบตัิงานในต�าแหน่งผู้ช่วยนกัวิชาการท�างานเต็มเวลา	(Full	Time)			ระยะเวลาการปฏิบตัิ

งานเต็ม	1	ภาคการศกึษา	(16	สปัดาห์	หรือ	4	เดือน)		มีค่าตอบแทนตามสมควร

										 มหาวิทยาลยัธนบรีุจดัระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาคใน	 1	 ปีการศึกษา	 จะประกอบด้วย	 2	ภาคการศึกษา	 การ

ปฏิบตัิงานสหกิจศกึษา	1	ภาคการศกึษามีระยะเวลาเท่ากบั	16	สปัดาห์	หรือตลอดระยะเวลา	4	เดือน		

								 การจดัภาคการศึกษาส�าหรับสหกิจศึกษา	 เป็นไปตามก�าหนดของแต่ละหลกัสตูร	 ซึง่มกัจะเร่ิมตัง้แต่ภาคปลายของ

นกัศึกษาชัน้ปีท่ี	 3,	 ภาคต้น	 และ/หรือ	ภาคปลายของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี	 4	 คณะ/สาขาวิชาจะเป็นผู้ก�าหนด	ภาคการศึกษาท่ี									

นกัศกึษาจะต้องไปปฏิบตัิงานสหกิจศกึษา

	 สหกิจศกึษาแตกต่างจากการฝึกงาน	ซึง่สหกิจศกึษา	เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการท�างานจริง	เป็นหลกั	

หรือ	Work-base	learning	หรือเป็นโครงงานพิเศษ	(Project)	ท่ีใช้ความรู้ตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาของนกัศกึษาและเป็น	

ประโยชน์กบัองค์กรผู้ ใช้บณัฑิต		ส�าหรับการฝึกงานนัน้ขึน้อยู่กบัองค์กรผู้ ใช้บณัฑิต	บางครัง้งานท่ีได้รับ	มอบหมายอาจไม่	ตรง

กบัสาขาวิชาท่ีเรียน	การฝึกงานมกัจะใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนและก�าหนดระยะเวลา/ชัว่โมงการ	ฝึกงานน้อยกว่าสหกิจศกึษา

	 นกัศกึษาสามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลยั	หรือพิมพ์ค�าว่า	สหกิจศกึษา	ใน	Google		

หรือ	 ในเว็บไซด์ของเครือข่ายพฒันาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง	 ท่ีมหาวิทยาลยัธนบุรีเป็นเครือข่ายสหกิจศึกษา																								

http://eduserv.ku.ac.th/mua_coop
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Thonburi Stadium



258 คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ม
าจ
าก
ศ
าล
าย
า 
น
ค
รป
ฐม

ม
าจ
าก
บ
าง
บั
วท
อ
ง

พ
ุท
ธ
ม
ณ
ฑ
ลส

าย
 5

พ
ุท
ธ
ม
ณ
ฑ
ลส

าย
 4

พุ
ท
ธ
ม
ณ
ฑ
ลส

าย
 3

พ
ทุ
ธ
ม
ณ
ฑ
ลส

าย
 2

ถ
.ว
งแ
ห
วน
รอ
บ
น
อ
ก

ก
ระ
ท
ุม
แบ

น

ถ
.พุ
ท
ธ
สา
ค
ร

ซ
.เ
พ
ช
รเ
ก
ษ
ม

 1
14

ซ
.เ
พ
ช
รเ
ก
ษ
ม

 7
9

ซ
.เ
พ
ช
รเ
ก
ษ
ม

 6
9

ซ
.เ
พ
ช
รเ
ก
ษ
ม

 8
1

ซ
.เ
พ
ช
รเ
ก
ษ
ม

 1
12

ซ
.เ
พ
ชร
เก
ษ
ม

 1
10

ซ
.เ
พ
ชร
เก
ษ
ม

 1
08

ที่ว
าก

าร
เข

ตห
นอ

งแ
ขม

ร.
พ

.ว
�ชัย

เว
ชฯ

วัด
อุด

มร
ังสี

หา
ง 

BI
C 

C

ถ
.พ
ระ
รา
ม

 2

ถ.บรมราชชนนี ทางตางระดับ

ถ.เพชรเกษม-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

สถ
าน

ีโท
รท

ัศน
ไท

ยท
ีว�สี

ชอ
ง 

3

ม
ห
าว
�ท
ย
าล
ัย
ธ
น
บ
ุร�

ว.
ท
.เ
ท
ค
โน
โล
ย
ี

ห
ม
ูบ
าน
ค
รู

ไป
นค

รป
ฐม

ไป
บา

งแ
ค

เด
อะ

มอ
ลล

บา
งแ

ค

แผนที่และเสนทางเดินรถประจำทาง

รถประจำทางสาย 80, 81, 84, 123 ปอ.80, 84ก,

ปอ.157 จากหมอชิต 2

ความสำเร�จ…

     เร�่มตนไดที่นี่


