“สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”
มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดด�ำเนินการสอนระดับปริ ญญาตรี
ตังแต่
้ ปี 2541 ซึง่ มีชื่อเดิมว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี”
ปั จ จุ บัน เปิ ดด� ำ เนิ น การสอนระดับ ปริ ญ ญาตรี 4 คณะวิ ช าดัง นี ้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใน
ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต นอกจากนี ้ยังเปิ ดสอนในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึง่ ทุกหลักสูตรได้ ผา่ นการปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 4 ปี เพื่อให้ ทกุ วิชามีความทันสมัยสอดคล้ องกับการ เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
และการบริ หารสมัยใหม่ มีคณะกรรมการก�ำกับมาตรฐานโดยมาจากสถาบันของ
รัฐบาล เพื่อดูแล ก�ำกับการเรี ยน การสอน ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
นอกจากนี ้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ให้ การรับรองหลักสูตร
ทุกหลักสูตร โดยผู้ส�ำเร็ จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธนบุรี มีศกั ดิ์และสิทธิ์
เทียบเท่ากับ ผู้ส�ำเร็ จการศึกษาจากสถาบัน ของรัฐทุกประการ
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รากฐานของความแข็งแกร่งด้านการจัดการศึกษา
แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 เรี ยกว่า “แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติ” สะท้ อนให้ เห็นถึงการเริ่ มพัฒนา
ประเทศอย่างมีระบบ ปั ญหาของการพัฒนาประเทศในช่วงนันคื
้ อ ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ คนไม่มีงานและไร้ ฝีมือ การ
คมนาคมที่ไม่สะดวก รั ฐจึงเน้ นพัฒนาในด้ านนี ้ จนมีค�ำขวัญว่า “ทางดี มีงานท�ำ” และรณรงค์ให้ มีการประหยัด
ค� ำ ว่า “รั ด เข็ ม ขั ด ” จึง เป็ น ค� ำ ที่ ค้ ุน เคยกัน แต่นัน้ มา แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ง ชาติ ฉ บับ ที่ 2 เป็ น ต้ น มาเรี ย กว่า
“แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ ” โดยมุ่ ง พั ฒ นาทั ง้ ด้ านเศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ นที่ ย อมรั บ
กั น ว่ า การพั ฒ นาใดๆ จะส� ำ เร็ จได้ ต้ องมี ก ารพั ฒ นาคนก่ อ น คนจะท� ำ สิ่ ง ใดให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ได้ ก็
ต้ องเป็ นคนที่มีคุณภาพ ปั จจัยที่ช่วยให้ คนมีคุณภาพ คือ การศึกษา การศึกษาช่วยให้ คนมีความรู้ ความสามารถ
ฉลาดตัดสินใจ รู้ รั กษาสุขภาพอนามัย ตลอดจนจิตส�ำนึกในด้ านศีลธรรมและวัฒนธรรม สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมร่ วมกับบุคคลอื่นได้ อย่างมีความสุข สถาบันการศึกษาในระยะนัน้ มีบทบาทส�ำคัญในการผลิตก� ำลังคนเข้ าสู่
ตลาดแรงงาน โดยเน้ นทางด้ านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ท่านอาจารย์ศภุ ชัย แย้ มชุติ (ผู้ก่อตัง)้ เป็ นผู้หนึ่งที่
อยู่ในแวดวงการศึกษาด้ านอาชีวศึกษา ได้ เล็งเห็นความส�ำคัญในการผลิตก�ำลังคน เพื่อไปพัฒนาประเทศในด้ าน
อุตสาหกรรมได้ ปรารภถึงแรงบันดาลใจในการบุกเบิกการศึกษาว่า...
“ข้ าพเจ้ าเกิดความคิดที่จะสร้ างโรงเรี ยนช่ างกลโรงเรี ยนราษฎร์ เพราะภายหลั งที่มีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ระยะที่ 1 ประเทศไทยได้ พัฒ นาด้ า นเกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรมเป็ นอย่ า งมากถึง แม้ จ ะมี
โรงเรี ยนช่ างกล 4 โรง ผลิตนักเรี ยนได้ ปีละ 2,500 คน เป็ นเวลา 3 ปี ติดกันจะได้ ช่างอุตสาหกรรมออก
ไปพัฒนาประเทศเพียง 7,500 คน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ปรึ กษาท่ านอาจารย์ สิทธิผล พลาชีวิน ผู้บริ หารโรงเรี ยน
ช่ างกลของรั ฐบาล ซึ่งมี บทบาทส�ำคัญมากในการบุ กเบิกการอาชี วศึกษาด้ านอุ ตสาหกรรม เพื่อจะเปิ ด
โรงเรี ยนช่ างกลราษฎร์ ”
โรงเรี ยนช่างกลอุตสาหกรรม - พณิชยการหมู่บ้านครู จึงได้ รับการสถาปนาขึ ้นเมื่อปี พทุ ธศักราช 2512 โดย
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) วัดมงกุฏกษัตริ ยารามเสด็จมาเป็ นประธานในพิธีเปิ ด เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2512
ณ คุรุคามพัฒนา (หมู่บ้านครู ) เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ซอยศุภชัย (ซอย 110) ต�ำบลหนองค้ างพลู อ�ำเภอ
หนองแขม จังหวัดธนบุรี โดยมีอาจารย์ศภุ ชัย แย้ มชุติ เป็ นผู้อ�ำนวยการ และอาจารย์ระเอิบ แย้ มชุติ เป็ นผู้รับใบอนุญาต
และผู้จดั การ
ผู้ก่อตังสถาบั
้
นมีความตังใจที
้ ่จะรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิให้ อยู่ในชุมชนเดียวกัน เพื่อผลแห่งการพัฒนาร่ วมกัน
จึงได้ จดั ให้ มีโครงการแบบหุ้นส่วน โดยการชักชวนเพื่อนข้ าราชการครู มาจัดซื ้อที่ดินราคาถูก เพื่อสร้ างที่อยู่อาศัยใน
บริ เวณที่ดินของต�ำบลหนองค้ างพลู เรี ยกว่า “คุรุคามพัฒนา” หรื อ “หมู่บ้านครู ”
นอกจากผลทางการศึกษาแล้ ว การร่ วมมือกันของครู ในบริ เวณดังกล่าวยังมีส่วนช่วยเหลือชุมชนที่ตัง้ อยู่
ชานเมื อง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชี พเกษตรกรรม นับว่าเป็ นการส่งเสริ มอาชี พและการพัฒนาท้ องถิ่ น
ในด้ านอื่นๆควบคู่กับการเรี ยนการสอน อีกทัง้ ยังยึดมั่นในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรม
ราชินีนาถ กล่าวคือ
“ข้ าราชการคนใดอยู่ตำ� บลใด ช่ วยพัฒนาต�ำบลนัน้ ประเทศชาติจะเจริ ญในที่สุด” จึงนับได้ ว่า “หมู่บ้าน
ครู ” เป็ นสถานที่ให้ บริ การสังคมตามอุดมการณ์ของสถาบันการศึกษาอีกด้ วย
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อาจารย์ศภุ ชัย แย้ มชุติ ได้ วางแผนการจัดการศึกษาด้ านช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยการโดยยึดหลักที่ว่า
“ช่ างเป็ นผู้ผลิต พณิชย์ เป็ นผู้ขาย” โดยก�ำหนดแผนพัฒนาไว้ เป็ นช่วงระยะเวลา 10 ปี (ทศวรรษ) ดังนี ้
ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2512-2521) เปิ ดสอนในมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
พ.ศ. 2512 เปิ ดแผนกช่างกล ช่างก่อสร้ างและพาณิชยการ โดยใช้ หลักสูตร พ.ศ. 2503 ของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2513
เปิ ด สาขาช่ า งส� ำ รวจ ซึ่ ง เป็ นโรงเรี ย นราษฎร์ แ ห่ ง แรกในประเทศไทย โดยใช้ หลัก สู ต รของวิ ท ยาลัย เทคนิ ค
กรุ งเทพประเมินผลเป็ นหน่วยกิต ซึ่งในขณะนันไม่
้ มีหน่วยศึกษานิเทศก์สาขานี ้ในกรมอาชีวศึกษา ต่อมาเมื่อมีหน่วย
ศึกษานิเทศก์ นี ้ขึ ้นในกรมอาชีวศึกษาแล้ ว พ.ศ. 2515 นักเรี ยนช่างส�ำรวจรุ่ นแรกต้ องสอบข้ อสอบของกระทรวงและ
ประเมินผลเป็ นเปอร์ เซ็นต์ พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ หลักสูตรใหม่ มีการประเมินผลแบบหน่วยกิต
โรงเรี ยนเปิ ดสอนสาขา เกษตรกรรมขึ ้นในพื ้นที่บงั คับไม่น้อยกว่า 200 ไร่ (ต่อมาลดลง 100 ไร่ ) เป็ นโรงเรี ยนราษฎร์
แห่งแรกในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2522 “โรงเรี ยนช่ างกลอุตสาหกรรมพาณิชยการหมู่บ้านครู ” เปลี่ยนชื่อ
เป็ น “โรงเรี ยนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ” เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2522-2531) เปิ ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ กลุ่ม
แรก ไม่กี่โรงที่ทางการอนุญาตให้ เปิ ดได้ ตงั ้ แต่ ปี พ.ศ. 2524 เป็ นต้ นมา จากความพยายามของสมาคมโรงเรี ยน
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย ซึง่ อาจารย์ศภุ ชัย แย้ มชุติ เป็ นกรรมการของสมาคม ในยุคนัน้ โดยปี พ.ศ. 2524
เปิ ด แผนกช่างยนต์ ช่างส�ำรวจ ช่างไฟฟ้า ปี ต่อๆมาเปิ ดแผนกช่างก่อสร้ าง เทคนิคอุตสาหกรรม และอิเล็กทรอนิกส์
ตามล�ำดับ
พัฒนาการของอาชีวศึกษา สู่สถาบันระดับอุดมศึกษา... วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2532-2541) อาจารย์ศภุ ชัย แย้ มชุติ มีเจตจ�ำนงมุ่งมัน่ ที่จะให้ นกั เรี ยนช่างกลเรี ยนจบ
ปริ ญญาตรี ให้ ได้ จึงเตรี ยมการที่จะเปิ ดสอนหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ได้ จดั เตรี ยมสถานที่อุปกรณ์ ก่อสร้ างไว้ บ้าง
แล้ ว แต่ยงั ไม่ทนั เริ่ มก่อสร้ าง อาจารย์ศภุ ชัย ก็ได้ ถึงแก่กรรมเสียก่อน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 แผนการ
ขยายการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จึงได้ ชะงักไประยะหนึ่ง
ต่อมา ทายาทของท่านอาจารย์ ศุภชัย แย้ มชุติ โดยมี คุณแม่ชี           
ระเอิ บ แย้ ม ชุ ติ เป็ น ประธานคอยให้ ก ารสนับ สนุ น อุป ถัม ภ์ ได้ ส นอง
เจตนารมณ์ ของท่านอาจารย์ศุภชัย แย้ มชุติ จึงได้ เตรี ยมจัดการก่อสร้ าง
อาคารในระยะแรกบนที่ ดิ น 50 ไร่ 43 ตารางวา เป็ น อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก 4 ชัน้ 2 หลัง เชื่อมต่อกัน มีเนื ้อที่ใช้ สอย รวมประมาณ 14,000
ตารางเมตร โดยได้ อาราธนาสมเด็จพุฒาจารย์(เกียวอุปเสนโน ป.9) วัดสระ
เกศ มาวางศิลาฤกษ์ และได้ ก่อสร้ างจนแล้ วเสร็ จ

...จากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี...สู่... มหาวิทยาลัยธนบุรี
นับแต่ปี 2541 เป็ นต้ นมา คณะผู้บริ หารได้ พฒ
ั นาอาคารสถานที่
โดยจัดสร้ างอาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ศูนย์ศิลป
วั ฒ นธรรม ศู น ย์ อาหาร สวนสมเด็ จ พระเจ้ าตากสิ น มหาราช
พร้ อมทัง้ ขยายเพิ่ ม เติ ม เป็ น 101 ไร่ เพื่ อ รองรั บ การเป็ น ศูน ย์ กี ฬ าแห่ ง
ความเป็ น เลิศ ทัง้ นี ว้ ิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ธ นบุรี ไ ด้ รั บ การเปลี่ ย นประเภท
และชื่อเป็ น “มหาวิทยาลัยธนบุรี” เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2550

อาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี
4

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ดร.บัญชา เกิดมณี
อธิการบดี
(President)

ดร.นภวรรณ แย้มชุติ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice President of Administration

ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice President of Academic

ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Vice President of Student Development

อาจารย์สุวิทย์ ติกจินา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักอธิการบดี
(President office Director)
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ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียร
อาจารย์พิชัย บุญช่วย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกิจการนักศึกษา
และวางแผนพัฒนา
(Student Affairs Director)
(Research and Development Director)

ผศ.วารุณี มิลินทปัญญา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิชาการ
(Academic Director)

อาจารย์ศศินา อนุวัตวิสิฐ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักทะเบียน
และประมวลผล
(Registra Director)

อาจารย์นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักวางแผนและพัฒนา
(Planning and Development Director)

อาจารย์อุมาพร เภตราพรโชติ ดร.ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ญานพินิจ วชิรสุรงค์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักประกันคุณภาพ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(Quality Assurance Director)
(Dean of Graduate School) (Dean of Engineering Faculty)

อาจารย์นันทวัน นาคอร่าม
อาจารย์ธนวรรณ แฉ่งขำ�โฉม
ดร.พนัส อุณหบัณฑิต
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการคณบดีคณะบัญชี
(Dean of Science
(Acting Dean of
(Dean of Business Faculty)
and Technology Faculty)
Accountancy Faculty)
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ผศ.จิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว
ผศ.ยอดนภา เกษเมือง
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หัวหน้าสาขาวิชา
(Head of Electrical
วิศวกรรมอุตสาหการ
Engineering Department)
(Deputy Head of Industrial
Engineering)

ผศ.ดร.ธนิต แต่งศรี
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
(Head of Machanical
Engineering Department)

ผศ.สมจินต์ อักษรธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม
(Head of Industrial
Management Technology)

ดร.ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์
อาจารย์พัทธนันท์ ตั้งวรรณวิ
้
ทย์ อาจารย์นพดล สิทธิเลิศ
อาจารย์บุญสม รัศมีโชติ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
(Head of Logistics
(Head of Management
(Head of Business Computer
(Head of Marketing
Department)
Department)
Department)
Department)

อาจารย์สุณัฐวีย์ น้อยโสภา
อาจารย์อิทธิกร คำ�ไล้
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ธุรกิจท่องเที่ยว
(Head of International Business (Head of Tourism Business
Management Department)
Management Department)

อาจารย์ธนวรรณ แฉ่งขำ�โฉม อาจารย์อัรฮาวี เจ๊ะสะแม
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
(Head of Accountancy (Head of Digital Media Technology
Department)
Department)
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ส ถ าน ทต่ี ง้ั แ หง ท่ี 2

ส ถ าน ทต่ี ง้ั แ หง ท่ี 1

สถานที่ตั้งแห่งที่ 1						
ส ถ   1.านอาคารเรี
ทต่ี ง้ั แยหนงA,B,ห้
ท่ี 1 องโถงกลาง
   14. สนามฟุตบอล
1. อาป้คอามยาม
ร เร ยี น A ,B,ห องโถงก ลา ง
   2.
2 . ปศาลพระพรหม
อมย า ม
   3.
3. ศาลพระพรหม
   4.
4 . สสวนพฤกษศาสตร์
วน พ ฤก ษศ า ส ต ร 
   5.
เสาธง
5. เสาธง
6 . สสระน
ร ะ น ำ้้ำ�พพุุ
   6.
7. สสวนหย่
วน ห ย ออมม( ล(ลานอเนกประสงค์
า น อเน ก ปร ะ ส งคกกลลางแจ้
า งแ จงง))
   7.
8. ลานจอดรถ
   8.
9 . อลานจอดรถ
า คา ร ก จิก า ร น กั ศ กึ ษา
   9.
10 . สอาคารกิ
น า มบาจสการนั
เก ต็ บกอศึลก,ษา
ต ะ ก ร อ,วอลเลย บอล
11. ศนูสนามบาสเก็
ย อา ห า ร แ ลตะ บอล,ตะกร้
มนิ มิา ร ท อ,วอลเล่ย์บอล
   10.
12 . ศศูนูนยย์ปอฏาหารและมิ
บิตั กิ า ร ทา งนวิมศิาร์วกทร ร ม
   11.
13 . ห น วย งา น ซ อมบำ ร งุ
   12.
14 . สศูนนา มย์ปฟฏิตุบบัตอิกลารทางวิศวกรรม
   13. หน่วยงานซ่อมบำ�รุง
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สถานที่ตั้งแห่งที่ 2
ส ถ าน ทต่ี ง้ั แ หง ท่ี 2
   1. สนามกีฬาฟุตบอลและสนามกรีฑา

1. ส น า มก ฬี า ฟ ตุ บอลแ ละ ส น า มก ร ฑี า
15 .อาคารวิ
อา คา รทวทิยบริ
ย บกราร
กิ า ร
   15.
   2. อาคารอั
2. ฒ
อาจัคนาทร์
ร อแฒ
ั ละสโมสรการกี
จนั ทร แ ละ ส โมฬสาร ก า ร ก ฬี า
16 .อาคารอเนกประสงค์
อา คา ร อเน ก ปร ะ ส งใคนร่ในมร/CAFETERIA
ม/CA F E TE RI A    3. สนามกี
   16.
ฬ
าวอลเล่
ย
บ
์
3 . ส น า มก ฬี า วอล
อลเลย บอล
17. อา คา ร อเน ก ปร ะ ส งคแ ละ บณ
ั ฑ ติ วทิย า ลยั
4 . ฬสาเซปั
น า มคกตะกร้
ฬี า เซอปค(2ตสนาม)
ะ ก ร อ ( 2 ส น า ม)
   17.
อาคารอเนกประสงค์
แ
ละบั
ณ
ฑิ
ต
วิ
ท
ยาลั
ย
   
   4.
สนามกี
18 . ลา น จอด ร ถส ำ ห ร บัน กั ศกึ ษา ปร ญ
ิ ญ า โท
5 . ฬสาบาสเก็
น า มก ฬีตาบอล
บา ส เก ต็ บอล
   18.
ลานจอดรถสำ�หรั
บ
นั
ก
ศึ
ก
ษาปริ
ญ
ญาโท   
   5.
สนามกี
19 . ต ำ ห น กั ส มเด จ็พ ร ะ เจา ต า ก ส นิ มห า ร า ช
6 . ส น า มก ฬี า เทน น สิ ( 2 ส น า ม)
2 0 .ตำ�หนั
ศ นู ยกศสมเด็
ลิปวฒ
ั จพระเจ้
น ธ ร ร มาตากสินมหาราช       6. สนามกี
   19.
7. ฬสาเทนนิ
น า มกสฬี า(2เปสนาม)
ต อง ( 6 ส น า ม )
2 1.ศูสนรย์ะศนิลำ้ปวัฒนธรรม
   20.
   
   7. สนามกี
ฬ
าเปตอง
8 . ส ร ะ น ำ้ (2 สนาม)
2 2 . วงเว้ ยี น
   21.
   
   8. สระน9้ำ�. อา คา ร อเน ก ปร ะ ส งคแ ละ ก ฬี า ใน ร ม
2 3 .สระน
ศนู ยำ�แ ห งควา มเปน เลศิ
10 . อา คา ร ปอมแยละกี
า ม ฬาในร่ม
   22.
2 4 .วงเวี
ส วนยนส มนุ ไพ ร อน รุ กั ษพ นั ธ ไุม   ไทย , ไมก ฤษ   9.
ณ าอาคารอเนกประสงค์
11. ลานจอดรถ
2 5 .อาคารนวั
ลำ ธ า ร นตำ้กรรมและวิเทศสัมพันธ์   
   23.
   10. อาคารป้
12 . พอมยาม
น้ื ทอ่ีา คา ร วจิยั ภา คส น า ม
2 6 .สวนสมุ
ปอมยนาไพรอนุ
ม รักษ์พันธุ์ไม้ไทย,ไม้กฤษณา   11. ลานจอดรถ
   24.
( ห ลงัป พ .ศ .2 5 5 3 )
. พ น้ื ทจอ่ีัยาภาคสนาม
คา ร วจิยั ภา(หลั
คส นงปีา มพ.ศ.2553)
   25. ลำ�ธารน้ำ�
   
   12. พื้นที13่อาคารวิ
ส
ำ
ห
ร
ั
บ
น
ั
ก
ศ
ึ
ก
ษ
า
ร
ะ
ด
ั
บ
ป
รญ
ิ บญนักาศึเอกกษา
   26. ป้อมยาม
   
   13. พื้นอาคารวิจัยภาคสนามสำ�หรั
( ห ลงัป พ .ศ.2 5 5 3 )
   ระดับปริญญาเอก (หลังปี พ.ศ.2553)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

(1) เสื ้อคลุมท�ำด้ วยผ้ าสีด�ำ ยาวเหนือข้ อเท้ าประมาณ 15 เซนติเมตร ตัวเสื ้อผ่าอกตลอด แขนเสื ้อ ยาวตก
ข้ อมือ ที่แขนเสื ้อทังสองข้
้
างในระดับข้ อศอกมีแถบก�ำมะหยี่สีเหลืองกว้ างแถบละ 5 เซนติเมตร จ�ำนวนหนึง่ แถบ
(2) ผ้ าคล้ องคอท�ำด้ วยผ้ าสีด�ำเช่นเดียวกับสีเสื ้อ ด้ านนอกมีแถบก�ำมะหยี่สีเหลืองขลิบขอบล่าง และแถบ
ก�ำมะหยี่สีประจ�ำคณะขลิบริ มขอบบน
(3) หมวก เป็ นหมวกที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ยาวด้ านละ 24 เซนติเมตร ท�ำด้ วยผ้ าสีด�ำ มีพู่
ห้ อยตามสีประจ�ำคณะ
9

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยธนบุรี
เครื่ องหมายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย วงกลม 3 วง ซ้ อนอยูบ่ นรูปโล่สแี ดง 8 เหลีย่ ม วงกลม
ที่ 1 สีน�ำ้ เงิน วงกลมวงที่ 2 เป็ นสีเขียวซ้ อนอยู่บนวงกลมสีน�ำ้ เงิน โดยมีช่อใบมะยม 2 ช่อ และชื่อ
มหาวิทยาลัยเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ ตัวอักษรเป็ นสีเงิน วงกลมที่ 3 เป็ นสีเหลืองซ้ อนอยูบ่ น
วงกลมสีเขียวด้ านบนประกอบด้ วยโล่สีแดงสลับสีน� ้ำเงินและมีอกั ษรย่อ มธร. สีเหลืองอยูใ่ นโล่

ความหมายของเครือ่ งหมายมหาวิทยาลัยธนบุรี
โล่

หมายถึง

วงกลมสีเขียวใบไม้
วงกลมสีน้ำ�เงิน
วงกลมสีเหลือง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การพัฒนาการศึกษา เพื่อก่อให้ เกิดการมีชื่อเสียง
ความมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เป็ นที่ยอมรับเชื่อถือได้
การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและธรรมชาติ
ความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริ ย์
คุณธรรม จริ ยธรรม

ความหมายโดยรวม คือ มหาวิทยาลัย จะเกี่ยวข้ องกับกระบวนการศึกษา ด้ านความรู้ ทักษะ
และด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม การรักษาสิง่ แวดล้ อมที่มีพื ้นฐานที่มนั่ คง ที่ส�ำคัญ มีความจงรักภักดีตอ่ ชาติ
และสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ความมีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความสามารถในการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
พยายามสร้ างสรรค์สงิ่ ที่มีคณ
ุ ค่าต่อสังคม และรักษาความเป็ นไทยตลอดกาล
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

เรื่ อง 		

สารบัญ

ประวัตคิ วามเป็ นมา
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
คณะผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
แผนผังบริเวณมหาวิทยาลัยธนบุรี
ชุดครุ ยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
เครื่ องหมายและสีประจ�ำมหาวิทยาลัยธนบุรี
ข้ อก�ำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี
1. เรื่ อง หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี
2. เรื่ อง วิธีการรั บนักศึกษาและให้ นักศึกษาพ้ นสภาพ
3. เรื่ อง เครื่ องแบบนักศึกษาและการแต่ งกายของนักศึกษา
4. เรื่ อง ครุ ยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
5. เรื่ อง สวัสดิการและงานแนะแนว
แนวปฏิบตั ิ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง จากหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัย
1. ส�ำนักทะเบียน และประมวลผล
- การติดต่ อส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
- รหัสประจ�ำตัวนักศึกษา
- ข้ อชีแ้ จงเกี่ยวกับการลงทะเบียน
- ข้ อปฏิบตั เิ กี่ยวกับการสอบ
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรีว่าด้ วยการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ / หรื อ การศึกษาตามอัธยาศัยเข้ าสู่
การศึกษาในระบบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรีว่าด้ วยการเทียบโอนหน่ วยกิตในการเข้ า
ศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550
- การใช้ งานระบบบริการการศึกษาส�ำหรั บนักศึกษา
2. ส�ำนักกิจการนักศึกษา
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรีว่าด้ วยสโมสรนักศึกษา
3. ส�ำนักวิทยบริการ
- ระเบียบการเข้ าใช้ สำ� นักวิทยบริการ
4. ส�ำนักกองทุนช่ วยเหลือการศึกษา
- แนวปฏิบตั กิ ารกู้ยืมเงินกองทุนให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

หน้า

13 - 17
18 - 20
21 - 22
23
24 - 26
27
28 - 29
30 - 31
31 - 32
33 - 34

35 - 36
37 - 51
52 - 56
57 - 59
60 - 62
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สารบัญ
เรื่ อง 		
* หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงสร้ างหลักสูตร แผนการศึกษา และค�ำอธิบาย
รายวิชา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

ตารางแสดงหลักสูตร และรอบที่เปิ ดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ องเที่ยว
ค�ำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางแสดงหลักสูตร และรอบที่เปิ ดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีเดีย
ค�ำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาแกน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะบัญชี

ตารางแสดงหลักสูตร และรอบที่เปิ ดสอน
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ค�ำอธิบายรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป (ทุกคณะ)
ภาคผนวก

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF:HEd)
สหกิจศึกษา
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หน้า

.
65 - 83
84 - 101
102 - 123
124 - 138

.

141
143 - 156
157 - 171
172 - 187
188 - 201
202 - 215
216 - 232
233 - 232
235
236 - 252
253 - 266
267

.

271
272 - 288
289 - 298

.

299 - 303
304

1. หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร การสอน

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
    (2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    (3) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(1) สาขาวิชาการจัดการ
    (2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ
    (3) สาขาวิชาการตลาด
    (4) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    (5) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
    (6) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ิทลั มีเดีย

5. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
    สาขาวิชาการบัญชี

ระบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยธนบุรีจดั การศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึง่ ปี ออกเป็ นการศึกษาภาคปกติมี 2 ภาค
คือภาคต้ น และภาคปลาย ซึง่ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษา ฤดูร้อนใช้ เวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 9 สัปดาห์ ทังนี
้ ้ต้ องมีชวั่ โมงแต่ละรายวิชาเท่ากับชัว่ โมงเรี ยนในภาคการศึกษาปกติ

การนับหน่ วยกิต

1.  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ เวลาบรรยาย หรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ
1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
2.  รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ เวลาฝึ ก หรื อทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
3.  การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
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จ�ำนวนหน่ วยกิต ตลอดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

   

- วิศวกรรมเครื่ องกล
       - วิศวกรรมไฟฟ้า
       - วิศวกรรมอุตสาหการ

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

146
146
146

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

130

หน่วยกิต

- การจัดการ
       - คอมพิวเตอร์ ธรุ กิจ
       - การตลาด
       - การจัดการโลจิสติกส์
       - การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
       - การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

129
129
129
129
129
135

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

- เทคโนโลยีสารสนเทศ
       - เทคโนโลยีดจิ ิทลั มีเดีย

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

129
130

หน่วยกิต
หน่วยกิ

ไม่น้อยกว่า

129

หน่วยกิต

เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

- เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต
บัญชีบณ
ั ฑิต
- การบัญชี

* ส�ำหรับ ปวส. สามารถเทียบโอนหน่วยกิต ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ได้
การลงทะเบียน

1.  นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนรายวิชาด้ วยตนเอง ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ก�ำหนด ยกเว้ นในกรณีที่นกั ศึกษามีเหตุ
จ�ำเป็ นสุดวิสยั จะได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ลงทะเบียนได้ เป็ นกรณีพิเศษจากคณบดี ซึง่ ในกรณีที่มีการลงทะเบียนล่าช้ า ต้ องเสียค่าปรับตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยธนบุรี
2.  การลงทะเบียนจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3.  การลงทะเบียนในรายวิชาใดทีม่ ีวชิ าบังคับก่อนหรื อวิชาพื ้นความรู้ ซึง่ ได้ ก�ำหนดไว้ ในหลักสูตรให้ ศกึ ษาก่อน นักศึกษา
จะต้ องสอบวิชาที่บงั คับก่อนให้ ได้ หรื อผ่านการศึกษาวิชาพื ้นความรู้เดิมมาแล้ ว หรื อได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีเป็ นกรณีพิเศษจึงจะ
มีสทิ ธิ์ลงทะเบียนรายวิชานันๆ
้

ค่ าบ�ำรุ งและค่ าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาต้ องช�ำระค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อมีการลงทะเบียนรายวิชา โดยค่าบ�ำรุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาประเภทต่างๆ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการส�ำเร็ จการศึกษา ดังนี ้

ระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และ อย่างมากไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
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การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

1. เวลาเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมีเวลาเรี ยนในแต่ละวิชาไม่ต่ำ�กว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทังหมดในวิ
้
ชานันนั
้ กศึกษา
ที่มีเวลาเรี ยนไม่ครบจะไม่มีสทิ ธิ์เข้ าสอบไล่ปลายภาคและให้ ถือว่าสอบตกในวิชานัน้
2. การสอบ แต่ละภาคการศึกษาปกติจะมีการสอบวัดผลอย่างน้ อย 2 ครัง้ คือ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
3. การวัดผลการศึกษา ใช้ ระบบตัวอักษร 8 ระดับ โดยตัวเลข ค่าระดับคะแนนเป็ นดังนี ้
			อักษร		
ความหมาย		
ค่ าระดับคะแนน
   A
ดีเลิศ (Excellent)
4.0
   B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
   B
ดี (Good)
3.0
   C+
ค่อนข้ างดี (Fairy Good)
2.5
   C
พอใช้ (Fair)
2.0
   D+
ค่อนข้ างอ่อน (Poor)
1.5
   D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
   F
ตก (Fail)
0.0
ส�ำหรั บอักษรซึ่งไม่ มีค่าระดับคะแนน ได้ แก่
			อักษร				
ความหมาย		
			
I
ไม่สมบูรณ์อยูร่ ะหว่างรอผลการศึกษา (Incomplete)
   W
การถอนรายวิชาโดยได้ รับอนุญาต (Withgraw)
   S
พอใจ (Satisfactory)
   U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
   P
การศึกษายังไม่สิ ้นสุด (In Progress)
   X
ไม่ได้ รับรายงานผลการศึกษา (No report)
   V
เข้ าร่วมฟั งค�ำบรรยาย (Vistior)
การให้ F  ในรายวิชาใดจะกระท�ำได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
       1. นักศึกษาเข้ าสอบ และมีผลการสอบและการวัดผลอื่นๆ ต่ำ�กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
       2. นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้ รับอนุญาต
       3. นักศึกษาไม่มีสทิ ธิ์เข้ าสอบเนื่องจากมีเวลาเรี ยนไม่ครบตามเกณฑ์
       4. นักศึกษาถูกลงโทษกรณีท�ำผิดระเบียบการสอบ
การให้ สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด จะกระท�ำได้ ในกรณีผ้ สู อนและหัวหน้ าสาขาวิชาเห็นสมควรให้ รอผลการศึกษา เนื่อง
จากนักศึกษาท�ำงานที่เป็ นส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชานันยั
้ งไม่สมบูรณ์ และนักศึกษาจะต้ องท�ำการสอบ และ/หรื อท�ำงาน
ที่ก�ำหนดให้ เสร็ จสมบูรณ์ อาจารย์ผ้ สู อนจะต้ องประเมินผลและรายงานผลภายใน 2 สัปดาห์แรกนับแต่วนั ประกาศผลการสอบ
รายวิชานัน้ มิฉะนันสั
้ ญลักษณ์ I จะเปลี่ยนไปเป็ น F โดยอัตโนมัติ
การให้ W ในรายวิชาใดจะกระท�ำได้ เฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ ลงทะเบียนไว้ แล้ วในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1.  นักศึกษาขอถอนรายวิชาหลังจาก 6 สัปดาห์แรก จนถึงก่อนก�ำหนดการสอบของมหาวิทยาลัย 1 สัปดาห์ ส�ำหรับ               
ภาคการศึกษาปกติ หรื อขอถอนหลังจาก 2 สัปดาห์แรก จนถึงก่อนก�ำหนดการสอบของมหาวิทยาลัย 1 วัน ส�ำหรับภาคฤดูร้อน
จะได้ รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชานัน้ หากพ้ นก�ำหนดนี ้ นักศึกษารับสัญลักษณ์ F ในรายวิชานัน้
2.  นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานัน้ เนื่องจากป่ วยในวันที่มีการสอบ โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงเป็ น หลักฐาน และ
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดี
3.  ถูกสัง่ พักการศึกษาโดยค�ำสัง่ คณบดี
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การให้ สัญลักษณ์ S  จะกระท�ำได้ เมื่อนักศึกษาสามารถเรี ยนรายวิชานันผ่
้ านเป็ นที่นา่ พอใจ แต่จะไม่นบั หน่วยกิตรวม
เป็ นหน่วยกิตสะสม ปกติอกั ษร S จะใช้ กบั รายวิชาที่นกั ศึกษาจ�ำเป็ นต้ องเรี ยนเพื่อปรับพื ้นฐานความรู้ก่อนการลงทะเบียนเรี ยนใน
รายวิชาที่มีเงื่อนไขว่าจะต้ องผ่านรายวิชาพื ้นฐานหรื อนักศึกษาสนใจเรี ยนให้ ได้ รับความรู้โดยไม่ต้องการระดับค่าคะแนน
การให้ สัญลักษณ์ U จะกระท�ำได้ เมื่อนักศึกษาไม่สามารถเรี ยนรายวิชานันผ่
้ านจนเป็ นที่นา่ พอใจโดยเป็ นการใช้
กับรายวิชาเช่นเดียวกับที่ใช้ อกั ษร S
การให้ สญ
ั ลักษณ์ P ในรายวิชาใดกระท�ำได้ ในรายวิชาทีอ่ าจต้ องท�ำการศึกษาต่อเนือ่ งมากกว่า 1 ภาคการศึกษา เช่น วิชา
โครงงาน (Project) หรื อวิชาการศึกษารายบุคคล (Individual Studies) หรื อวิชาสัมมนา โดยผลงานยังไม่เพียงพอที่จะ ประเมินผล
ได้ ในภาคการศึกษานัน้ ทังนี
้ ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณบดี นักศึกษาสามารถท�ำการศึกษาต่อได้ อีก ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ โดยไม่ต้องช�ำระค่าเล่าเรี ยน แต่ต้องยื่นขอรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา สัญลักษณ์ P จะไม่นบั รวมเป็ นหน่วยกิต
สะสม เมื่อนักศึกษาท�ำงานส�ำเร็ จ ได้ รับการประเมินผลแล้ วในภาคการศึกษาใด  ให้ บนั ทึกรายวิชานัน้ ในภาคการศึกษานัน้
การให้ สัญลักษณ์ X ในรายวิชาใดกระท�ำได้ ในกรณีที่ผ้ สู อนไม่ได้ รายงานผลการประเมินผลปลายภาค
ศึกษา

การให้ สัญลักษณ์ V ในรายวิชาใดให้ กระท�ำได้ ในกรณีที่นกั ศึกษาขอลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่ขอรับการ ประเมินผลการ

4. การประเมินผลการศึกษาและการค�ำนวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
        (1) การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน ให้ กระท�ำเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
        (2) การค�ำนวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา ให้ นบั เฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน     
และเป็ นวิชาที่ได้ มีการวัดผล โดยได้ รับคะแนน A  B+  B  C+  C  D+  D  และ  F
        (3) รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็ นสัญลักษณ์ F, I, P, S, U, X, V และ W ไม่น�ำมาค�ำนวณหาแต้ มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
        (4) การค�ำนวณหาแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค ให้ น�ำผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้ มระดับ
คะแนนแต่ละรายวิชาในภาคนัน้ หารด้ วยผลรวมจ�ำนวนหน่วยกิตของทุกวิชาที่เรี ยนในภาคนัน้
        (5) การค�ำนวณหาแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรให้ ค�ำนวณโดยการน�ำแต้ มประจ�ำอักษรระดับ
คะแนนที่สอบผ่านครัง้ สุดท้ ายของแต่ละรายวิชาจากประเมินผลการสอบของผู้สอบไล่ คูณกับจ�ำนวนหน่วยกิต ของลักษณะวิชา
ที่ท�ำแต้ มระดับคะแนนนันได้
้ แล้ วน�ำผลคูณของทุกลักษณะวิชามารวมกันและน�ำไปหารด้ วยผลรวมของจ�ำนวนหน่วยกิตของทุก
ลักษณะวิชาตลอดหลักสูตร ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรของผู้ที่สอบไล่ได้ นนั ้
        (6) การหาแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยให้ คดิ ทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง หากทศนิยมต�ำแหน่งที่ 3 มีคา่ ตังแต
้ 5 ขึ ้นไป ให้
ปั ดเศษ ขึ ้นในต�ำแหน่งที่ 2
        (7) ส�ำหรับรายวิชาที่ได้ F ให้ บนั ทึกผลในใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) แต่ไม่น�ำมาค�ำนวณแต้ ม ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
5. การสอบได้
นักศึกษาต้ องสอบได้ คะแนนทุกรายวิชาไม่ต่ำ�กว่า D จึงจะถือว่าสอบได้
6. การสอบตกและเรี ยนซ้ำ�
นักศึกษาที่สอบไม่ผา่ นตามเกณฑ์ของการวัดผล ถือว่าสอบตก ในกรณีที่นกั ศึกษาสอบตกจะต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
        (1) นักศึกษาที่สอบตกได้ ระดับคะแนน F ในวิชาที่ไม่ใช่วิชาเลือก ต้ องลงทะเบียนเรี ยนวิชานันซ
้ ้ำ�
        (2) นักศึกษาที่สอบตกได้ ระดับคะแนน F ในวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรี ยนวิชานันซ
้ ้ำ�อีกหรื อเลือกเรี ยนรายวิชาอื่น
แทนก็ได้
        (3) นักศึกษาอาจยื่นค�ำร้ องขอลงทะเบียนเรี ยนเพิ่มเติม ในรายวิชาอื่นที่ยงั ไม่เคยเรี ยนที่มีอยูใ่ นหลักสูตร โดยได้
รับอนุมตั จิ ากคณบดี ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยท�ำการสอน
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        (4) นักศึกษาอาจขอเรี ยนซ้ำ�ในบางรายวิชา ที่ไม่ต้องเรี ยนวิชาบังคับก่อน ซึง่ นักศึกษาเคยเรี ยนมาแล้ ว แต่ได้
ระดับคะแนนต่ำ�กว่า C
        (5) ในกรณีที่นกั ศึกษาเรี ยนครบวิชาตามหลักสูตรแล้ วที่ได้ รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถงึ 2.00 นักศึกษา
สามารถเลือกเรี ยนวิชาได้ โดยไม่จ�ำกัดหน่วยกิตในการลงทะเบียนในภาคการศึกษานันๆ
้
7. การลาพักการศึกษา นักศึกษามีเหตุจ�ำเป็ นสุดวิสยั ไม่อาจศึกษาได้ ชวั่ คราวให้ ลาพักการศึกษาได้ ตามเงื่อนไขดังนี ้
        (1) เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างน้ อย 1 ปี การศึกษา
        (2) ยื่นค�ำร้ องขอลาพักการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์หลังวันเปิ ดภาคการศึกษานัน้
        (3) ลาพักการศึกษาได้ ครัง้ หนึง่ ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติตดิ ต่อกัน
        (4) ได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดี ตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา

การส�ำเร็จการศึกษา

การส�ำเร็จการศึกษา ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(1) ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้ ก�ำหนดไว้
(2) ใช้ เวลาการศึกษาไม่เกินระยะเวลาการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ ในหลักสูตร
(3) มีแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
(4) ไม่มีพนั ธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
(5) มีความประพฤติเรี ยบร้ อยเหมาะสมกับศักดิ์ศรี แห่งปริ ญญานัน้

การให้ ปริญญาเกียรตินิยม

หลักเกณฑ์การให้ ปริ ญญาเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ ปริ ญญาเกียรตินิยมแก่นกั ศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(1) เป็ นนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ของมหาวิทยาลัย
(2) มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
(3) ศึกษาวิชาครบหน่วยกิต ตามหลักสูตร ภายใน 4 ปี การศึกษา หรื อ 8 ภาคการศึกษาปกติรวมทังภาคฤดู
้
ร้อน
(4) นักศึกษาผู้มีสทิ ธิ์ได้ รับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้ องเป็ นผู้ที่สอบได้ แต้ มเฉลีย่ สะสมตังแต่
้ 3.51 ขึ ้นไป และไม่เคย
ได้ ระดับ F ในวิชาใดๆ
(5) นักศึกษาผู้มีสทิ ธิ์ได้ รับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 ต้ องเป็ นผู้ที่สอบได้ แต้ มเฉลี่ยสะสมตังแต่
้ 3.25 ขึ ้นไปแต่ไม่ถงึ
3.50 และไม่เคยได้ คา่ F ในรายวิชาใดๆ
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2. วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

(1)  ส�ำเร็ จการศึกษาชันประโยคมั
้
ธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของ
กระทรวง ศึกษาธิการหรื อเทียบเท่า
(2)  ส�ำเร็ จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรื อ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่สมัครเข้ าศึกษาต่อ
(3)  ส�ำเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าในสาขาอื่น
(4)  ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง หรื อแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะที่จะเข้ าศึกษาได้
(5)  ไม่มีความประพฤติที่สงั คมรังเกียจ และไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(6)  มีผ้ รู ับรอง ซึง่ มีที่อยู่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ ตลอดเวลา

วิธีการรั บนักศึกษา

(1)  ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(2)  สอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3)  ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาก็ต่อเมื่อได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ ว โดยน�ำหลักฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ไปรายงานตัวต่อส�ำนักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย
(4)  ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา  ต้ องขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาด้ วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก�ำหนด พร้ อมทัง้
ช�ำระค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด มิฉะนันถื
้ อว่าสละสิทธิ์

การเทียบโอนวิชาเรี ยนและโอนหน่ วยกิต

การเทียบโอนผลการเรี ยนของนักศึกษาจากสถาบันอื่นเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยส�ำหรับหลักสูตรปริ ญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาให้ มีหลักเกณฑ์ตา่ งๆ เป็ นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับ
ปริ ญญาเข้ าสูก่ ารศึกษาในระบบ และเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

การรั กษาสภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ ก�ำหนดข้ อปฏิบตั ิส�ำหรับนักศึกษาในการรักษาสภาพนักศึกษาโดยการลาพักการศึกษา คือ
ให้ ด�ำเนินการยื่นค�ำร้ องให้ ครบถ้ วนตามขัน้ ตอนและช� ำระค่าธรรมเนียมในการรั กษาสถานภาพ ทัง้ นีใ้ ห้ ด�ำเนินการให้ เสร็ จ
สิน้ ในเวลาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ก่อนก� ำหนดการสอบปลายภาคเรี ยน และให้ ยื่นความจ�ำนงขอลาพักการศึกษาได้ ทีละ
ภาคการศึกษา ทังนี
้ ต้ ้ องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ยกเว้ นได้ รับอนุมตั ิเป็ นกรณีพิเศษจากอธิ การบดี หากได้ รับการ
อนุมัติให้ ลาพักการศึกษาต้ องด�ำเนินการรายงานตัวขอกลับเข้ าศึกษาใหม่ เมื่อครบก� ำหนดระยะเวลาการลาพักการศึกษา
มิฉะนันจะพ้
้
นสภาพนักศึกษา

การให้ นักศึกษาพ้ นสภาพ

1.  นักศึกษาที่สอบได้ แต้ มเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 1.50 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติจะพ้ นสภาพนักศึกษา ยกเว้ น
นักศึกษาที่เข้ าศึกษาเป็ นภาคแรก
2.  นักศึกษาที่สอบได้ แต้ มเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 1.75 เป็ นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันจะพ้ นสภาพนักศึกษา
ทังนี
้ ้ ไม่นบั รวมภาคการศึกษาแรกของนักศึกษา
3.  นักศึกษาภาคปกติที่มีระยะเวลาการศึกษาครบ 16 ภาคการศึกษาปกติหรื อเทียบเท่า หรื อนักศึกษาภาคค�่ำที่มี
ระยะเวลาการศึกษาครบ 20 ภาคการศึกษาปกติหรื อเทียบเท่าแล้ วแต่สอบได้ หน่วยกิตยังไม่ครบตามหลักสูตร หรื อได้ แต้ ม
เฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 2.00 จะพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
4.  นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรี ยน หรื อไม่ติดต่อส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยจะจ�ำหน่ายชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
5.  มหาวิทยาลัยสัง่ ให้ พ้นสภาพนักศึกษาด้ วยเหตุกระท�ำผิดวินยั อย่างร้ ายแรง  
6.  มีค�ำพิพากษาของศาลถึงที่สดุ ให้ ลงโทษจ�ำคุก เว้ นแต่ความผิดอันได้ กระท�ำโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
7.  ลาออก
8.  เสียชีวิต
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วินัยและการลงโทษนักศึกษา
ข้ อ 1.  นักศึกษาต้ องปฏิบตั ิตามข้ อก�ำหนด ระเบียบข้ อบังคับ ค�ำสัง่ หรื อประกาศมหาวิทยาลัย โดยเคร่ งครัด
ข้ อ 2.  นักศึกษาต้ องรักษาไว้ ซงึ่ ความสามัคคีระหว่างกัน และต้ องรักษาไว้ ซงึ่ ความสงบเรี ยบร้ อย เกียรติภมู ิและ
ศักดิ์ศรี ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 3.  นักศึกษาต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นสุภาพชนทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย ไม่ประพฤติสิ่งที่อาจน�ำมา ซึง่
ความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัย
ข้ อ 4.  นักศึกษาต้ องไม่ดื่มสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน หรื อกระท�ำการอื่นใด ในลักษณะที่เหมือนการพนัน
หรื อ ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในมหาวิทยาลัย
ข้ อ 5.  นักศึกษาต้ องไม่ปฏิบตั ิตนเสื่อมเสียทางชู้สาว อันขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
ข้ อ 6.  นักศึกษาต้ องเคารพ และเชื่อฟั งค�ำสัง่ หรื อตักเตือนโดยชอบของบุคคลต่อไปนี ้
6.1  อาจารย์ประจ�ำ อาจารย์พิเศษ ครู ปฏิบตั ิการ คณะท�ำงานวิจยั นักศึกษา หัวหน้ าแผนกวินยั นักศึกษา
       หัวหน้ าหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา และผู้ได้ รับมอบหมาย
6.2  คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
6.3  รองอธิการบดี
6.4  อธิการบดี
ข้ อ 7.  นักศึกษาเข้ ามาภายในมหาวิทยาลัย ต้ องมีบตั รประจ�ำตัวนักศึกษาพกติดตัวเสมอ และต้ องแต่งกายตามที่
ก�ำหนดไว้ ในข้ อก�ำหนดว่าด้ วยเครื่ องแบบนักศึกษา
ข้ อ 8.  ในขณะที่อยู่ในชันเรี
้ ยน หรื อโรงฝึ กงาน
8.1 นักศึกษาต้ องเคารพ และเชื่อฟั งค�ำสัง่ หรื อค�ำตักเตือนของครู ปฏิบตั ิการ หรื ออาจารย์ผ้ สู อน
8.2 นักศึกษาต้ องไม่สบู บุหรี่ รับประทานอาหาร ขนมและเครื่ องดื่มหรื อพูดคุยกันหรื อแสดงกิริยาวาจา
      อันไม่ควร
8.3 นักศึกษาต้ องไม่เข้ า หรื อออกจากชันเรี
้ ยน หรื อโรงฝึ กงาน โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากครู ปฏิบตั ิการ
      หรื ออาจารย์ผ้ สู อน
ข้ อ 9.  นักศึกษาต้ องเคารพ และเชื่อฟั งค�ำสัง่ หรื อค�ำตักเตือนของกรรมการการสอบไล่ หรื อผู้ควบคุมการสอบไล่โดย
เคร่ งครัด
ข้ อ 10.  นักศึกษาต้ องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ให้ สมกับได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ศกึ ษาอยู่ในระดับการศึกษาชันสู
้ ง
ข้ อ 11.  การพิจารณาสัง่ ลงโทษนักศึกษาที่กระท�ำผิดวินยั สามารถกระท�ำได้ ดงั ต่อไปนี ้
11.1  ว่ากล่าวตักเตือน
11.2  ภาคทัณฑ์
11.3  ตัดคะแนนความประพฤติ
11.4  พักการเรี ยน
11.5  ให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
11.6  โทษอื่นๆ ตามที่คณะท�ำงานวินยั นักศึกษาเห็นสมควร
ข้ อ 12.  การตัดคะแนนความประพฤตินกั ศึกษา
12.1  ให้ นกั ศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนนตลอดเวลาที่มีสภาพเป็ นนักศึกษา
12.2  การตัดคะแนนแต่ละครัง้ ให้ ตดั ไม่ต�่ำกว่าครัง้ ละ 5 คะแนน แต่จะเป็ นจ�ำนวนเท่าใดให้ อยู่ใน
         ดุลยพินิจของผู้มีอ�ำนาจสัง่ ตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
12.3  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60 คะแนน
         ต้ องถูกลงโทษให้ พกั การศึกษามีก�ำหนด 1 ภาคการศึกษา
12.4  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนน  
         ต้ องถูกลงโทษให้ พกั การศึกษามีก�ำหนด 2 ภาคการศึกษา
12.5  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่ถงึ 100 คะแนน  
         ต้ องถูกลงโทษให้ พกั การศึกษามีก�ำหนด 3 ภาคการศึกษา
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12.6  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันครบ 100 คะแนน ต้ องถูกลงโทษให้ พ้น
         สภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้ อ 13.  การตัดคะแนนความประพฤติในข้ อ 12 ให้ กระท�ำได้ ดงั นี ้
13.1  ความผิดต่อไปนี ้ตัดคะแนนความประพฤติ 5–10 คะแนน
        13.1.1  แต่งกายผิดข้ อก�ำหนดที่วิทยาลัยก�ำหนดไว้
        13.1.2  ไว้ หนวดเคราและผมยาวเกินสมควร
        13.1.3  สูบบุหรี่ ตามสถานที่ห้ามไว้
        13.1.4  ใช้ หรื อหยิบหรื อเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์การสอน การฝึ กงานที่จดั ไว้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
        13.1.5  น�ำเอาวัตถุประดิษฐ์ เครื่ องใช้ อปุ กรณ์การสอน การฝึ กงาน หรื อสิ่งที่ตนประดิษฐ์ ขึ ้นออกจาก
                    ห้ องปฏิบตั ิการ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
13.2  ความผิดต่อไปนี ้ ตัดคะแนนความประพฤติ 10 – 20 คะแนน
        13.2.1  กล่าววาจา หรื อแสดงกิริยาไม่สภุ าพต่อบุคคลทัว่ ไปในบริ เวณวิทยาลัย หรื อผู้ผ่านไปมา
          
        13.2.2  แต่งเครื่ องแบบนักศึกษาเข้ าไปในสถานที่ไม่สมควร
13.3  ความผิดต่อไปนี ้ตัดคะแนนความประพฤติ 20-40 คะแนน
        13.3.1  แสดงกิริยาวาจาอันลบหลู่หรื อไม่เคารพ ครู อาจารย์
        13.3.2  ชักชวนหรื อพยายามก่อกวนให้ เพื่อนนักศึกษาแตกความสามัคคี
        13.3.3  ก่อการวิวาททังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย
        13.3.4  ท�ำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรื อของผู้อื่นโดยเจตนา
        13.3.5  การเล่นพนันในบริ เวณมหาวิทยาลัย
        13.3.6  น�ำหรื อเสพเครื่ องดองของเมา หรื อสิ่งเสพติดเข้ ามาภายในมหาวิทยาลัย
ข้ อ 14.  ความผิดต่อไปนี ้ให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
14.1  นักศึกษาผู้ใดต้ องค�ำพิพากษาให้ ถกู ลงโทษจ�ำคุก
14.2  จ�ำหน่ายยาเสพติดให้ โทษร้ ายแรง
14.3  พกพาอาวุธต้ องห้ ามเข้ ามาภายในบริ เวณมหาวิทยาลัย
14.4  ลักทรัพย์หรื อท�ำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
14.5  ถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันครบ 100 คะแนน
ข้ อ 15.  ให้ บคุ คลตามข้ อ 6 มีอ�ำนาจลงโทษนักศึกษาที่กระท�ำผิดวินยั ดังนี ้
15.1  อาจารย์ประจ�ำ อาจารย์พิเศษ มีอ�ำนาจสัง่ ลงโทษตามข้ อ 11.1, 11.2, และ 11.3 โดยตัดคะแนน
         ความประพฤติครัง้ ละไม่เกิน 10 คะแนน
15.2  หัวหน้ าภาควิชา เลขานุการคณะ เลขานุการภาควิชา หัวหน้ าแผนกวินยั นักศึกษา คณะท�ำงาน
         วินยั นักศึกษา หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย มีอ�ำนาจสัง่ ลงโทษ ตามข้ อ 11.1, 11.2 และ 11.3 โดยตัด
         คะแนนความประพฤติครัง้ ละไม่เกิน 20 คะแนน
15.3  คณบดี รองคณบดี หรื อผู้ช่วยคณบดี มีอ�ำนาจสัง่ ลงโทษตามข้ อ 11.1, 11.2, และ 11.3 โดยตัดคะแนน
         ความประพฤติครัง้ ละไม่เกิน 30 คะแนน
15.4  อธิการบดี รองอธิการบดี หรื อผู้ช่วยอธิการบดี มีอ�ำนาจสัง่ ลงโทษตามข้ อ 11.1, 11.2, และ 11.3
         โดยตัดคะแนน ความประพฤติครัง้ ละไม่เกิน 40 คะแนน
15.5  อธิการบดี หรื อรองอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะท�ำงานวินยั นักศึกษา มีอ�ำนาจสัง่ ลงโทษ
         ตามข้ อ 11.4 และ 11.5
ข้ อ 16.  ให้ คณะท�ำงานวินยั นักศึกษามีอ�ำนาจสัง่ ลงโทษตามข้ อ 11.6
ข้ อ 17.  นักศึกษาผู้ใดตกเป็ นผู้ต้องหาหรื อเป็ นจ�ำเลยในคดีอาญาที่ต้องควบคุมโดยเจ้ าหน้ าที่หรื อหมายขังของศาล
การสัง่ ลงโทษให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะท�ำงานวินยั นักศึกษา
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3. เครื่องแบบนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษา
เครื่ องแบบนักศึกษา

มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้ มีเครื่ องแบบและการแต่งกายของนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง ดังนี ้
1. การแต่ งกายของนักศึกษาชาย
      (1) เสือ้ ผ้ าขาวเกลีย้ ง ไม่มีดอกหรื อลวดลายในตัว ไม่บางเกินสมควร แบบเชิต้ คอตัง้ ผ่าอกตลอด กระดุม
กลมสีขาว 5 เม็ด มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนสันเพี
้ ยงศอก หรื อแขนยาวรัดข้ อมือ
ไม่พบั แขน มีกระเป๋ าหน้ าอกเสื ้อด้ านซ้ าย 1 กระเป๋ า เวลาสวมให้ สอดชายเสื ้อไว้ ในกางเกง
      (2) กางเกง กางเกงสีกรมท่า หรื อสีด�ำ  ไม่มีลวดลาย แบบขายาวปิ ดข้ อเท้ า ไม่พับปลายขา ปลายขาเรี ยว
ขากว้ างไม่น้อยกว่า 20 เซ็นติเมตร ไม่เกิน 26 เซนติเมตร ขอบเอวมีห่วงร้ อย เข็มขัดที่แนวตะเข็บด้ านข้ าง
มีกระเป๋ าเจาะข้ างละกระเป๋ า และจะมีกระเป๋ าหลังเป็ นกระเป๋ าเจาะก็ได้
          (3)  เข็มขัด สายเข็มขัดสีด�ำ หรื อน้ำ�ตาลแก่ แบบสุภาพไม่มีลวดลาย มีขนาดกว้ าง 3.5 เซนติเมตร ติดหัวเข็มขัด
มีตราเครื่ องหมายของมหาวิทยาลัย
        (4) รองเท้ าหนังหุ้มส้ นสีด�ำหรื อสีน� ้ำตาลแก่ แบบสุภาพไม่มีลวดลาย
        (5) ถุงเท้ าด�ำหรื อขาว
2. การแต่ งกายของนักศึกษาหญิง
      (1) เสื อ้ ผ้ า ขาวเกลี ย้ งไม่ มี ด อกหรื อ ลวดลายในตัว เนื อ้ ผ้ า มี ค วามหนาพอสมควร แขนสัน้ เหนื อ ศอก
ไม่เกิน 6 เซนติเมตร ผ่าอก มีแนวสาบ อกติดกระดุมโลหะเงิน เครื่ องหมายของมหาวิทยาลัย
และให้ กลัดเข็มเครื่ องหมายของมหาวิทยาลัยไว้ ที่อกเบื ้องซ้ าย เวลาสวมให้ สอดชายเสื ้อไว้ ในกระโปรง
      (2) กระโปรง สีด�ำหรื อสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ยาวเสมอเข่า หรื อต่ำ�กว่าแบบเรี ยบร้ อย ไม่ผ่าหน้ าหรื อหลัง
หรื อข้ าง และไม่มีเครื่ องประดับหรื อตกแต่ง หากมีกระดุมต้ องเป็ นสีเดียวกับกระโปรง
        (3) เข็มขัด สายเข็มขัดสีด�ำขนาดกว้ าง 3.5 เซนติเมตร ติดหัวเข็มขัดมีตราเครื่ องหมายของมหาวิทยาลัย
        (4) รองเท้ าหุ้มส้ นสีด�ำ หรื อสีน้ำ�ตาล แบบสุภาพ ส้ นสูงไม่เกิน 2 นิ ้ว
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3. เครื่ องแบบในงานพิธี
         (1) นักศึกษาชาย แต่งกายเหมือนเครื่ องแต่งกายปกติ และให้ ผกู เนคไทของมหาวิทยาลัย กางเกงสีด�ำ
             (2) นักศึกษาหญิง แต่งกายเหมือนเครื่ องแต่งกายปกติ เสื ้อกลัดกระดุมเงินของมหาวิทยาลัยที่ต้นคอ กระโปรง
สีด�ำ รองเท้ าหุ้มส้ นสีด�ำ และสวมถุงน่องเป็ นสีเนื ้อไม่มีลวดลาย
4. เครื่ องหมายที่ใช้ กับเครื่ องแบบ
ใช้ เข็มกลัดเครื่ องหมายตรามหาวิทยาลัยที่อกเสื ้อเบื ้องขวาส�ำหรับนักศึกษาหญิง ส่วนนักศึกษาชายให้ ติดเข็มกลัด
เครื่ องหมายตรามหาวิทยาลัยที่เนคไท

22

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

4. ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ครุ ยบัณฑิต

(1)  เสื ้อคลุมท�ำด้ วยผ้ าสีด�ำ ยาวเหนือข้ อเท้ าประมาณ 15 เซนติเมตร ตัวเสื ้อผ่าอกตลอด แขนเสื ้อยาวตกข้ อมือ ที่
แขนเสื ้อทังสองข้
้
างในระดับข้ อศอกมีแถบก�ำมะหยี่สีเหลืองทองกว้ างแถบละ 5 เซนติเมตรจ�ำนวน สามแถบติดเรี ยงกัน
(2)  ผ้ าคล้ องคอท�ำด้ วยผ้ าสีด�ำเช่นเดียวกับสีเสื ้อ ด้ านนอกมีแถบก�ำมะหยี่สีเหลืองทองขลิบขอบล่าง และแถบ
ก�ำมะหยี่สีประจ�ำคณะขลิบริ มขอบบน
(3)  หมวก เป็ นหมวกที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ยาวด้ านละ 24 เซนติเมตร ท�ำด้ วยผ้ าสีด�ำมีพ่หู ้ อยตามสี
ประจ�ำคณะ

ความหมายของสี
สีเหลืองทอง
สีเลือดหมู
สีน�ำ้ เงิน
สีเหลือง
สีฟ้า    
สีม่วง

หมายถึง   
หมายถึง   
หมายถึง   
หมายถึง   
หมายถึง   
หมายถึง

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย
สีประจ�ำคณะวิศวกรรมศาสตร์
สีประจ�ำคณะบริ หารธุรกิจ
สีประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สีประจ�ำคณะบัญชี
สีประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย

เข็มวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธนบุรี มีลกั ษณะเป็ นรู ปเครื่ องหมายประจ�ำมหาวิทยาลัย ท�ำด้ วยโลหะขนาดกว้ าง
4 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร
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5. สวัสดิการและงานแนะแนว
การให้ สวัสดิการแก่ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยจัดให้ มีบริ การและสวัสดิการแก่นกั ศึกษา ดังต่อไปนี ้
1. บริการด้ านกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ ให้ การสนับสนุนงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็ นประโยชน์ทงต่
ั ้ อนักศึกษาและต่อสังคมใน              
ทุกๆ ด้ าน เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรและชมรม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการจัดกิจกรรม
2. บริการด้ านกีฬาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยได้ เล็งเห็นความส�ำคัญของการกีฬาและนันทนาการที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักศึกษาให้ ดี      
ยิง่ ขึ ้น โดยจัดให้ มชี มรมกีฬาเพือ่ สนับสนุนให้ นกั ศึกษารู้จกั ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ และยังสนับสนุนให้ มกี ารแข่งขันกีฬาภายใน
และภายนอก รวมทังการเข้
้
าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีสนามกีฬามาตรฐานส�ำหรับการแข่งขันและการฝึกซ้ อม
3. การให้ คำ� ปรึกษา แนะแนว
มหาวิทยาลัยได้ ให้ บริ การข้ อมูลและสารสนเทศ ได้ แก่ คูม่ ือ จุลสาร แผ่นพับ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี และ
ปริญญาโท ตลอดจนให้ คำ� ปรึกษาเป็ นรายบุคคลและกลุม่ ทังปั
้ ญหาในด้ านการเรี ยน ปั ญหาส่วนตัว โดยให้ ผ้ รู ับค�ำปรึกษาสามารถ
แก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองอย่างมีเหตุผลและมหาวิทยาลัยได้ จดั สรรทุนการศึกษาให้ กบั นักศึกษาประเภทต่างๆ เป็ นจ�ำนวนมากทุกปี
4. บริการด้ านสุขภาพอนามัย
มหาวิทยาลัยจัดให้ มีห้องพยาบาลเพื่อการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น หากมีกรณี เจ็บป่ วยรุ นแรงจะมีรถอ�ำนวยความ
สะดวกในการน�ำส่งโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยจัดให้ มกี ารประกันอุบตั เิ หตุแก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยให้ ความคุ้มครอง และ
ผลประโยชน์คา่ ทดแทน
5. การศึกษาวิชาทหาร
ผู้สมัครแบ่ งออกเป็ น 2 เพศ
1. เพศชาย
2. เพศหญิง
ประเภทของผู้สมัคร นศท.
ไม่เคยสมัครมาก่อน
เคยรายงานขอผ่อนผันไว้ (เฉพาะผู้ที่เคยสมัครเมื่อปี การศึกษาก่อนแต่คณ
ุ ลักษณะทางร่างกายไม่ได้ ขนาดที่
ก�ำหนดเท่านัน)
้ โดยสถานศึกษาวิชาทหารส่งรายชื่อให้ กบั กอ.รับสมัครไว้ แล้ ว และต้ องมีคะแนนเฉลี่ยในปี ที่ขอผ่อนผัน
ตามที่ รด.ก�ำหนด
คุณลักษณะของผู้สมัครเป็ น นศท. ชัน้ ปี ที่ 1
1. เป็ นชายหรื อหญิง สัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 22 ปี บริ บรู ณ์ นับตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร ส�ำหรับผู้ที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต้ อง
    ได้ รับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรื อผู้ปกครอง
3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรื อมีโรคที่ไม่สามารภจะรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร
4. ไม่เป็ นบุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็ นทหารได้ เฉพาะบางท้ องที่ตามกฎหมายที่ออกตามความในมาตรา
     13(3) แห่งพระราชบัญญัตริ ับราชการทหาร พ.ศ. 2497
5. มีน้ำ�หนัก ขนาดรอบตัว ขนาดความสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ตามที่กรมการรักษาดินแดนก�ำหนด
6. มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
7. ไม่เป็ นทหารประจ�ำการ กองประจ�ำการ หรื อถูกก�ำหนดตัวเข้ ากองประจ�ำการแล้ ว
คุณสมบัติ
1. ก�ำลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาวิชาทหารที่กรมการรักษาดินแดนเปิ ดท�ำการฝึ กวิชาทหาร
2. ส�ำเร็จการศึกษาตังแต่
้ ชนมั
ั ้ ธยมปี ที่ 3 หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป และมีผลการศึกษาชันมั
้ ธยมปี ที่สาม
    หรื อเทียบเท่าตามที่ ทบ.ก�ำหนด (คะแนนเฉลี่ย ทบ. ก�ำหนด 2.0 ขึ ้นไป) หรื อเคยเป็ นลูกเสือสามัญ
    รุ่ นใหญ่ และสอบได้ วิชาพิเศษไม่น้อยกว่าแปดวิชา และส�ำเร็ จการศึกษาตัง้ แต่มัธยมปี ที่สาม หรื อ
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        เทียบเท่าขึ ้นไป จะต้ องมีผลการศึกษาไม่ตำ�่ กว่า 1.5 ส�ำหรับผู้ซงึ่ ส�ำเร็จการศึกษา ตังแต่
้ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่
       สาม หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป และก�ำลังอยู่ในโรงเรี ยนช่างฝี มือทหาร ของกระทรวงกลาโหม หรื อก�ำลังศึกษา
    อยู่ในสถานศึกษาตามที่กระทรวงกลาโหมก� ำหนดได้ ต้ อ งมี ผลการศึกษาของชัน้ มัธยมปี ที่ส ามหรื อ
     เทียบเท่าตามที่กองทัพบกก�ำหนด
3. ผู้ท่ีส�ำเร็ จการศึกษาตังแต่
้ ระดับอนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่าขึน้ ไปหรื อส�ำเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตร
    วิชาชีพชันสู
้ ง และส�ำเร็ จการฝึ กวิชาทหารไม่ต�่ำกว่าชันปี
้ ที่ 3 จะสมัครเข้ ารับการฝึ กวิชาทหารต่อให้ จบ
    หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนดได้ โดยไม่ต้องช�ำระเงินค่าบ�ำรุ งเพื่อส่งเสริ ม
     การฝึ กวิชาทหาร
		เงื่อนไขบังคับต้ องปฏิบัติตามระเบียบ กรมการรั กษาดินแดน ดังต่ อไปนี ้
     1. ต้ องรับสมัคร และรายงานตัว จึงจะเข้ ารับการฝึ กได้
     2. ต้ องช�ำระเงินบริ จาคบ�ำรุ งเพื่อส่งเสริ มการฝึ กวิชาทหาร
     3. ต้ องไว้ ผม แต่งกาย ตามระเบียบที่ก�ำหนด
     4. ต้ องเชื่อฟั งและปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับและค�ำสัง่ โดยเคร่ งครัด
     5. ผู้สมัครใหม่ชนปี
ั ้ ที่ 1 (ชาย-หญิง) ต้ องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายตามระเบียบฯที่ก�ำหนด
หลักฐานการสมัครเป็ น นศท. ชัน้ ปี ที่ 1
1. ใบสมัคร (ทบ. 349-001) ติดรู ปถ่ายขนาด 3x4 ซม. กรอกข้ อความในช่องที่ต้องการให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
    โดยมีหวั หน้ าสถานศึกษาและบิดา มารดา หรื อผู้ปกครองลงนามให้ การยินยอมเรี ยบร้ อย
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้ าน 1 ฉบับ
3. หลักฐานการศึกษา (ส�ำเนาใบ รบ. 1 ต)
4. หลักฐานอื่นๆ ถ้ ามี
หลักฐานการรายงานตัว (นศท. ชัน้ ปี ที่ 2, 3, 4, และ 5)
1. ซ้ำ�ชัน้ เลื่อนชัน้ โอนย้ ายสถานศึกษา
     1.1 ใบรายงานตัว สีเขียว (รด.3)
     1.2 หนังสือรับรองการฝึ ก(ส่วนกลาง รด.ออกให้ ส่วนภูมิภาค แผนกฝึ ก มทบ.จทบ. ออกให้ )
           ในกรณีโอนย้ ายสถานศึกษาและรอรับสิทธิจะต้ องมีหนังสือรับรองขอรับสิทธิด้วย 1 ฉบับ
สิทธิและผลประโยชน์ ท่ ีนักศึกษาวิชาทหารได้ รับ ดังนี ้
1. ระหว่างการเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร ได้ รับการยกเว้ นการเรี ยก-ตรวจเลือกเข้ ารั บราชการทหารกอง
     ประจ�ำการในยามปกติ ตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร
2. ได้ รับการผ่อนผันการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ และเข้ าฝึ กวิชาทหาร หรื อทดลองเพื่อความพรั่งพร้ อมและ
    ในการระดมพล
3. ผู้ที่สอบได้ ชนปี
ั ้ ที่ 1 รับราชการทหารในกองประจ�ำการหนึ่งปี หกเดือน แต่ถ้าเป็ นผู้ร้องขอเข้ ารับราชการ
     ทหารในกองประจ�ำการ จะรับราชการทหารในกองประจ�ำการเพียง 1 ปี
4. ผู้ที่สอบได้ ชนปี
ั ้ ที่ 2 รับราชการทหารในกองประจ�ำการหนึ่งปี แต่ถ้าเป็ นผู้ร้องขอเข้ ารับราชการทหารใน
     กองประจ�ำการจะรับราชการทหารในกองประจ�ำการเพียง 6 เดือน
5. ผู้ที่สอบได้ ชนปี
ั ้ ที่ 3 ปลดเป็ นทหารกองหนุน โดยมิต้องเข้ ารับราชการทหารในกองประจ�ำการ
6. ผู้ที่ส�ำเร็ จการฝึ กวิชาทหารจะได้ รับยศทางทหาร ดังต่อไปนี ้
    6.1 ส� ำ เร็ จ การฝึ ก วิ ช าทหารชัน้ ปี ท่ี 2 และส�ำ เร็ จ วิ ช าชี พ จากโรงเรี ย นที่ ส อนหลัก สูต รของกระทรวง
           ศึกษาธิการ ซึง่ มีหลักสูตรตังแต่
้ สองปี ขึ ้นไป เมื่อรับราชการแล้ ว ขอแต่งตังยศเป็
้
นสิบตรี ได้
       6.2  ส�ำเร็จการฝึ กวิชาทหารชันปี
้ ที่ 3 และส�ำเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนทีส่ อนหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ
            ซึง่ มีหลักสูตรตังแต่
้ 2 ปี ขึ ้นไป และได้ ขึ ้นทะเบียนประจ�ำการแล้ วขอแต่งตังยศเป็
้
นสิบเอกได้
     6.3 ส�ำเร็ จการฝึ กวิชาทหารชันปี
้ ที่ 4 และส�ำเร็ จวิชาชีพจากโรงเรี ยนที่สอนตามหลักสูตรของกระทรวง
             ศึกษาธิการซึง่ มีหลักสูตร 3 ปี ขึ ้นไป เมื่อได้ ขึ ้นทะเบียนกองประจ�ำการแล้ วขอแต่งตังยศเป็
้
นสิบโทได้
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     6.4 ส� ำ เร็ จ การฝึ ก วิ ช าทหารชัน้ ปี ที่ 4 แต่ไ ม่ส� ำเร็ จ วิ ช าชี พ ดัง กล่า วข้ า งต้ น เมื่ อ ได้ ขึน้ ทะเบี ย นกอง
             ประจ�ำการแล้ ว ขอแต่งตังยศจ่
้ าสิบตรี ได้
      6.5 ส�ำเร็ จการฝึ กวิชาทหารชันปี
้ ที่ 5 และส�ำเร็ จวิชาชีพจากส�ำนักอุดมศึกษาได้ รับปริ ญญาอนุปริ ญญา
         หรื อ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าขึน้ ไป เมื่อได้ ขึน้ ทะเบียนกองประจ� ำการและได้ รับการฝึ กอบรม
            ตามระเบียบกองทัพบกแล้ ว ขอแต่งตังยศเป็
้
นว่าที่ร้อยตรี ได้
          6.6  สำ� เร็จการฝึ กวิชาทหารชันปี
้ ที่ 5 แต่ไม่สำ� เร็จวิชาชีพตามที่กล่าวข้ างต้ น แต่สำ� เร็จวิชาชีพจากโรงเรี ยน
         ที่สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป เมื่อได้ ขึ ้น
            ทะเบียนกองประจ�ำการแล้ ว ขอแต่งตังยศเป็
้
นจ่าสิบเอกได้
     6.7 ส�ำเร็ จการฝึ กวิชาทหารชัน้ ปี ที่ 5 แต่ไม่ส�ำเร็ จวิชาชีพตามที่กล่าวมาแล้ ว เมื่อได้ ขึน้ ทะเบียนกอง
            ประจ�ำการแล้ ว ขอแต่งตังยศเป็
้
นสิบเอกได้
     6.8 ผู้ส�ำเร็ จการฝึ กวิชาทหารตังแต่
้ ชนปี
ั ้ ที่ 3-5 จะได้ รับการพิจารณาพิเศษในการบรรจุเข้ าท�ำงานทัง้
            ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่สงั กัดกองทัพทัง้ 3 กองทัพ และได้
            คะแนนเพิ่มในการสอบคัดเลือกตามอัตราส่วนชันปี
้ ที่ส�ำเร็ จการฝึ ก
6. การผ่ อนผันการตรวจเลือกเข้ ารั บราชการทหาร
มหาวิทยาลัยให้ บริ การในการติดต่อ ประสานงานในเรื่ องการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ ารับราชการทหาร
การขอผ่ อนผันการตรวจเลือกเข้ ารั บราชการทหารกองประจ�ำการ
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ ารับราชการทหาร ต้ องปฏิบตั ิและมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ไม่เคยขอผ่อนผันต่อมหาวิทยาลัยไว้ ก่อน
2. ไม่เป็ นนักศึกษาวิชาทหารอยู่ในขณะที่ยื่นร้ องขอผ่อนผัน
3. ต้ องมีอายุไม่เกิน 26 ปี (นับถึงวันที่จะถูกคัดเลือก)
4. ต้ องยื่นค�ำร้ องขอผ่อนผันฯต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่ก�ำหนดเท่านัน้
5. หลักฐานประกอบค�ำร้ องขอผ่อนผันฯ
		      5.1 ส�ำเนา ส.ด.9 จ�ำนวน 2 ฉบับ
      5.2 ส�ำเนาทะเบียนบ้ านจ�ำนวน 2 ฉบับ
สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการผ่ อนผันการตรวจเลือกเข้ ารั บราชการทหารกองประจ�ำการ
(ยกเว้ นนักศึกษาวิชาทหาร)
1. นักศึกษาต้ องไปรั บหมายเกณฑ์ การเข้ ารั บราชการทหารด้ วยตนเอง ณ ที่ว่าการเขตหรื ออ�ำเภอตาม
     ภูมิล�ำเนาทหารที่ตน สังกัด ถ้ าฝ่ าฝื นมีความผิดตามกฎหมาย
2. แม้ ว่ า วิ ท ยาลัย จะได้ ส่ ง บัญ ชี ข อผ่ อ นผัน ไปยัง ทบวงมหาวิ ท ยาลัย แล้ ว ก็ ต าม นัก ศึ ก ษาจะต้ อ งไป
       รายงานตัวต่อเจ้ าหน้ าที่ใน วันตรวจเลือก ณ เขตหรื ออ�ำเภอตามภูมิล�ำเนาทหารที่ต้นสังกัดทุกปี จนกว่า
     จะจบการศึกษา ถ้ าฝ่ าฝื นมีความผิดตาม กฎหมาย
3. นักศึกษารอบบ่าย และรอบค�่ ำมี สิทธิ ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ ารั บราชการทหารกองประจ� ำการ
    เช่ น เดี ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ การขอผ่ อ นผั น การเรี ย กผลเพื่ อ ตรวจสอบ เพื่ อ ฝึ ก วิ ช าทหาร
     เพื่อทดลองความพรั่งพร้ อม หรื อการระดมพล
นักศึกษาที่ประสงค์ จะขอผ่ อนผันการเรี ยกพลฯต้ องปฏิบัติและมีคุณสมบัติดังนี ้
1. ส�ำเร็ จการฝึ กวิชาทหารชัน้ ปี ที่ 3 โดยได้ ขึน้ ทะเบียนกองประจ�ำการ และปลดเป็ นทหารกองหนุนตาม
    กฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหารแล้ ว
2. ผ่านการถูกเกณฑ์เข้ ารับราชการเป็ นทหารกองประจ�ำการ และได้ ปลดประจ�ำการเป็ นทหารกองหนุน
3. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนตามปกติ ไม่มีสิทธิขอยื่นผ่อนผันการเรี ยกพล
4. ต้ องยื่นค�ำร้ องขอผ่อนผัน ต่อวิทยาลัยภายในเวลาที่ก�ำหนดเท่านัน้
5. หลักฐานประกอบค�ำร้ องขอผ่อนผันฯ
      5.1 หนังสือส�ำคัญ แบบ ส.ด.3
5.3 หลักฐานการแจ้ งย้ ายภูมิล�ำเนาทหาร (ถ้ ามี)
      5.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล (ถ้ ามี)
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ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ รับความสะดวกในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในสิง่ ที่นกั ศึกษามีข้อสงสัยทางด้ านวิชาการและงาน
ทะเบียน จึงขอแนะน�ำให้ นกั ศึกษาติดต่อกับมหาวิทยาลัยทางด้ านวิชาการและงานทะเบียน ดังต่อไปนี ้
1. การติดต่ อกับมหาวิทยาลัยทางด้ านวิชาการ
ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะที่ตนสังกัด โดยขอปรึกษาในสิง่ ที่เกี่ยวกับ
     1.1 หลักสูตรและวิชาเรี ยนของแต่ละสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่
     1.2 การเรี ยน การสอน การสอบ และตารางสอน ตารางสอบ ประจ�ำภาค
     1.3 เนื ้อหาของกระบวนวิชาต่างๆ ของคณะและสาขาวิชานันๆ
้
     1.4 การขออนุมตั ใิ ห้ เปิ ดสอนวิชาเรี ยนนอกโปรแกรมการเรี ยนที่มหาวิทยาลัยประกาศเปิ ดสอนกระบวนวิชาเรี ยน
     1.5 ปั ญหาการศึกษาและอื่นๆ
2. การติดต่ อกับมหาวิทยาลัยทางด้ านงานทะเบียน
ให้ ตดิ ต่อกับส�ำนักทะเบียนและประมวลผลเกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี ้
     2.1 การสมัครเรี ยน การรับมอบตัวและขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
     2.2 การลงทะเบียน
     2.3 การเพิ่ม-ลด หรื อถอนรายวิชา
     2.4 การลาออก และการพ้ นสภาพนักศึกษา เนื่องจากเหตุตา่ งๆ
     2.5 การท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
     2.6 การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยูแ่ ละการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
     2.7 การขอหนังสือรับรองต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฯลฯ
     2.8 การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Record)
     2.9 การขอหนังสือรับรองวุฒิ และปริ ญญาบัตร
   2.10 การขอย้ ายคณะ ย้ ายสาขาวิชา หรื อย้ ายรอบเวลาเรี ยน
   2.11 การขอศึกษาต่อเพื่อคงสภาพนักศึกษา ซึง่ ให้ ออกตามระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัยว่าด้ วย
           การจ�ำหน่ายออก กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2
   2.12 การขอลาพักการศึกษา
   2.13 การขอหนังสือรับรองการศึกษา ให้ นกั ศึกษายื่นค�ำร้ องล่วงหน้ า 5 วันท�ำการ
   2.14 การขอ Transcript นักศึกษาต้ องยื่นค�ำร้ องล่วงหน้ า 7 วันท�ำการ
   2.15 การขอหลักฐานการศึกษาอื่นๆ นอกเหนือจากนี ้ ส�ำนักทะเบียนจะเป็ นฝ่ ายนัด แล้ วแต่กรณี
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ในปี การศึกษา 2552 ส�ำนักทะเบียนฯ ได้ จดั ท�ำเลขรหัสส�ำหรับนักศึกษา ขึ ้นใหม่ โดยมีตวั เลข 13 หลัก ดังนี ้

A

B

C

D		

E

F

G

ชุด A แสดงรหัสประจ�ำปี การศึกษา
ชุด B แสดงรหัสของศูนย์การศึกษา คือ
          01 มหาวิทยาลัยธนบุรี
          02 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ จ.ล�ำพูน
          03 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรี วฒ
ั นาบริ หารธุรกิจ
ชุด C แสดงรหัสภาคการศึกษา คือ
          1. หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 1
          2. หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 2
          3. หมายถึง ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชุด D แสดงรหัสคณะ คือ
          01 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
          02 หมายถึง คณะบริ หารธุรกิจ
          03 หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
          04 หมายถึง คณะบัญชี
ชุด E แสดงรหัสสาขาวิชา คือ
          01 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
          02 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
          03 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          04 สาขาวิชาการจัดการ
          05 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
          06 สาขาวิชาการบัญชี

07 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
08 สาขาวิชาการตลาด
09 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
10 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
11 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
          12 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ชุด F แสดงรหัสหลักสูตรที่เรี ยน คือ
          1 หมายถึง หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
          2 หมายถึง หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ
          3 หมายถึง หลักสูตร 3 ปี ภาคปกติ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
          4 หมายถึง หลักสูตร 3 ปี ภาคสมทบ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
          5 หมายถึง หลักสูตร 3 ปี ภาคพิเศษ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
          6 หมายถึง หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ
          7 หมายถึง หลักสูตร 2 ปี ภาคพิเศษ
          8 หมายถึง หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ

28

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

         

ชุด G แสดงเลขประจ�ำตัวนักศึกษาของแต่ละคน ตัวอย่างเช่น 5203102047032

A

5 2
		

B

0 3

C
1

D		
0 2

E

0 4

F
7

G
0 3 2

ชุด A 52 หมายถึง นักศึกษาเข้ าศึกษาใน ปี การศึกษา 2552
ชุด B 03 หมายถึง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี โรงเรี ยนศรี วฒ
ั นา
บริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ กรุงเทพฯ
ชุด C 1 หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 1
ชุด D 02 หมายถึง คณะบริ หารธุรกิจ
ชุด E 04 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ
ชุด F 7 หมายถึง หลักสูตร 2 ปี ภาคพิเศษ
ชุด G 032 หมายถึง เลขประจ�ำตัวนักศึกษา 032
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ข้ อชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน
1. การลงทะเบียน มี 2 ประเภท คือ
1.1 การลงทะเบียนตามปกติ หมายถึง การลงทะเบียนตามก�ำหนดเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศให้ ลงทะเบียน
ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนตามปฏิทินการศึกษา
1.2 การลงทะเบียนล่าช้ า หมายถึง การลงทะเบียนไม่ทนั ตามก�ำหนดเวลาปกติที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ ลงทะเบียน
(การลงทะเบียนล่าช้ า นักศึกษาจะต้ องช�ำระค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
2. เงื่อนไขของการลงทะเบียน
2.1 การลงทะเบียนเรี ยนจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และถ้ ารายวิชาใดมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิชาที่
ต้ องศึกษาก่อน (Pre-requisite) ซึง่ ได้ ก�ำหนดไว้ ในหลักสูตร นักศึกษาจะต้ องศึกษาปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดนันก่
้ อน หรื อได้ รับอนุมตั ิ
เป็ นกรณีพิเศษจึงจะมีสทิ ธิลงทะเบียนวิชานันๆ
้
2.2 นักศึกษาทีม่ ไิ ด้ ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูรอ้ นจะไม่มสี ทิ ธิ
ศึกษาในภาคการศึกษานัน้ ยกเว้ นในกรณีทนี่ กั ศึกษามีเหตุจำ� เป็นสุดวิสยั และได้ รบั อนุมตั ใิ ห้ ลงทะเบียนไว้ เป็นกรณี พิเศษจากอธิการบดี
2.3 จ�ำนวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนได้ มีดงั นี ้
     2.3.1 นักศึกษาที่เรี ยนเต็มเวลา
2.3.1.1 นักศึกษาปกติ จะต้ องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
              และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
2.3.1.2 นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจ จะต้ องลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า
             9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะ ลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
     2.3.2 นักศึกษาที่เรี ยนไม่เต็มเวลา
2.3.2.1 นัก ศึก ษาปกติ จะต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นในแต่ล ะภาคการศึก ษาปกติ ไ ม่น้ อ ยกว่า 6 หน่ ว ยกิ ต
         และไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2.3.2.2 นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจ จะต้ องลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
    2.3.3 การลงทะเบียนเรี ยนที่แตกต่างไปจาก ข้ อ 2.3.1 และ 2.3.2 จะต้ องได้ รับอนุมัติจากอธิ การบดีหรื อผู้ที่
ได้ รับมอบหมาย
2.4 ก�ำหนดวันลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน ให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ข้ อปฏิบตั ใิ นการลงทะเบียน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา จะต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
3.1 นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนด้ วยตนเอง และช�ำระเงินค่าหน่วยกิต ค่าบ�ำรุง และค่าอื่นๆ พร้ อมกับการลงทะเบียน
3.2 ห้ ามลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาและสอบให้ ได้ ก่อน เพราะเป็ นวิชาต่อเนื่องซึง่ หลักสูตรบังคับไว้
3.3 นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนวิชาเรี ยน โดยมีจ�ำนวนหน่วยกิตในช่วงที่ก�ำหนดไว้ ของแต่ละคณะสาขาวิชาและ
หลักสูตร ยกเว้ นนักศึกษาที่ Upgrade เพื่อจบการศึกษา
4. ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
ค�ำชี ้แจง และขันตอนการลงทะเบี
้
ยน
4.1 นักศึกษาขอแบบพิมพ์ใบลงทะเบียน ที่สาขาวิชาหรื อคณะวิชา
4.2 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบรายวิชาที่ลงทะเบียนอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
4.3 ยื่นแบบพิมพ์ลงทะเบียนที่ส�ำนักทะเบียนฯ พร้ อมบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
4.4 นักศึกษารอรับส�ำเนาใบแสดงผลรายวิชาที่ลงทะเบียนพร้ อมรายละเอียดเกี่ยวกับการช�ำระเงินค่าหน่วยกิต และค่า
บ�ำรุงต่างๆ
4.5 นักศึกษาติดต่อช�ำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
4.6 ห้ า มนัก ศึก ษาเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไ ข รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ ล งทะเบี ย นจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
(ตามข้ อ 2) โดยเด็ดขาด
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4.7 หากมีการเปลีย่ นแปลงหรือแก้ ไขรายวิชาทีล่ งทะเบียน ให้ นกั ศึกษาปฏิบตั ติ ามขันตอนการ
้
เพิม่ ลด รายวิชา ภายหลัง
ทังนี
้ ้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษา
4.8 รายวิชาที่มีการแบ่งกลุม่ การเรี ยน ให้ นกั ศึกษาระบุกลุม่ ให้ ชดั เจน
4.9 นักศึกษาจะต้ องแสดงบัตรประจ�ำตัวทุกครัง้ ที่ลงทะเบียน / เพิ่ม / ลด รายวิชา
5. การเพิ่มรายวิชา
หากมีความจ� ำเป็ นนักศึกษาอาจขอเพิ่มรายวิชาเรี ยนส�ำหรั บภาคปกติได้ ภายใน 2 สัปดาห์ ส�ำหรั บภาคฤดูร้อน
เพิ่มได้ ภายใน 1 สัปดาห์ นับแต่วนั เปิ ดเรี ยน แต่การเพิ่มรายวิชานี ้ ต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับที่ระบุไว้ ของแต่ละคณะ และจะ
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
6. การเพิกถอนหรื อลดรายวิชา
หากมีความจ�ำเป็ นต้ องเพิกถอนหรื อลดรายวิชา นักศึกษาด�ำเนินการได้ ดังนี ้
6.1 การขอเพิกถอนหรื อลดรายวิชา จะกระท�ำได้ ภายใน 4 สัปดาห์ แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อภายใน 2
สัปดาห์ แรกของภาคฤดูร้อน นับตัง้ แต่วนั เปิ ดภาคการศึกษา การขอเพิกถอนหรื อลดรายวิชาภายในก� ำหนดนีจ้ ะไม่บนั ทึก
ในรายงานผลการศึกษา
6.2 การขอเพิกถอนหรื อลดรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ในข้ อ 6.1 จะต้ องท�ำค�ำร้ องขออนุมตั เิ ป็ นกรณีพิเศษ
จากอธิการบดี และต้ องได้ รับอนุมตั ิให้ เพิกถอนได้ วิชาที่ขอเพิกถอน จะบันทึกสัญลักษณ์ W ถ้ าไม่ได้ รับอนุมตั ินกั ศึกษาจะต้ อง
ศึกษาวิชานันต่
้ อไป
7. การเปลี่ยนวิชาเรี ยน
ให้ นกั ศึกษาถอนวิชาเรี ยนที่จะเปลี่ยนออกก่อนแล้ วจึงขอเพิ่มวิชาเรี ยนใหม่ภายหลัง แต่ต้องอยูใ่ นก�ำหนดเวลาของ
การเพิ่มวิชาเรี ยน โดยด�ำเนินการตามขันตอนท�
้
ำนองเดียวกับการเพิ่ม-ลดรายวิชาทุกประการ
8. นักศึกษาที่คาดว่ าจะส�ำเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาหนึง่ ๆ ให้ ด�ำเนินการล่วงหน้ าไว้ ดงั ต่อไปนี ้
8.1 ยื่นค�ำร้ องเพื่อขอจบการศึกษา ตามวันเวลาที่ก�ำหนดในปฏิทินการศึกษา
8.2 ยื่นค�ำร้ องขอหลักฐานการศึกษา(Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ พร้ อมด้ วยรูปถ่ายขนาด 1 นิ ้ว จ�ำนวน 3 รูป
       ถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมแว่นด�ำ สวมครุยตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
8.3 นักศึกษาที่ไม่ยื่นเรื่ องขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่จบตามก�ำหนดระยะเวลาที่ได้ ระบุไว้ ในปฏิทินการศึกษา
       ถือว่าไม่จบการศึกษาในภาคการศึกษานัน้

ข้ อปฏิบตั เิ กี่ยวกับการสอบ

เพื่อให้ การจัดการสอบในทุกระดับการศึกษาและทุกประเภท ของการสอบของมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับการจัดการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย หรื อ ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดัง
นัน้ มหาวิทยาลัยธนบุรีจงึ ได้ มีระเบียบว่าด้ วย การสอบ ดังนี ้
ข้ อ 1 นักศึกษาต้ องเข้ าสอบตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด นักศึกษาที่มีเหตุสดุ วิสยั ไม่สามารถ
เข้ าสอบได้ ต้องติดต่ออาจารย์ผ้ สู อนภายในวันสอบ มิฉะนันจะได้
้
รับคะแนนเป็ น 0 ในรายวิชาที่ขาดสอบ
ข้ อ 2 ให้ นกั ศึกษาที่เข้ าสอบแต่งกายตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้ วยวินยั และความประพฤตินกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ข้ อ 3 ห้ ามนักศึกษาส่งเสียงดังหรื อท�ำความร� ำคาญ หรื อแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมในห้ องสอบหรื อบริ เวณ                  
ใกล้ เคียง
ข้ อ 4 ห้ ามนักศึกษาเข้ าห้ องสอบหลังจากเริ่ มสอบแล้ ว 30 นาที หรื ออกจากห้ องสอบภายใน 45 นาทีหลังจากเริ่ มสอบ
เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ควบคุมการสอบ
ข้ อ 5 ห้ ามน�ำสิง่ หนึง่ สิง่ ใดเข้ าห้ องสอบเว้ นแต่ไม้ บรรทัด ปากกา ดินสอ หมึก ยางลบและสิง่ ที่ประกาศให้ ทราบล่วงหน้ า
ข้ อ 6 ห้ ามน�ำกระดาษค�ำตอบหรื อกระดาษที่ใช้ ในการสอบออกจากห้ องสอบ
ข้ อ 7 เมื่อต้ องการสิง่ หนึง่ สิง่ ใดในระหว่างการสอบ ให้ ยกมือขึ ้นและแจ้ งความประสงค์ให้ อาจารย์ควบคุมการสอบ
ทราบก่อน
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ข้ อ 8 เมื่ออาจารย์ควบคุมการสอบแจ้ งให้ ทราบว่าหมดเวลาสอบแล้ วให้ สง่ กระดาษค�ำตอบทันทีแล้ วออกจากห้ องสอบ
ข้ อ 9 นั ก ศึ ก ษาจะถู ก พิ จ ารณาให้ ได้ รั บ โทษฐานในการสอบหากผู้ คุ ม สอบตรวจพบหลัก ฐานว่ า นั ก ศึ ก ษามี
พฤติกรรมดังต่อไปนี ้
          “พกพาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชาที่สอบด้ วยวิธีการต่างๆ”
          “พกพาอุปกรณ์และเครื่ องมือสื่อสารที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการสอบ”
          “สอบถามหรื อลอกดูผ้ สู อบคนอื่น”
          “แสดงพฤติกรรมอื่นๆ ที่ส่อเจตนาว่าท�ำการทุจริ ตในการสอบ”
ข้ อ 10 นักศึกษาผู้ใดละเมิดหรื อมีพฤติกรรมส่อแสดงว่าละเมิดข้ อบังคับดังกล่าวมาข้ างต้ น ให้ อาจารย์ควบคุมการ
สอบ ตักเตือน หากไม่เชื่อฟั งให้ อาจารย์ควบคุมการสอบสัง่ ให้ นกั ศึกษาผู้นนออกจากห้
ั้
องสอบแล้ วรายงานต่อคณบดีเพื่อด�ำเนิน
การเสนอพิจารณาลงโทษตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้ วยวินยั และความประพฤตินกั ศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
ข้ อ 11 เมื่อปรากฎกรณีทจุ ริ ตในการสอบ ให้ อาจารย์ควบคุมการสอบรวบรวมหลักฐานและบันทึกลักษณะความผิด
ไว้ ในกระดาษค�ำตอบ ให้ นกั ศึกษาผู้กระท�ำผิดลงชื่อรับผิด พร้ อมทังลงชื
้ ่อรับรองอย่างน้ อย 2 คนหรื อกระท�ำการอย่างใด อย่าง
หนึ่งตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ เป็ นหลักฐานแสดงว่ามีการทุจริ ตในการสอบจริ งแล้ วให้ รีบรายงานต่อคณบดีเพื่อน�ำเสนอคณะ
กรรมการวิชาการพิจารณาก่อนเสนออธิการบดีลงโทษตามข้ อระเบียบต่อไป
ข้ อ 12 ในการสอบครั ง้ ใด ถ้ าปรากฏเป็ นที่ เชื่ อถื อได้ ว่าข้ อสอบรายวิชาใดมี การล่วงรู้ ไปยังผู้เข้ าสอบด้ วยวิธีใดๆ
ก่อนที่จะเริ่ มเข้ าห้ องสอบรายวิชานัน้ ให้ อธิ การบดีมีอ�ำนาจสัง่ ให้ มีการสอบใหม่เฉพาะรายวิชานัน้ แม้ จะมีการตรวจให้ ค่า
ระดับคะแนนแล้ วก็ให้ ถือว่าเป็ นโมฆะ
ข้ อ 13 ให้ อธิการบดีมีอ�ำนาจในการพิจารณาโทษ และสัง่ การลงโทษตามระเบียบ
ข้ อ 14 ให้ อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี ้ และให้ มีอ�ำนาจในการออกค�ำสัง่ หรื อออกประกาศ หรื อก�ำหนด วิธีการ
เพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบ
เกณฑ์ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริ ตในการสอบ
ข้ อ 15 นักศึกษาที่ทจุ ริ ตในการสอบ จะถูกลงโทษให้ ได้ รับอักษรระดับคะแนน F ในรายวิชาที่ทจุ ริ ต และอาจถูกสัง่ พัก
การเรี ยนในภาคการศึกษาถัดไป
ข้ อ 16 กรณีที่นกั ศึกษาได้ ท�ำการทุจริ ตในการสอบเป็ นครัง้ แรก ให้ ปรับตกในรายวิชาที่นกั ศึกษากระท�ำการทุจริ ต
16.1 นักศึกษาที่กระท�ำการทุจริ ตในการสอบภาคการศึกษาที่ 1 ให้ พกั การศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2
        ของปี การศึกษานัน้
16.2 นักศึกษาที่ท�ำการทุจริ ตในการสอบในภาคการศึกษาที่ 2 ให้ พกั การศึกษาในภาคฤดูร้อนของ                  
        ปี การศึกษานัน้ และในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาถัดไป
16.3 นักศึกษาที่ท�ำการทุจริ ตในการสอบในภาคฤดูร้อน ให้ พกั การศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของ                  
        ปี การศึกษาถัดไป
ข้ อ 17 กรณีที่นกั ศึกษาได้ กระท�ำการทุจริ ตเป็ นครัง้ ที่สอง ให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาทันที
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี

ว่ าด้ วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ / หรื อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้ าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตร
ระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
โดยที่ พ ระราชบัญ ญัติ ก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 ก� ำ หนดให้ มี ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย นจากการศึก ษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนองปรั ชญาการศึกษาตลอดชี วิตและการขยายโอกาส
ทางการ ศึกษา อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 34
แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 2/2550 วันที่ 11 มีนาคม
2550 จึงมี มติให้ ออก ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้ วย การเที ยบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษา
นอกระบบและ / หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้ าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้ วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จาก การ
ศึกษานอกระบบและ / หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้ าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับ ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2550 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ระเบี ยบนี ใ้ ห้ ใช้ บังคับกับนักศึกษาที่ เที ยบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ
และ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้ าสูก่ ารศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ข้ อ 4 ในระเบียบนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยธนบุรี
“นั ก ศึ ก ษา” หมายถึง นัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย ธนบุรี ที่ ข อเที ย บโอนความความรู้ ทัก ษะและประสบการณ์
       จากการศึกษานอกระบบ และ / หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเป็ นหน่วยกิต เทียบเท่า
         รายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ” หมายถึง การเทียบโอนความรู้ ทกั ษะประสบการณ์จาก
       การศึกษานอกระบบ และ / หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาเพื่อนับเป็ นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชา
         ตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้ อ 5 ผู้มีสิทธิขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ต้ องมีความรู้ พื ้นฐานตามที่ก�ำหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย รับรองในระดับ
ที่ขอเทียบโอนผลการเรี ยน ดังนี ้
          5.1 กรณี ขอเที ยบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ระดับปริ ญญาตรี ต้ องเป็ นผู้ส�ำเร็ จการศึกษา
       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป
5.2 กรณี ขอเที ยบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ระดับบัณฑิตศึกษาต้ องเป็ นผู้ส�ำเร็ จการศึกษา
       ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป
ข้ อ 6 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
6.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยยื่นค�ำร้ องต่อคณะวิชาให้ เทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ภายใน
        ระยะเวลา 7 วัน นับตังแต่
้ เปิ ดภาคการศึกษา โดยให้ คณะกรรมการวิชาการ / หรื อคณะกรรมการบริ หาร
      ในคณะวิชา คณะกรรมการประจ�ำหลักสูตร ด�ำเนินการดังนี ้
     6.1.1 ระดับปริ ญญาตรี ให้ คณะกรรมการวิชาการ / หรื อคณะกรรมการบริ หารในคณะวิชาพิจารณา
           ด�ำเนิ นการเที ยบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ของนักศึกษาที่ ยื่นค� ำร้ องแล้ วน� ำเสนอ
  คณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
      6.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ คณะกรรมการประจ�ำหลักสูตรพิจารณาการเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ของนักศึกษาที่ยื่นค�ำร้ อง แล้ วน�ำเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.2 จ�ำนวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจะลงทะเบียนศึกษาให้ เป็ นไป
      ตามข้ อก�ำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2550
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6.3 การบันทึกผลการเรี ยนที่ได้ จากการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ บนั ทึกตามวิธีการ
      ประเมินผลดังนี ้
      6.3.1 หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้ บนั ทึก “CS” (Credits from Standardized Test)
      6.3.2 หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้ บนั ทึก “CE” (Credits from Exam)
      6.3.3 หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา / หรื ออบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบัน
อุดมศึกษาให้ บนั ทึก “CT” (Credits from Training)
      6.3.4 หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้ บนั ทึก “CP” (Credits from Portfolio)
6.4 นักศึกษาต้ องช�ำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัย
      ก�ำหนด
6.5 ในการคิดแต้ มเฉลี่ยสะสม จะไม่น�ำผลการเรี ยนรู้ จากการเทียบโอนความรู้ ทกั ษะและประสบการณ์
      มาคิดแต้ มเฉลี่ยสะสม
ข้ อ 7 นักศึกษามีระยะเวลาการศึกษาดังนี ้
7.1 ระดับปริ ญญาตรี
      7.1.1 นักศึกษาจะต้ องศึกษาเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี การศึกษาและลงทะเบียนศึกษาไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิส�ำเร็ จการศึกษา
     7.1.2 นักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ิให้ เทียบโอนหน่วยกิตต่ำ�กว่า 33 หน่วยกิต จะต้ องศึกษาให้ ส�ำเร็ จตาม
  หลักสูตรภายในเวลา 7 ปี การศึกษา
       7.1.3 นักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ิให้ เทียบโอนหน่วยกิตตังแต่
้ 33 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 65 หน่วยกิต จะต้ อง
  ศึกษาให้ ส�ำเร็ จตามหลักสูตรภายใน 6 ปี การศึกษา
        7.1.4  นักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ิให้ เทียบโอนหน่วยกิตตังแต่
้ 66 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 98 หน่วยกิต จะต้ อง
  ศึกษาให้ ส�ำเร็ จตามหลักสูตรภายในเวลา 5 ปี การศึกษา
     7.1.5 นักศึกษาที่ได้ รับอนุมัติให้ เทียบโอนหน่วยกิตตัง้ แต่ 99 หน่วยกิต แต่ต้องไม่เกินสามในสี่ของ
  จ�ำนวนหน่วยกิตในหลักสูตร จะต้ องศึกษาให้ ส�ำเร็ จตามหลักสูตรภายในเวลา 4 ปี การศึกษา
7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะต้ องศึกษาเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี การศึกษาและลงทะเบียน
     ศึกษาไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ ส�ำเร็ จการศึกษา
      ทังนี
้ ้จะต้ องศึกษาให้ ส�ำเร็ จตามหลักสูตรภายในเวลา 4 ปี การศึกษา
ข้ อ 8 ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้ และให้ มีอ�ำนาจออกประกาศ ค�ำสัง่ ก�ำหนดแนวทางปฎิบตั ิเพื่อให้
การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและบรรลุตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี ้
		

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550

(นายอุดม เฟื่องฟุ้ง)
นายกสภามหาวิทยาลัย

34

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี

ว่ าด้ วย การเทียบโอนหน่ วยกิตในการเข้ าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้ มีการเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนองปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตและการขยายโอกาสทางการศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2550 จึงมีมติให้ ออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้ วย การเทียบโอน หน่วยกิตในการเข้ าศึกษาหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2550 ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้ วย การเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้ าศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ.2550”
ข้ อ 2  ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับกับนักศึกษาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต จากการศึกษาในระบบ ส�ำหรับหลักสูตรระดับปริ ญญา
ตรี ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2550 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 นักศึกษาที่มีสทิ ธิขอเทียบโอนหน่วยกิต ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
           3.1 ผ่านการคัดเลือกและขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต
         การคัดเลือกนักศึกษาให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.2 เป็ นหรื อเคยเป็ นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรื อส�ำนักงาน
       คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง หรื อเป็ นผู้ส�ำเร็ จ
        การศึกษาระดับอนุปริ ญญา หรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ งจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ
        หรื อ ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
3.3  ต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
        1) เป็ นผู้มีโรคติดต่ออย่างร้ ายแรง โรคที่สงั คมรังเกียจ โรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาหรื อติดยาเสพติด
        2) เป็ นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ ายแรง
        3) เป็ นผู้วิกลจริ ต
ข้ อ 4 การเทียบรายวิชาเรี ยน ให้ ถือหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
      4.1 เป็ นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรื อเทียบเท่าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ ความ
  เห็นชอบหรื อเทียบคุณวุฒิให้
       4.2 เป็ นรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาที่มีเนื ้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโดย
พิจารณาจากค�ำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร หรื อสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเดิมเทียบเคียงกับค�ำ
  อธิบายรายวิชาตามหลักสูตร หรื อสาขาของมหาวิทยาลัยธนบุรี
           4.3  เป็ นรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะด้ าน วิชาเอก วิชาแกน หรื อวิชาชีพ วิชาโท และหมวดวิชา
เลือกเสรี ที่สอบไล่ได้ ในระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grade) ไม่ต่ำ�กว่า C หรื อแต้ มระดับคะแนน
(Grade Point) 2.00 หรื อเทียบเท่าโดยไม่ต้องพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grade) ของวิชา
ที่ต้องศึกษาก่อนตามหลักสูตร
ข้ อ 5 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตจะต้ องยื่นค�ำร้ องต่อคณบดีในคณะวิชาที่ต้องการศึกษาภายใน 14 วันนับตังแต่
้
วันเปิ ดภาคการศึกษาแรกที่เข้ าศึกษาเพื่อขอรับรองการอนุมตั เิ ทียบโอนหน่วยกิตจากอธิการบดี
ข้ อ 6 นักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เทียบโอนหน่วยกิตจะต้ องศึกษาเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี การศึกษา โดยจะต้ อง
ลงทะเบียนศึกษาในสองภาคการศึกษาปกติแรกไม่ต�่ำว่า 18 หน่วยกิต และลงทะเบียนศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ25 ของจ�ำนวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จึงจะมีสทิ ธิส�ำเร็ จการศึกษา
ข้ อ 7 การเทียบฐานะชันปี
้ ของนักศึกษาเทียบโอน
          7.1 นักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เทียบโอนหน่วยกิตไม่เกิน 32 หน่วยกิต ให้ เทียบฐานะเป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1
        7.2 นักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เทียบโอนหน่วยกิตตังแต่
้ 33 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 65 หน่วยกิต ให้ เทียบฐานะเป็ น
  นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2
        7.3 นักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เทียบโอนหน่วยกิตตังแต่
้ 66 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 98 หน่วยกิต ให้ เทียบฐานะเป็ น
  นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3
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          7.4 นักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เทียบโอนหน่วยกิตตังแต่
้ 99 หน่วยกิตขึ ้นไป ให้ เทียบฐานะเป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
ข้ อ 8 นักศึกษาเทียบโอนจะต้ องช�ำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 9 นักศึกษาจะได้ รับปริ ญญาเกี ยรตินิยมหากได้ ลงทะเบียนศึกษาไม่ต�่ำกว่าร้ อยละ 75 ของจ�ำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรและมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้ วย การให้ เกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้ อ 10 ให้ อธิ การบดีเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนีแ้ ละมีอ�ำนาจออกประกาศ ค�ำสัง่ ก� ำหนดแนวทางปฎิบตั ิเพื่อ
ด�ำเนินการเป็ นไปตามระเบียบนี ้ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามระเบียบนี ้ หรื อกรณี ที่มิได้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้
ให้ อธิการบดีมีอ�ำนาจวินิจฉัย การวินิจฉัยของอธิการบดีให้ ถือเป็ นที่สดุ
		
		
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550

(นายอุดม เฟื่ องฟุง้ )
นายกสภามหาวิทยาลัย
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การใช้งานระบบบริการการศึกษาส�ำหรับนักศึกษา
1 ระบบบริการการศึกษาผ่ านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
1.1 ระบบบริการการศึกษาผ่ านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตคืออะไร

ระบบบริ การการศึกษาผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตส�ำหรับนักศึกษา คือ ระบบที่ให้ บริ การแก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรีผ่านระบบเครื อข่ายภายในของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสามารถค้ นหาข้ อมูลต่างๆ การลงทะเบียนเรี ยน ระเบียบ ประวัติ
ผลการศึกษา ตรวจสอบจบ ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถใช้ ระบบบริ การการศึกษาโดยผ่าน Web site http://reg.tct.ac.th
ของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ซึง่ เป็ นระบบการท�ำงานในลักษณะ Web base

1.2 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น

• ความรู้ พืน้ ฐานก่ อนการใช้ ระบบ
   ก่ อ นใช้ ระบบบริ ก ารการศึ ก ษาผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต นั ก ศึ ก ษาจะต้ องมี ค วามรู้ พื น้ ฐานการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.0 ขึ ้นไป
• ค�ำศัพท์ ท่ ีใช้ ในคู่มือ
   เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ ช่วยในการน� ำข้ อมูลเข้ าสู่เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ จะใช้ งานอุปกรณ์ ชนิ ดนี ้ ร่ วมกับ
   แป้นพิมพ์ อักษร

รู ปเมาส์ ตวั อย่ าง
รู ปที่ 1 รู ปเมาส์ ตวั อย่ าง
คลิก หมายถึงการใช้ นิ ้วกดลงบนปุ่ มส่วนบนเมาส์ 1 ครัง้ แล้ วปล่อย

2 เริ่มต้ นใช้ งานระบบ

นักศึกษาสามารถใช้ งานระบบบริ การการศึกษาได้ จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทกุ เครื่ องที่เชื่อมต่ออยู่กบั ระบบเครื อข่าย
ของมหาวิทยาลัย และ/หรื อ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยการก�ำหนด Location หรื อ Netsite ในโปรแกรม Internet Explorer ไป
ที่ URL ที่ทางมหาวิทยาลัยก�ำหนด แล้ วกดปุ่ ม Enter ระบบจะน�ำนักศึกษาไปสู่ข้อมูลพื ้นฐานทัว่ ไป

รูปที่ 2 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ
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หน้ าข่าวประกาศจะถูกแสดงขึ ้นมาโดยอัตโนมัติทนั ทีที่นกั ศึกษาเข้ ามาที่เว็บไซต์ ของงานทะเบียนเพื่อแสดงข้ อมูล
ข่าวสารต่างๆ จากงานทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยเรี ยงล�ำดับจากประกาศที่มีความส�ำคัญจากมากไปหาน้ อยให้
นักศึกษาใช้ เมาส์คลิกที่ชื่อเรื่ องประกาศดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่ องนัน้ ๆ (ถ้ ามี) นักศึกษาควรใช้ Website
นี ้อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเพื่อที่จะทราบข่าวประกาศต่างๆ ของงานทะเบียนที่แจ้ งมา
จากรู ป จะเห็นได้ ว่าด้ านซ้ ายมือเป็ นเมนูแสดงฟั งก์ชนั ต่างๆ ที่สามารถใช้ งานได้ ซึง่ ประกอบไปด้ วย การเข้ าสู่ระบบ,
รายวิชาที่เปิ ดสอน, ตารางเรี ยนนักศึกษา, ตารางสอนอาจารย์, ตารางการใช้ ห้อง, ปฏิทินการศึกษา, สาขาวิชาที่เปิ ดสอน และ
ตอบค�ำถาม ถ้ านักศึกษาสนใจต้ องการทราบรายละเอียดส่วนใดให้ นกั ศึกษาใช้ เมาส์คลิกที่เมนูที่ต้องการ

2.1 เข้ าสู่ระบบ

ในส่วนของการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การเปลี่ยนรหัส
ผ่าน เป็ นต้ น นักศึกษาสามารถกระท�ำได้ โดยคลิกที่เมนู เข้ าสูร่ ะบบ” เพื่อท�ำการใส่รหัสประจ�ำตัว และรหัสผ่าน ถ้ ารหัสประจ�ำตัว
และรหัสผ่านที่ใช้ ถกู ต้ องระบบจะอนุญาตให้ นกั ศึกษาเข้ าไปใช้ งานได้ (ข้ อควรระวัง!!! นักศึกษาจะต้ องเก็บรหัสผ่านไว้ เป็ น
ความลับ ไม่ควรบอกให้ ผ้ อู ื่นทราบ เพราะจะท�ำให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใช้ งานระบบเสมือนว่าเป็ นตัวของนักศึกษาเอง หากเกิด ความเสีย
หายขึ ้น นักศึกษาจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเอง)

วิธีใช้ งาน

          1. ให้ นกั ศึกษาคลิกที่เมนู “เข้ าสู่ระบบ”
          2. พิมพ์รหัสประจ�ำตัว และรหัสผ่าน
          3. คลิกที่ปมุ่ “เข้ าสู่ระบบ”

รู ปที่ 3 หน้ าจอส�ำหรั บป้ อนรหัสประจ�ำตัว และรหัสผ่ าน
ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริ การการศึกษานี ้ได้ มาตรฐานสากล นักศึกษาจะสังเกตได้ จากรู ปกุญแจ
ที่ล็อคอยู่ ข้ อมูลรหัสผ่านที่นกั ศึกษาป้อนจะถูกท�ำการเข้ ารหัสก่อนส่งผ่านเครื อข่าย
และเมื่ อ นัก ศึก ษาผ่า นขัน้ ตอนการตรวจสอบว่า เป็ น นัก ศึก ษาเรี ย บร้ อยแล้ ว ระบบจะน� ำ นัก ศึก ษาไปสู่ห น้ า ข่ า ว
ประกาศซึ่งจะเป็ นการแจ้ งถึงตัวนักศึกษาโดยตรง และยังแสดงหน้ าจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟั งก์ ชันต่าง ๆ ที่นักศึกษา
สามารถใช้ งานได้ แสดงอยู่ทางด้ านซ้ ายของจอภาพ ดังรู ปต่อไปนี ้
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2.2 เปลี่ยนรหัสผ่ าน

นักศึกษาสามารถท�ำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ บ่อยครัง้ เท่าที่ต้องการ โดยการเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่ าน” ก่อนการ
เปลี่ยนรหัสผ่าน นักศึกษาควรตรวจสอบดูที่แป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนี ้เป็ นภาษาไทย/หรื อภาษาอังกฤษ และมีการกดแป้น CAP
LOCK ค้ างไว้ หรื อไม่ ถ้ านักศึกษาลืมรหัสผ่านที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ให้ นกั ศึกษาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทะเบียนโดยตรง
วิธีใช้ งาน
         1. นักศึกษาคลิกที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่ าน”
         2. ใส่รหัสผ่านเดิมที่เคยใช้ อยู่ในปั จจุบนั
         3. ใส่รหัสผ่านใหม่ ครัง้ ที่ 1
         4. ใส่รหัสผ่านใหม่ ซ� ้ำอีกครัง้ ให้ ตรงกับครัง้ ที่ 1
         5. คลิกที่ปมุ่ “เปลี่ยนรหัสผ่ าน”

รู ปที่ 5 หน้ าจอการเปลี่ยนรหัสผ่ าน

2.3 ลงทะเบียน

นักศึกษาสามารถท�ำการลงทะเบียนเรี ยนได้ โดยการเลือกเมนู ลงทะเบียน” ระบบจะน�ำนักศึกษาไปสู่หน้ าจอการรับ
ลงทะเบียน ดังรู ปต่อไปนี ้
• วิธีการเข้ าระบบลงทะเบียน
   กดปุ่ ม    
เพื่อเข้ าสู่หน้ าลงทะเบียน ซึง่ เมนูนี ้จะปรากฏในช่วงลงทะเบียนเท่านัน้

รู ปที่ 6 เมนูท่ พ
ื ร้ อมส�ำหรั บให้ บริการแก่ นักศึกษา
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• วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใช้ เมนูย่อยต่ างๆ
  เมื่อนักศึกษากดปุ่ ม “ลงทะเบียน” จะเปลี่ยนหน้ าจอ เพื่อใช้ ท�ำการลงทะเบียนในหน้ าจอนี ้จะเกิดเมนูยอ่ ยต่างๆ ที่ใช้
อ�ำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น ปุ่ มแสดงหลักสูตร ปุ่ มค้ นหารายวิชา ปุ่ มค�ำนวณค่าใช้ จา่ ย ปุ่ มแสดงตารางเรี ยน ตาราง
สอบ เป็ นต้ น

รู ปที่ 7 เมนูต่าง ๆ ในระบบลงทะเบียน
• ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
   1. หน้ าแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์แสดงดังรูปต่อไปนี ้

รู ปที่ 8 หน้ าจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์
     2. กรณีท่ีนกั ศึกษาต้ องการลงทะเบียนตามแผนที่สาขาวิชาก�ำหนดไว้ ให้ นกั ศึกษาคลิกที่ปมุ่ “ดึงรายวิชาจาก
แผน” ระบบจะท�ำการดึงรายวิชาที่ต้นสังกัดของนักศึกษาก�ำหนดเป็ นแผนรายวิชาไว้ มาแสดงในพื ้นที่ของรายวิชาที่ต้องการลง
ทะเบียน พร้ อมทังแสดงข้
้
อมูลที่ส�ำคัญต่าง ๆ ได้ แก่ รหัส, ชื่อรายวิชา, จ�ำนวนหน่วยกิต, กลุ่มการเรี ยน, แบบการลงทะเบียน,
วัน/เวลาเรี ยน, จ�ำนวนหน่วยกิตรวม และค่าใช้ จ่ายรวม ดังรู ปที่ 9

รู ปที่ 9 หน้ าจอแสดงรายวิชาที่ต้องการเลือกลงทะเบียน
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   3. หากต้ องการลบรายวิชาที่ไม่ต้องการลงทะเบียน ให้ นกั ศึกษาคลิกที่ข้อความ [ลบ] ด้ านหลังรหัสวิชานัน้
    4. นักศึกษาสามารถค้ นหาวิชาที่ช่องระบุรหัสวิชา (สามารถใช้ สญ
ั ลักษณ์ * เพื่อค้ นหาทังหมด)
้
ที่ต้องการลงทะเบียน
จากการพิมพ์รหัสรายวิชา แล้ วกดปุ่ ม
รายชื่อวิชาที่เราค้ นหาก็จะแสดงขึ ้นมา เพื่อให้ นกั ศึกษาเลือก ดังรู ปที่ 10

รู ปที่ 10 หน้ าจอแสดงการค้ นหารายวิชาลงทะเบียน

   5. ท�ำการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยคลิกที่
            รูปตะกร้ า วิชาที่เลือกจะเลื่อนขึ ้นไปข้ างบนแสดงว่า
นักศึกษาได้ เลือกวิชานันๆ
้ เพื่อที่จะลงทะเบียน
   6. ทุกครัง้ ที่ท�ำการเลือกรายวิชา ระบบจะท�ำการตรวจสอบความถูกต้ องในการลงทะเบียน เช่น เวลาเรี ยนซ้ำ�
เวลาและวันสอบซ้ำ� หรื อลงทะเบียนน้ อยกว่าที่ก�ำหนด โดยจะขึ้นแสดงข้ อความสีแดง บริ เวณด้ านล่างของกรอบรายวิชาที่
เลือก แสดงข้ อความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังรู ปที่ 11

รู ปที่ 11 การแสดงข้ อผิดพลาด กรณีรายวิชาที่เลือกไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน
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• การค�ำนวณค่ าใช้ จ่าย
   นักศึกษาสามารถเข้ าไปดูค่าใช้ จ่ายของรายวิชาที่ลงทะเบียนไป โดยเลือกที่เมนู ค�ำนวณค่ าใช้ จ่าย นักศึกษา
จะสามารถดูรายการค่าใช้ จ่ายในการลงทะเบียนครัง้ นี ้ทังหมดได้
้
ก่อนที่จะยืนยันการลงทะเบียนได้ โดยกดเข้ าไปที่เมนู ค�ำนวณ
ค่ าใช้ จ่าย นี ้ หลังจาการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว

รูปที่ 12 การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนในเมนู คำ�นวณค่าใช้จ่าย
• ตารางเรี ยนตารางสอบ
   นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้ อมูลตารางเรี ยนและตารางสอบของรายวิชาที่นกั ศึกษาเลือกลงทะเบียน ก่อนการ
ยืนยันการลงทะเบียนได้ โดยเลือกปุ่ ม ตารางเรี ยนตารางสอบ เพื่อดูวันเวลาเรี ยนได้ ว่าเป็ นอย่างไร หลังจากที่เลือกวิชา
ลงทะเบียนไว้ แล้ ว

รูปที่ 13 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนในเมนู แสดงตารางเรียน/สอบ
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   กดปุ่ ม ถอยกลั บ เพื่ อ กลับ ไปหน้ า ที่ แ ล้ ว และเมื่ อ นัก ศึก ษาพึง พอใจ กับ วิ ช าที่ เ ลื อ กเพื่ อ ที่ จ ะลงทะเบี ย นใน
ภาคการศึกษานี ้แล้ ว ขันตอนต่
้
อไปจากนี ้คือการ ยืนยันการลงทะเบียน เพื่อเป็ นการยืนยันให้ ระบบได้ รับทราบว่านักศึกษา
ได้ ตดั สินใจลงทะเบียนแล้ ว ในขัน้ ตอนนีถ้ ือว่าเป็ นขัน้ ที่ส�ำคัญที่สดุ ของการลงทะเบียนออนไลน์ เพราะว่าถ้ านักศึกษาเพียง
แต่เลือกรายวิชาไว้ แต่ไม่ได้ กดปุ่ ม ยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะถือว่านักศึกษาได้ เข้ ามาเลือกรายการเท่านันแต่
้ ไม่ได้ ลง
ทะเบียน ซึ่งจะท�ำให้ นกั ศึกษาท่านอื่นๆ เข้ ามาเลือกลงทะเบียนและกดปุ่ มยืนยันผลการลงทะเบียนก่อน ได้ ที่นงั่ เรี ยนไปก่อน
และอาจจะท�ำให้ นกั ศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนวิชานันได้
้ (ในกรณีที่วิชานันจ�
้ ำกัดจ�ำนวนผู้เรี ยนไว้ )
• การยืนยันการลงทะเบียน
    เมื่อนักศึกษามัน่ ใจในการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้ ว ให้ ท�ำการยืนยัน โดยกดที่ปมุ่ ยืนยันการลงทะเบียน
หลังจากนันให้
้ ตรวจสอบความถูกต้ อง และ ต้ องกดปุ่ ม ยืนยันการลงทะเบียน อีกครัง้ ที่บริ เวณตรงกลางหน้ าจอ ถ้ าผลของ
การตรวจสอบรายวิชาที่ถกู เลือกนันไม่
้ ผ่านจะไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้ ต้องกลับไปปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่

รู ปที่ 14 หน้ าจอตรวจสอบข้ อมูล และยืนยันการลงทะเบียน
   หลังจากกดปุ่ มยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้ อความการยืนยันการลงทะเบียนพร้ อมทังแสดงยอดเงิ
้
น
ที่ต้องช�ำระทังหมด
้
หลังจากนันให้
้ กดที่ปมุ่ ผลการลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดในการลงทะเบียน

รู ปที่ 15 หน้ าจอแสดงข้ อความยืนยันว่ าระบบได้ ทำ� การบันทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในฐานข้ อมูลแล้ ว
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   หลังจากกดปุ่ มผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่เราได้ ลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว จากนัน้ นักศึกษา
สามารถพิมพ์ใบแจ้ งยอดเพื่อไปช�ำระเงินที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดได้

รู ปที่ 16 การพิมพ์ ใบแจ้ งยอดการช�ำระเงินค่ าลงทะเบียนเรี ยน
   และเมื่ อ นักศึกษาได้ น�ำใบแจ้ งยอดไปช� ำระเงิ นที่ ธนาคาร ในระบบจะทราบว่านักศึกษาได้ ท� ำการลงทะเบี ย น
ในเทอมนั น้ เรี ย บร้ อยแล้ ว หลัง จากผ่ า นขั น้ ตอนการช� ำ ระเงิ น จากขั น้ ตอนนี จ้ ึ ง จะถื อ ว่ า สิ น้ สุ ด กระบวนการ การลง
ทะเบียนออนไลน์
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2.4 ผลการลงทะเบียน

หลังจากที่นกั ศึกษาเสร็ จสิ ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน
ได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม ผลการลงทะเบียน จากหน้ าจอแสดงผลลัพธ์ การยืนยันการลงทะเบียน หรื อนักศึกษาสามารถดูผล
การลงทะเบียนในปี /ภาคการศึกษานี ้จากหน้ าจอข่าวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกที่เมนู ผลการลงทะเบียน
หน้ าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้ วยข้ อมูลสองส่ วน
1. ตารางแสดงผลการลงทะเบี ย นเรี ย น ซึ่ง จะแสดงผลลัพ ธ์ สุด ท้ า ยของรายวิ ช าทัง้ หมดที่ นัก ศึก ษาได้ ล งไว้ ใ น
     ปี /ภาคการศึกษาปั จจุบนั
2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบี ยน เป็ นตารางแสดงประวัติการลงทะเบี ยนของปี /ภาคการศึกษาปั จจุบันซึ่ง
     อาจจะประกอบไปด้ วย การท�ำรายการลงทะเบียน, เพิ่มรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรี ยน เป็ นต้ น

รู ปที่ 22 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัตกิ ารลงทะเบียน
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2.5 ตารางเรียนตารางสอบ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองได้จากเมนู ตารางเรียน/สอบ โดยนักศึกษา
สามารถ ดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบย้อนหลังได้ โดยการเลือกปี/ภาคการศึกษาที่ต้องการ

รูปที่ 23 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ

2.6 ระเบียนประวัติ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของตัวเองได้จากเมนู ระเบียนประวัติ หากพบว่ามีข้อมูลส่วนใดที่ไม่ถูก
ต้องเช่น ชื่อ, ชื่อสกุล, หมู่โลหิต ให้นักศึกษาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
วิธีใช้งาน
1. คลิกที่เมนู ระเบียนประวัติ จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา
2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อย้อนกลับมาที่หน้าจอข่าวประกาศ ดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 24 ข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา
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ข้ อมูลระเบียนประวัติของนักศึกษานี ้จะประกอบไปด้ วยข้ อมูล 4 ส่วน ดังต่อไปนี ้
    1. ข้ อมูลด้ านการศึกษา
    2. ข้ อมูลผลการเรี ยน
    3. ข้ อมูลส่วนตัว
   4.ข้ อมู ล ประวั ติ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย (ระบบจะแสดงข้ อมู ล ส่ ว นนี ้ เฉพาะในกรณี ที่ มี ก ารบั น ทึ ก เท่ า นั น้ )
     หากต้ องการเปลี่ ย นแปลงข้ อมู ล ประวั ติ ใ นส่ ว นที่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย อนุ ญ าต สามารถเปลี่ ย นแปลงได้
       โดยบันทึกที่ปมุ่
     ด้ านซ้ ายมือของหน้ าจอ

2.7 ภาระค่ าใช้ จ่าย/ทุน

นักศึกษาสามารถท�ำการตรวจสอบหนี ้สินต่างๆที่นกั ศึกษามีกบั มหาวิทยาลัยได้ จากเมนู ภาระค่าใช้ จ่าย/ทุน”
วิธีใช้ งาน
    1. คลิกที่เมนู ภาระค่าใช้ จ่าย/ทุนการศึกษา”
    2. เมื่อตรวจสอบข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อย้ อนกลับมาที่หน้ าจอข่าวประกาศดังรู ปต่อไปนี ้

รูปที่ 25 ข้อมูลภาระค่าใช้จ่าย และข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา
จากรู ปข้ อมูลภาระค่าใช้ จ่ายต่างๆจะถูกแสดงอยู่ในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจ�ำนวนยอดเงินสรุ ปที่นักศึกษา
ต้ องช�ำระ นอกจากนี ้ยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดค่าใช้ จ่ายแต่ละรายการอีกด้ วย ส่วนข้ อมูลในตารางถัดมาเป็ นข้ อมูลสรุ ปทุนการ
ศึกษาที่นกั ศึกษาได้ รับ(ซึง่ จากตัวอย่างนักศึกษาท่านนี ้ไม่มีข้อมูลการได้ รับทุนการศึกษา)
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2.8 ผลการศึกษา

นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตังแต่
้ ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปั จจุบนั ได้ จากเมนู ผลการศึกษา” ระบบจะท�ำ
การแสดงรายวิชาต่างๆพร้ อมทังผลคะแนนที
้
่นกั ศึกษาได้ ศกึ ษามาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ดังตัวอย่างจากรูปต่อไปนี ้

รู ปที่ 26 การตรวจสอบข้ อมูลผลการศึกษา
โดยสามารถเลือก ให้ ระบบแสดงข้ อมูลเป็ นรายภาค ของแต่ละปี การศึกษาได้ โดยใช้ การคลิกที่สว่ นบนของหน้ าจอ เพื่อ
แสดงข้ อมูล

2.9 ตรวจสอบจบ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูได้ ว่า ณ ขณะนี ้นักศึกษาได้ เรี ยนผ่านรายวิชาต่างๆตามข้ อก�ำหนดในโครงสร้ าง
หลักสูตรไปเท่าใด และยังเหลือหน่วยกิตในหมวดวิชาใดบ้ างที่ยงั ขาดอยู่ และจ�ำเป็ นต้ องลงทะเบียนเพื่อให้ จบการศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ โดยการคลิกที่เมนู ตรวจสอบจบ”
วิธีใช้ งาน
   1. จากหน้ าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษาให้ คลิกที่เมนูตรวจสอบจบ
                2. ระบบจะแสดงข้ อมูลสรุ ปหมวดวิชาต่างๆที่จ�ำเป็ นต้ องลงทะเบียนเรี ยนเพื่อให้ ส�ำเร็ จหลักสูตร
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รู ปที่ 27 การตรวจสอบการส�ำเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาผ่ านกับโครงสร้ างหลักสูตร
จากตารางข้ อมูลประกอบไปด้ วย
       1. หมวดวิชาตามโครงสร้ างหลักสูตร
      2. จ�ำนวนหน่วยกิตตามเกณฑ์ หมายถึงจ�ำนวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาจะต้ องลงทะเบียนเรี ยนให้ ครบอย่างน้ อย
           ตามเกณฑ์ที่ระบุ ในแต่ละหมวดวิชา
       3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่ท�ำได้ หมายถึงจ�ำนวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาท�ำได้ ในแต่ละหมวดวิชา
       4. จ�ำนวนหน่วยกิตที่ยงั ขาด หมายถึงจ�ำนวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษายังขาดอยู่ในแต่ละหมวดวิชา
ข้ อควรสังเกต ข้ อมูลดังกล่าวมีไว้ เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาเท่านัน้ การที่นักศึกษาจะสามารถจบ
การศึกษาได้ หรื อไม่นนั ้ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั ข้ อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว ยังคงมีปัจจัยอื่นๆเข้ ามาเกี่ยวข้ อง

2.10 เขียนค�ำร้ อง และติดตามผลค�ำร้ อง

นักศึกษาสามารถเขียนค�ำร้ องในส่วนที่ฝ่ายทะเบียนก�ำหนดให้ สามารถเขียนค�ำร้ องได้ และติดตามผล ค�ำร้ องที่ได้
เขียนไป ดังนี ้
วิธีใช้ งาน
1. นักศึกษาคลิกที่เมนู เขียนค�ำร้ อง จากหน้ า
2. เขียนค�ำร้ องตามล�ำดับขันตอนที
้
่แนะน�ำไว้
รู ปที่ 28 การส่ งค�ำร้ องไปยังฝ่ ายทะเบียน
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3. คลิกที่ปุ่มบันทึก เพื่อส่งค�ำร้ องไปยังฝ่ ายทะเบียน โดยยืนยันการส่งด้ วยการคลิกปุ่ ม บันทึกอีกครั ง้ จะปรากฏ
    ข้ อความดังต่อไปนี ้

รู ปที่ 29 ข้ อความที่แสดงขึน้ เมื่อค�ำร้ องดังกล่ าวถูกส่ งไปยังฝ่ ายทะเบียนแล้ ว
4. หากนักศึกษาต้ องการตรวจสอบการด�ำเนินการค�ำร้ องของฝ่ ายทะเบียนให้ คลิกที่ปมุ่ ติดตามผลค�ำร้ อง
5. หน้ าจอจะแสดงสถานะค�ำร้ องที่นกั ศึกษายื่นค�ำร้ องไว้ ที่งานทะเบียนและวัดผลว่าขณะนี ้อยู่ในขันตอนใดส�
้
ำหรับ
    การติดตามการด�ำเนินการเกี่ยวกับค�ำร้ องของเจ้ าหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

2.11 ทะเบียนรายชื่อ

ทะเบียนรายชื่อ จะเป็ นรายชื่อของนักศึกษาในคณะ และสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และจะมีไฟล์ MSWord
ให้ ดาวน์โหลดรายชื่อออกไปใช้ งานได้ โดยกดปุ่ มที่สญ
ั ญาลักษณ์ MSWord ด้ านบน

รูปที่ 30 การเรียกดู หรือ เรียกพิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในห้องเดียวกัน
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2.12 เสนอความคิดเห็น

หากนักศึกษามีข้อคิดเห็นประการใด นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริ การการศึกษาได้ ข้อมูล
ต่างๆที่นกั ศึกษาเสนอจะเป็ นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุ งบริ การต่างๆให้ ดียิ่งขึ ้น
วิธีใช้ งาน
1. จากหน้ าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ให้ นกั ศึกษาคลิกที่เมนู เสนอความคิดเห็น
2. นักศึกษาป้อนความคิดเห็นต่างๆลงในช่องว่าง
3. คลิกที่ปมุ่ ส่ งข้ อความ

รู ปที่ 31 การร่ วมแสดงความคิดเห็นผ่ านระบบบริการการศึกษา

2.13 สถิติการเข้ าใช้ ระบบ

เป็ นหน้ าจอตรวจสอบการเข้ าใช้ ระบบของ Login ของนักศึกษา จะดูได้ ว่านักศึกษาเข้ ามาใช้ ระบบตังแต่
้ วนั และเวลา
ใด และมาใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ IP ใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบการใช้ งาน

2.14 ออกจากระบบ

เมื่อเสร็ จสิ ้นการใช้ งานระบบบริ การการศึกษาแล้ วนักศึกษาต้ องคลิกที่ปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อป้องกันมิให้ ผ้ ูอื่น
เข้ ามาใช้ งานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง

51

ส�ำนักกิจการนักศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี
ว่ าด้ วย สโมสรนักศึกษา

เพื่อให้ การด�ำเนินงานด้ านกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็ นการส่งเสริ มการศึกษา เสริ มสร้ างประสบการณ์
พลานามัย ปลูกฝั งคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพให้ นกั ศึกษามีความเจริ ญงอกงามทังด้
้ านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ ตลอด
จนรู้ จกั การท�ำงานร่ วมกัน เป็ นผู้มีระเบียบวินยั และการเสียสละเพื่อประโยชน์สว่ นรวม อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 33 (2)
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 สภามหาวิทยาลัยธนบุรี จึงวาง
ระเบียบ ว่าด้ วยสโมสรนักศึกษาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้ วย สโมสรนักศึกษา
ข้ อ 2 ให้ ใช้ ระเบียบนี ้ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2550 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี รักษาการตามระเบียบนี ้
ข้ อ 4 ในระเบียบนี ้
         “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยธนบุรี
         “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี
         “รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีผ้ ไู ด้ รับมอบหมาย
         “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
         “สโมสรนักศึกษา” หมายถึง สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
         “ชมรม” หมายถึง ชมรมของนักศึกษาที่จดั ตังขึ
้ ้นตามระเบียบนี ้

หมวด 1 ทั่วไป

ข้ อ 5 ให้ มหาวิทยาลัย จัดตังสโมสรนั
้
กศึกษานัน้ โดยอยู่ภายใต้ ข้อบังคับตามระเบียบนี ้
ข้ อ 6 เครื่ องหมายสโมสรนักศึกษา เป็ นรู ปเครื่ องหมายมหาวิทยาลัย ใต้ รูปเครื่ องหมาย มีตวั อักษรชื่อย่อภาษาไทย
ว่า “ส.มธร.”
ข้ อ 7 วัตถุประสงค์ สโมสรนักศึกษาตามระเบียบนี ้ มีดงั นี ้
         7.1 เพื่อปลูกฝั งคุณธรรมแก่นกั ศึกษา
                      7.2 เพื่อส่งเสริ มความสามัคคีในหมู่นกั ศึกษา
         7.3 เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมเสริ มหลักสูตรทังในด้
้ านวิธีการ ประสบการณ์วิชาชีพแก่นกั ศึกษา
         7.4 เพื่อปลูกฝั งและรักษาไว้ ซงึ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ดีงามของชาติ
         7.5 เพื่อส่งเสริ มพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
         7.6 เพื่อส่งเสริ มให ้นกั ศึกษาบ�ำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
         7.7 เพื่อส่งเสริ มสัมพันธภาพระหว่างสถาบันในการท�ำกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
         7.8 เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสียงและเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย

หมวด 2 สมาชิกภาพ

ข้ อ 8 นักศึกษาปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยเป็ นสมาชิกสโมสรนักศึกษา โดยต้ องจ่ายเงินค่าบ�ำรุ งสโมสรตามระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้ อ 9 สมาชิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิเข้ าร่ วมกิจกรรมใดๆ ในสโมสรนักศึกษาจัดขึ ้น
ข้ อ 10 สมาชิ กสโมสรนักศึกษามี สิทธิ ที่จะเสนอข้ อคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ ต่อการด�ำเนิ นงาน เพื่ อความเจริ ญ
ก้ าวหน้ าของสโมสรนักศึกษาได้ ภายใต้ วตั ถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 7 ของระเบียบนี ้
ข้ อ 11 สมาชิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิเลือกตังบุ
้ คคลเข้ าด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาตามที่
ระบุไว้ ในระเบียบนี ้

หมวด 3 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ข้ อ 12 สโมสรนักศึกษาประกอบด้ วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการกลาง
		
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
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ข้ อ 13 คณะกรรมการสโมสรนัก ศึ ก ษาได้ ม าจากการเลื อ กตัง้ ทั่ว ไป และด้ ว ยความเห็ น ชอบจากอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมีต�ำแหน่งดังนี
นายกสโมสร
อุปนายกสโมสร คนที่ 1
อุปนายกสโมสร คนที่ 2
เหรัญญิก
เลขานุการ
ประธานฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม
ประธานฝ่ ายกีฬา
ประธานฝ่ ายวิชาการและวิชาชีพ
ประธานฝ่ ายบ�ำเพ็ญประโยชน์
ประธานนักศึกษาสัมพันธ์
ประธานนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ หรื อตัวแทนชัน้ ปี เมื่อเลือกตังภายในแต่
้
ละสาขาวิชาหรื อแต่ละชัน้ ปี เสร็ จแล้ วให้
เสนอชี่อผู้ที่ได้ รับเลือกให้ อาจารย์ หัวหน้ าสาขาวิชารับรอง
ให้ ผ้ ูที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตัง้ เป็ น นายกสโมสรนัก ศึก ษาเสนอชื่ อ บุค คลอื่ น ที่ เ หมาะสมที่ จ ะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ให้ อาจารย์ผ้ ใู ห้ ค�ำปรึ กษาพิจารณาภายใน 15 วัน นับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตังนายกสโมสรนั
้
กศึกษา
หากอาจารย์ผ้ ใู ห้ ค�ำปรึ กษาพิจารณา เห็นว่าเหมาะสมให้ ประกาศแต่งตังได้
้
13.1 นายกสโมสรนักศึกษาเป็ นประธานคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
        13.1.1 ท�ำหน้ าที่เป็ นตัวแทนของสโมสรนักศึกษา
        13.1.2 เป็ นผู้รับผิดชอบในนโยบายและการด�ำเนินงานของสโมสรนักศึกษาโดยเด็ดขาด
      13.1.3 มี อ� ำ นาจในการแต่ง ตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการสโมสรนัก ศึก ษาทุก ต� ำ แหน่ ง ยกเว้ น ต� ำ แหน่ ง
       ประธานนักศึกษาทุกสาขาวิชา
      13.1.4 โดยมติ ข องคณะกรรมการสโมสรนัก ศึ ก ษา มี สิ ท ธิ เ สนอให้ ทางมหาวิ ท ยาลัย พิ จ ารณาลงโทษ
                     นักศึกษาที่กระท�ำผิดได้ ตามมติของคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 ใน 4 ขององค์ประชุม
        13.1.5 มีสิทธิรับรู้ เหตุผลในการลงโทษนักศึกษา
13.2 อุปนายก คนที่ 1 เป็ นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา ท�ำการแทนนายกสโมสรนักศึกษาเมื่อได้ รับมอบหมายหรื อ
นายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ หน้ าที่ได้
13.3 อุปนายก คนที่ 2 เป็ นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา ท�ำการแทนนายกสโมสรนักศึกษาเมื่อได้ รับมอบหมายหรื อ
เมื่อนายกสโมสรนักศึกษา และอุปนายก คนที่ 1 ไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้
13.4 เหรัญญิกจะต้ องท�ำหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
        13.4.1 จัดท�ำบัญชี-รายจ่ายของสโมสรนักศึกษาตามหลักวิชาบัญชี
        13.4.2 ควบคุมเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิ
        13.4.3 เก็บรวบรวมหลักฐานการเงินเพื่อรอการตรวจสอบโดยเรี ยบร้ อย
        13.4.4 จัดท�ำระเบียบและลงบัญชีทรัพย์สิน พัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ของสโมสรนักศึกษาให้ ถกู ต้ อง
13.5 เลขานุการ เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ท�ำหน้ าที่ควบคุมงานสารบรรณและบันทึก
รายงานการประชุม
13.6 ประธานฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม ท�ำหน้ าที่ควบคุมดูแล ประสานงาน ซึ่งท�ำกิจกรรมทางด้ านศิลปวัฒนธรรม คือ
ชมรมศาสนาและประเพณี ชมรมการละครและดนตรี ชมรมวรรณศิลป์ และชมรมเชียร์ เป็ นต้ น
13.7 ประธานฝ่ ายกี ฬา ท�ำหน้ าที่ควบคุมดูแลชมรมซึ่งท�ำกิ จกรรมทางด้ านกี ฬา ชมรมกี ฬาในร่ มและชมรมกี ฬา
กลางแจ้ ง
13.8 ประธานฝ่ ายวิชาการและวิชาชีพท�ำหน้ าที่ควบคุมดูแลชมรมนักศึกษาซึง่ ท�ำกิจกรรมทางด้ านวิชาการและวิชาชีพ
คือ ชมรมภาษาต่างประเทศ ชมรมทัศนศึกษา ท่องเที่ยว ชมรมวาทศิลป์ ชมรมถ่ายภาพ และศิลปกรรม ชมรมถ่ายทอดวิชาชีพ
เป็ นต้ น
13.9 ประธานฝ่ ายบ�ำเพ็ญประโยชน์ ท�ำหน้ าที่ควบคุมดูแลและประสานงานชมรมนักศึกษา ซึง่ ท�ำกิจกรรมทางด้ าน
บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรื อบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น คือ ชมรมค่ายอาสาพัฒนา เพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์ ชมรมจัดหางาน
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ให้ นกั ศึกษาท�ำเพื่อหารายได้ ในเวลาว่างจากการศึกษา เป็ นต้ น

     13.10 ประธานฝ่ ายนักศึกษาสัมพันธ์ ท�ำหน้ าที่สร้ างความสามัคคีและความสัมพันธ์ อนั ดีกบั กลุ่มนักศึกษา และ
สถาบันที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจและให้ ความสนับสนุนร่ วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็ นประโยชน์ ให้ สโมสร
นักศึกษาด�ำเนิ นงานไปได้ ผลดีสมความมุ่งหมาย โดยมี ประชามติเป็ นแนวบรรทัดฐานส�ำคัญรวมถึงการจัดท�ำสิ่งโฆษณา
กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา นอกจากนีย้ ังต้ องท�ำหน้ าที่ให้ การต้ อนรั บผู้มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัย ทัง้ ในขณะมีกิจกรรม
ของสโมสรนักศึกษาและตลอดปี การศึกษา
       13.11 ประธานนักศึกษาสาขาต่างๆ เป็ นตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานันๆ
้ ในการด�ำเนินกิจกรรมภายในสาขาวิชา
ข้ อ 14 ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ตามข้ อ 13 นี ้เว้ นแต่นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกคนที่ 1 และอุปนายกคนที่ 2 ขอ
แต่งตัง้ ผู้ช่วยของตนขึน้ ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาตามข้ อ 13 ทุกข้ อย่อย ยกเว้ นข้ อ 13.11
และเสนอให้ อาจารย์ผ้ ใู ห้ ค�ำปรึ กษาเป็ นผู้ขออนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ ช่วยซึง่ อาจจะถูกแต่งตังขึ
้ ้นตามข้ อ 14 มีฐานะเป็ นกรรมการ สโมสร
นักศึกษา เมื่อได้ รับมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกรรมการสโมสรนักศึกษาผู้ซงึ่ จะเป็ นผู้ช่วยเป็ นคราวๆ ไป
ข้ อ 15 คณะกรรมการกลางได้ มาจากการคัดเลือกเป็ นตัวแทนชันปี
้ หรื อตัวแทนของแต่ละห้ อง ท�ำหน้ าที่ช่วยเหลือ
งาน ตลอดจนให้ ค�ำปรึ กษาและเสนอแนะในเรื่ องการด�ำเนินการหรื อด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เห็นสมควร

หมวด 4 การด�ำเนินกิจการสโมสรนักศึกษา

ข้ อ 16 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีหน้ าที่ด�ำเนินกิจการสโมสรนักศึกษาตามนโยบายที่ได้ แถลงไว้ กบั สมาชิก
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ข้ อ 17 การประชุม ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกครัง้ จะต้ องท�ำบันทึกแจ้ งให้ อาจารย์ผ้ ใู ห้ ค�ำปรึ กษาทราบ
ก่อน ในการประชุมให้ นายกสโมสรนักศึกษาท�ำหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมอุปนายกคนที่ 1 ท�ำหน้ าที่เป็ นรองประธานคนที่ 1
และอุปนายกคนที่ 2 ท�ำหน้ าที่เป็ นรองประธานคนที่ 2 และเลขานุการ ท�ำหน้ าที่เป็ นเลขานุการของการประชุม กรณีที่ประธาน
ไม่อยู่ในที่ประชุมให้ รองประธานท�ำหน้ าที่แทน ถ้ ารองประธานไม่อยู่ก็ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ที่มาประชุมคนหนึ่งคนใดขึ ้นไปเป็ น
ประธานเฉพาะชัว่ คราว
ข้ อ 18 การประชุมคณะกรรมการจะต้ องมีอย่างน้ อยเดือนละหนึ่งครัง้ นายกสโมสรนักศึกษาในฐานะประธานเป็ น
ผู้ก�ำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาแล้ วน�ำเสนอต่อ
อาจารย์ผ้ ใู ห้ ค�ำปรึ กษา แต่ในกรณีจ�ำเป็ นอาจารย์ผ้ ใู ห้ ค�ำปรึ กษาอาจสัง่ ให้ มีหรื อให้ งดการประชุมได้
ข้ อ 19 ในการประชุมต้ องมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามาประชุมอย่างน้ อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาทังหมด
้
แต่ในกรณีพิเศษจะต้ องมีอย่างน้ อยหนึ่งในสี่ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทังหมด
้
ข้ อ 20 การลงมติ ถ้ าไม่มีข้อใดในระเบียบนี ้ก�ำหนดเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก ถ้ าในการลงมตินนมี
ั้
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

หมวด 5 ชมรมนักศึกษา

ข้ อ 21 ชมรมนักศึกษาตังขึ
้ ้นเพื่อด�ำเนินกิจการของสโมสรนักศึกษาในด้ านต่าง ๆ อันอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสโมสรนักศึกษา
ข้ อ 22 ชมรมนักศึกษาแต่ละชมรม จะต้ องมีระเบียบข้ อบังคับ ซึ่งไม่ขดั กับระเบียบสโมสรนักศึกษา การก่อตังหรื
้ อ
ล้ มเลิกชมรมนักศึกษาใดๆ จะกระท�ำได้ ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีมติเห็นชอบและได้ รับการอนุมตั ิจากอธิการ
มหาวิทยาลัยแล้ ว
ข้ อ 23 คณะกรรมการด�ำเนินงานของชมรมนักศึกษา ประกอบด้ วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม
และอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผู้ให้ ค�ำปรึ กษา
ข้ อ 24 ประธานแต่ละชมรมต้ องเสนอแผนงาน และผลงานต่อประธานฝ่ ายที่ชมรมนักศึกษา นันๆ
้ สังกัดอยู่
ข้ อ 25 ให้ มีชมรมนักศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี ้
25.1 ชมรมศาสนาและวัฒนธรรม
25.9   ชมรมวาทศิลป์
25.2 ชมรมละครและดนตรี
25.10 ชมรมถ่ายภาพและศิลปกรรม
25.3 ชมรมวรรณศิลป์
25.11 ชมรมวิชาการและวิชาชีพ
25.4 ชมรมเชียร์
25.12 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาและบ�ำเพ็ญประโยชน์
25.5 ชมรมกีฬาในร่ ม
25.13 ชมรมจัดหางานให้ นกั ศึกษา ท�ำเพื่อหารายได้
25.6 ชมรมกีฬากลางแจ้ ง
          ในเวลาว่างจากการศึกษา
25.7 ชมรมภาษาต่างประเทศ
25.14 ชมรมอื่นๆ
25.8 ชมรมทัศนศึกษา
25.15 ชมรมอื่ น ๆที่ นัก ศึ ก ษาจัด ตัง้ และมี ป ระโยชน์ ต่ อ
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           สังคมโดยผ่านการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย

หมวด 6 การประชุมใหญ่

ข้ อ 26 การประชุมสมาชิกสโมสรนักศึกษาทังหมดจะมี
้
ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
        26.1 นายกสโมสรนักศึกษา โดยมติของคระกรรมการสโมสรนักศึกษาเรี ยกประชุม เพื่อแถลงนโยบายหรื อ
     กิจการส�ำคัญของสโมสรนักศึกษา
          26.2 สมาชิกของสโมสรนักศึกษา ไม่น้อยกว่าห้ าสิบคนเสนอขอให้ เรี ยกประชุม
ข้ อ 27 องค์ประชุมจะต้ องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าห้ าสิบคน
ข้ อ 28 มติที่ประชุมใหญ่ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก มติให้ นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาออกจากต�ำแหน่งทังคณะ
้
ต้ องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสโมสรนักศึกษาที่เข้ าร่ วมประชุม

หมวด 7 การเลือกตั้ง

ข้ อ 29 การเลือกตังมี
้ 3 รู ปแบบ ได้ แก่
           29.1 การเลือกตังทั
้ ว่ ไป
           29.2 การเลือกตังภายใน
้
                         29.3 การเลือกตังเฉพาะกาล
้
                                - การเลือกตังทั
้ ว่ ไป หมายถึง การเลือกตังคณะกรรมการสโมสรนั
้
กศึกษาในข้ อ 13
      
     - การเลือกตังภายใน
้
หมายถึง การเลือกตังคณะกรรมการในชมรมนั
้
กศึกษาต่างๆ และสาขาวิชาต่างๆ
    - การเลื อ กตัง้ เฉพาะกาล หมายถึ ง การเลื อ กตัง้ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลัย จะก� ำ หนดตามความจ� ำ เป็ น
        เป็ นครัง้ เป็ นคราวไป
ข้ อ 30 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ ารับเลือกตัง้ และสิทธิรับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการสโมสรนักศึกษา
           30.1 ต้ องเป็ นสมาชิกสโมสรนักศึกษา
    
        30.2 สอบได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมในวันสมัครเข้ ารับเลือกตัง้ ไม่ต�่ำกว่า 2.00 ยกเว้ นได้ รับความเห็นชอบจาก
     อาจารย์ผ้ ใู ห้ ค�ำปรึ กษา
           30.3 เป็ นผู้มีความประพฤติเรี ยบร้ อย ไม่เคยถูกลงโทษใด ๆ มาก่อน
         30.4 เป็ นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าเมื่อได้ รับการเลือกตังหรื
้ อแต่งตังแล้
้ ว จะไม่มีผล
      เสียหายใดๆ เกิดขึ ้น ต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
           30.5 ได้ รับการเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากอาจารย์ผ้ ใู ห้ ค�ำปรึ กษา
  
           30.6 คุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นที่เหมาะสม ซึง่ มหาวิทยาลัยอาจก�ำหนดโดยประกาศ หรื อค�ำสัง่ ภายหลัง
           30.7 ต�ำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาและอุปนายก จะเป็ นนักศึกษาชันใดๆ
้
ก็ได้
           30.8 กรรมการต�ำแหน่งต่างๆ ตามข้ อ 13.4 ถึง 13.10 จะเป็ นนักศึกษาชันใดก็
้ ได้ ที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
ข้ อ 31 ส�ำหรับประธานนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ซึง่ ได้ รับเลือกตังภายในสาขาวิ
้
ชานันๆ
้ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ
30.1 ถึง 30.6 และจะต้ องเป็ นนักศึกษาชันสู
้ งสุดในปี ที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
ข้ อ 32 การเลือกตังทั
้ ว่ ไป เป็ นการเลือกตังโดยสมาชิ
้
กสโมสรนักศึกษาทังหมด
้
กระท�ำโดยตรงและโดยวิธีลบั การ
จัด การเลือกตังทั
้ ว่ ไปวิทยาลัยจะแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดการเลือกตังคณะหนึ
้
่งจากสมาชิกสโมสรนักศึกษา เป็ นผู้ด�ำเนินงาน
คณะกรรมการนี ้จะเป็ นผู้พิจารณารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการเลือกตังเสนอมหาวิ
้
ทยาลัยเพื่อรับความเห็นชอบ
ข้ อ 33 นักศึกษาที่ได้ รับเลือกตังหรื
้ อแต่งตัง้ ให้ ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในสโมสรนักศึกษา จะถูกถอดถอนจากต�ำแหน่ง
ทันที หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าต่อไปจะก่อให้ เกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
ข้ อ 34 การเลือกตังตามข้
้
อ 32 ให้ กระท�ำภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกๆ ปี ส่วนวันเลือกตังนั
้ น้
อาจารย์ผ้ ใู ห้ ค�ำปรึ กษาเป็ นผู้ก�ำหนดและให้ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่ได้ รับเลือกตังแล้
้ วนัน้ รับมอบงานในหน้ าที่ และ
เริ่ มปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้ รับการเลือกตังแล้
้ ว
ข้ อ 35 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เริ่ มปฏิบตั ิหน้ าที่การด�ำเนินงานของสโมสรนักศึกษาตังแต่
้ วนั รับมอบงาน
และสิ ้นสุดหน้ าที่ในวันมอบงานให้ กบั คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ซึง่ เป็ นวันใดวันหนึ่ง ภายใน 2 สัปดาห์ รวมเวลา
การท�ำงาน 1 ปี การศึกษา
ข้ อ 36 การพ้ นสภาพของกรรมการตามข้ อ 13.1 ถึง 13.10 และผู้ช่วยตามข้ อ 14
           36.1 ตาย
           36.2 ลาออก
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           36.3 ถูกถอดถอนเนื่องจากกรณีดงั ต่อไปนี ้
     36.3.1 ท�ำความเสียหายมาสู่มหาวิทยาลัยอย่างร้ ายแรง
     36.3.2 ถูกสัง่ พักการเรี ยน
           36.4 หมดอายุการท�ำงานตามข้ อ 35
ข้ อ 37 ในกรณี ที่นายกสโมสรนักศึกษาไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ด้วยเหตุใดๆ ตามข้ อ 36.1 ถึง 36.3 ให้ อุปนายก
คนที่ 1 อุปนายกคนที่ 2 เข้ ารับหน้ าที่แทนตามล�ำดับ แต่ถ้าอุปนายกทัง้ 2 ต�ำแหน่ง ไม่สามารถเข้ ารับหน้ าที่ได้ ตามข้ อ 36.1
ถึง 36.2 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จะพิจารณาเลือกตังผู
้ ้ ที่เหมาะสมเข้ ารับหน้ าที่แทน จนกว่าจะหมดอายุ โดยมติสอง
ในสามขององค์ประชุม
ส�ำหรับกรรมการอื่นๆ ตามข้ อ 13.4 ถึง 13.10 หากไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ตามข้ อ 36.1 ถึง 36.3 ให้ คณะกรรมการตาม
ข้ อ 13.1 ถึง 13.10 ประชุมพิจารณาเลือกตังผู
้ ้ ที่เหมาะสมเข้ าท�ำหน้ าที่แทน โดยมติของที่ประชุมลงคะแนนเสียงเห็นชอบด้ วย
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองขององค์ประชุม เสนอชื่อให้ อาจารย์ผ้ ใู ห้ ค�ำปรึ กษาพิจารณาแล้ วให้ ประกาศแต่งตังได้
้

หมวด 8 อาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาและการดูแลการด�ำเนินงานของสโมสรนักศึกษา

ข้ อ 38 อธิการบดี, รองอธิการบดี หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เป็ นผู้แต่งตังคณะอาจารย์
้
ของมหาวิทยาลัยที่เห็นว่ามี
คุณ สมบัติ เ หมาะสมให้ ท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาและดูแ ลการด� ำ เนิ น งานของสโมสรนัก ศึก ษาเรี ย กว่ า คณะอาจารย์ ผ้ ู ใ ห้
ค�ำปรึ กษา
ข้ อ 39 อ�ำนาจและหน้ าที่ ของคณะอาจารย์ผ้ ใู ห้ ค�ำปรึ กษา มีดงั ต่อไปนี ้
            39.1 เป็ นผู้แทนของวิทยาลัย เพื่อให้ ค�ำปรึ กษาในการด�ำเนินกิจการของสโมสรนักศึกษา
         39.2 เป็ นผู้ลงนามรับรองการจัดสรรงบประมาณของสโมสรนักศึกษาและควบคุมดูแลการเงิน โดยจัดให้
       มีการตรวจสอบบัญชีประจ�ำ และเสนอรายงานการเงินต่อวิทยาลัยเป็ นรายปี
         39.3 เป็ นผู้ให้ ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ในกรณีทวั่ ไป และมีอ�ำนาจสัง่ ระงับการกระท�ำ
        ใดๆ เป็ นการชัว่ คราว เมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็ นการขัดต่อระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ข้ อบังคับ
       ของสโมสรนักศึกษาหรื ออาจเป็ นการเสียหายต่อวิทยาลัย แล้ วให้ รายงานต่ออธิการวิทยาลัย
         39.4 หากเห็น สมควร คณะอาจารย์ ผ้ ูใ ห้ ค�ำปรึ ก ษาเสนอให้ มี ก ารแต่ง ตัง้ บุค คลที่ เ หมาะสม ท� ำหน้ า ที่
       ที่ปรึ กษาชมรมนักศึกษาใดๆ ก็ได้
            39.5 เป็ นผู้รับรองแต่งตังคณะกรรมการต�
้
ำแหน่งต่างๆ
ข้ อ 40 อาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมต้ องได้ รับค�ำสัง่ แต่งตังจากอธิ
้
การบดีหรื อรองอธิการบดีที่ได้ รับมอบหมาย
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ส�ำนักวิทยบริการ

ระเบียบการใช้ ส�ำนักวิทยบริ การ
ส� ำ นั ก วิ ทยบ ริ การด� ำเนิ นงานเพื่ อสนั บ สนุ น ภ ารกิ จหลั ก ของ มหาวิ ทย าลั ย ด้ านก ารเรี ยนการส อน
การศึกษาค้ นคว้ าวิจยั การท�ำนุบ�ำรุ งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้ องถิ่น โดยเป็ นแหล่งรวมความรู้ และเป็ นศูนย์รวม
ของทรั พยากรสารสนเทศทุกประเภท ดังนัน้ เพื่อให้ การบริ การดังกล่าวสามารถด�ำเนินไปด้ วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้ ก�ำหนดระเบียบการใช้ ส�ำนักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยธนบุรี ไว้ ดงั นี ้

ข้ อ 1 ก�ำหนดเวลาท�ำการส�ำนักวิทยบริ การ

1.1 เวลาท�ำการส�ำนักวิทยบริ การ (อาคารวิทยบริ การ)
      ภาคการศึกษาปกติ
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 20.00 น.
      
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
      
ปิ ดท�ำการวันศุกร์ – วันเสาร์ และวันหยุดที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
      ภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 18.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
ปิ ดท�ำการวันศุกร์ – วันเสาร์ และวันหยุดที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
      ระหว่างปิ ดภาคการศึกษา
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
1.2 เวลาท�ำการห้ องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย (อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย)
      ภาคการศึกษาปกติ
วันเสาร์ เวลา 12.00 – 18.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
      ภาคฤดูร้อน
วันเสาร์ เวลา 12.00 – 18.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
      ก�ำหนดเวลาท�ำการของส�ำนักวิทยบริ การ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด

ข้ อ 2 ผู้มีสิทธิใช้ ส�ำนักวิทยบริ การ และยืมทรั พยากรสารสนเทศ ได้ แก่

2.1 นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยธนบุรี มีสิทธิ ยืมทรั พยากรสารสนเทศออกจากส�ำนักวิทยบริ การได้ โดยใช้
บัตรประจ�ำตัวนักศึกษา และบัตรประจ�ำตัวบุคลากร
2.2 บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้ ามาใช้ บริ การในส�ำนักวิทยบริ การ ให้ ติดต่อบรรณารักษ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ก่อนเข้ า
ใช้ บริ การ
2.3 บุคคลภายนอกไม่มีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิดออกจากส�ำนักวิทยบริ การ

ข้ อ 3 หลักเกณฑ์ การยืมทรั พยากรสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ ของส�ำนักวิทยบริ การ มีดังนี ้
   

3.1 การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
      3.1.1 นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ยืมไว้ ในครอบครองได้ ไม่เกินคราวละ 7 เล่ม ต่อ 7 วัน
      3.1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยืมไว้ ในครอบครองได้ ไม่เกินคราวละ 10 เล่ม ต่อ 30 วัน
      3.1.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ยืมไว้ ในครอบครองได้ ไม่เกินคราวละ 10 เล่ม ต่อ ภาคการศึกษา
3.2 การยืมสื่อโสตทัศน์ (ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี)
      3.2.1 นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ยืมไว้ ในครอบครองได้ ไม่เกินคราวละ 3 ชื่อเรื่ อง ต่อ 3 วัน
      3.2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยืมไว้ ในครอบครองได้ ไม่เกินคราวละ 3 ชื่อเรื่ อง ต่อ 3 วัน
      3.2.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ยืมไว้ ในครอบครองได้ ไม่เกินคราวละ 3 ชื่อเรื่ อง ต่อ 3 วัน
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3.3 การยืมทรัพยากรสารสนเทศส�ำรองสามารถยืมได้ ครัง้ ละ 1 เล่ม ต่อ 3 วัน
3.4 ทรัพยากรสารสนเทศสงวนพิเศษไม่อนุญาตให้ ยืมออก
3.5 ไม่อนุญาตให้ ยืมทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่ องและผู้แต่งเดียวกันครัง้ ละ 2 เล่ม
3.6 ไม่อนุญาตให้ ยืมทรัพยากรสารสนเทศเล่มเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครัง้
3.7 ผู้ยืมจะต้ องตรวจสภาพทรั พยากรสารสนเทศก่อนยืมทุกครั ง้ หากเกิดการช�ำรุ ด เสียหายเกิดขึน้ ภายในระยะ
เวลาที่ท�ำการยืม ผู้ยืมต้ องช�ำระค่าเสียหายตามระเบียบข้ อ 9
3.8 ส�ำนักวิทยบริ การ จะงดให้ บริ การยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิดในระหว่างการสอบปลายภาคการศึกษา โดย
จะแจ้ งก�ำหนดเวลาให้ นกั ศึกษาทราบล่วงหน้ าทุกภาคการศึกษา
3.9 ไม่อนุญาตให้ น�ำบัตรสมาชิกส�ำนักวิทยบริ การ ของผู้อื่นมายืม

ข้ อ 4 ข้ อปฏิบัติในส�ำนักวิทยบริ การ ผู้ใช้ ห้องสมุดต้ องปฏิบัติดังนี ้

4.1 แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย
4.2 ใช้ วาจาสุภาพ ไม่ส่งเสียงดัง และไม่แสดงกิริยาหยาบคายในส�ำนักวิทยบริ การ
4.3 ไม่สบู บุหรี่ ไม่น�ำอาหารหรื อเครื่ องดื่มเข้ ามารับประทานในส�ำนักวิทยบริ การ
4.4 รักษาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพย์สินต่างๆ ของส�ำนักวิทยบริ การไม่ให้ เสียหาย
4.5 รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของส�ำนักวิทยบริ การ
4.6 ฝากสิ่งของที่น�ำมาไว้ ที่บริ เวณตู้ฝากของภายนอกส�ำนักวิทยบริ การ เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
4.7 สิ่งของมีค่าทุกชนิดให้ น�ำติดตัวไปทุกครัง้ หากสูญหายทางส�ำนักวิทยบริ การ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
4.8 ให้ ความร่ วมมือกับบรรณารักษ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ในการตรวจสิ่งของก่อนออกจากส�ำนักวิทยบริ การ
4.9 ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับตลอดจนค�ำแนะน�ำตักเตือนของบรรณารักษ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด
4.10 หากมีข้อขัดข้ องหรื อปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ ส�ำนักวิทยบริ การ ให้ สอบถามกับบรรณารักษ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่
        ส�ำนักวิทยบริ การ

ข้ อ 5 การท�ำบัตรสมาชิกส�ำนักวิทยบริ การ เพื่อยืมทรั พยากรสารสนเทศ

5.1 บัตรสมาชิกส�ำนักวิทยบริ การ ก�ำหนดให้ ใช้ บตั รประจ�ำตัวนักศึกษา และบัตรประจ�ำตัวบุคลากร
5.2 การต่อสมาชิก
      5.2.1 อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ต้ องไม่มีภาระผูกพันติดค้ างทรัพยากรสารสนเทศ
         5.2.2 นักศึกษาให้ น�ำใบเสร็ จรับเงินของการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษามาต่อสิทธิการยืม และต้ องไม่มีภาระ
ผูกพันติดค้ างทรัพยากรสารสนเทศ

ข้ อ 6 การจองทรั พยากรสารสนเทศ

การจองหนังสือที่มีจ�ำนวนน้ อยแต่มีผ้ ตู ้ องการใช้ มากแยกไว้ ต่างหากจากหนังสือทัว่ ไป ผู้ใช้ มีสิทธิท�ำการจองหนังสือ
ล่วงหน้ าได้ ภายใต้ เงื่อนไขต่อไปนี ้
6.1 การจองหนังสือต่อจากผู้อื่น ผู้ที่ต้องการจองต้ องลงชื่อจองล่วงหน้ ากับรรณารักษ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ เมื่อส�ำนักวิทย
บริ การ ได้ รับหนังสือคืนแล้ วจะแจ้ งให้ ผ้ จู องมารับได้ โดยจะเก็บไว้ ให้ ผ้ จู องเป็ นเวลาภายใน 1 สัปดาห์ ถ้ ามี         ผู้จองหลาย
คนก็จะยืมได้ ตามล�ำดับก่อน-หลังการจอง หรื อถ้ าผู้จองไม่มารับหนังสือตามก�ำหนดทางห้ องสมุดก็จะน�ำหนังสือดังกล่าวขึ ้น
ชันให้
้ บริ การต่อไป
6.2 การจองหนั ง สื อ ที่ ใ ช้ เป็ นกลุ่ ม เป็ นหนั ง สื อ ตามต้ องการของอาจารย์ ผ้ ู สอนที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาอ่ า นประกอบ
การเรี ยนในวิชาใดวิชาหนึ่งหรื อประกอบการท�ำรายงาน/โครงงานในรายวิชาต่างๆ แต่หนังสือมีจ�ำนวนน้ อยส�ำนักวิทยบริ การ
จึงได้ จดั แยกไว้ ต่างหากตามรายชื่อหนังสือที่อาจารย์แจ้ งมาหรื อตามที่ส�ำนักวิทยบริ การเห็นสมควร
6.3 สามารถจองหนังสือได้ ครัง้ ละ 2 เล่ม และผู้จองต้ องกระท�ำการจองด้ วยตนเองเท่านัน้
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ข้ อ 7 การส่ งคืนทรั พยากรสารสนเทศ

ผู้ยืมต้ องส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศต่อบรรณารักษ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อลงบันทึกหลักฐานในการส่งมอบคืน และ
ต้ องคืนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด หากว่าล่าช้ ากว่าก�ำหนดจะต้ องช�ำระค่าปรับตามข้ อ 8

ข้ อ 8 การช�ำระเงินค่ าปรั บ

8.1 หนังสือทัว่ ไป อัตราค่าปรับกรณีส่งเกินก�ำหนด วันละ 5 บาท ต่อเล่ม
8.2 สื่อโสตทัศน์ อัตราค่าปรับกรณีส่งเกินก�ำหนด วันละ 5 บาท ต่อรายการ
8.3 การคิดอัตราค่าปรับกรณีส่งเกินก�ำหนดจะคิดนับรวมวันหยุดทุกประเภท

ข้ อ 9 ผู้ใช้ บริ การส�ำนักวิทยบริ การ ต้ องรั บผิดชอบต่ อทรั พยากรสารสนเทศที่ยืมไปดังนี ้

9.1 หากทรั พยากรสารสนเทศที่ยืมไปช� ำรุ ดเสียหาย ผู้ยืมต้ องชดใช้ ค่าเสียหายเพื่อการซ่อมแซม หากไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ต้ องชดใช้ โดยการซื ้อในรายการที่เหมือนกับของเดิม ทังชื
้ ่อเรื่ อง เนื ้อหาและภาษา
9.2 หากทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปสูญหาย ผู้ยืมต้ องชดใช้ โดยการซื ้อในรายการที่เหมือนกับของเดิมทังชื
้ ่อเรื่ อง
เนื ้อหา และภาษา ในกรณีที่แจ้ งหายภายหลังวันก�ำหนดส่งต้ องช�ำระค่าปรับด้ วย
9.3 การชดใช้ ค่ า เสี ย หายกรณี ที่ เ ป็ น หนัง สื อ หายากและราคาแพงหรื อ เป็ น หนัง สื อ ภาษาต่ า งประเทศให้ อ ยู่ใ น
ดุลพินิจของทางส�ำนักวิทยบริ การ

ข้ อ 10. การน�ำทรั พยากรสารสนเทศออกจากส�ำนักหอสมุดฯ โดยไม่ ได้ รับอนุญาต

บุ ค คลนัน้ จะต้ อ งช� ำ ระเงิ น ค่ า ปรั บ ไม่ เ กิ น สิ บ เท่ า ของราคาทรั พ ยากรสารสนเทศนัน้ หรื อ ให้ อ ยู่ ใ นดุล พิ นิ จ ของ
ทางส�ำนักหอสมุดฯ

ข้ อ 11. ผู้ใช้ บริ การส�ำนักหอสมุดฯ ต้ องปฏิบัติตามระเบียบข้ างต้ น

หากฝ่ าฝื นบรรณารักษ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามความเหมาะสม ดังนี ้
11.1 ตักเตือน
11.2 เชิญออกนอกส�ำนักวิทยบริ การ
11.3 ตัดสิทธิการใช้ บริ การส�ำนักวิทยบริ การ
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ส�ำนักกองทุนช่วยเหลือการศึกษา

แนวปฏิบตั กิ ารกู้ยืมเงินกองทุนให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษา เป็ นโครงการของรั ฐบาลที่ได้ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ เยาวชนของชาติได้ มี
โอกาสศึกษาเล่าเรี ยนโดยเท่าเทียมกันและเพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้ กว้ างขึน้ การจัดตัง้ กองทุนเงินให้ ก้ ูยืม
เพื่อการศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์ให้ นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรั พย์ ได้ มีโอกาสกู้ยืมเงินเพื่อเป็ นค่าเล่าเรี ยนศึกษา ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้ จ่ายในการครองชีพระหว่างการศึกษา

คุณสมบัติผ้ ูมีสิทธิ์ก้ ูยืมเงิน

นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริ ญญา ปริ ญญา
ตรี ) ทังภาคปกติ
้
และภาคพิเศษ รวมทังการศึ
้
กษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง อนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี )
1) เป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
2) เป็ นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีรายได้ ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
3) เป็ นผู้มีผลการเรี ยนดีหรื อผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
4) เป็ น ผู้ที่ มี ค วามประพฤติ ดี ไม่ฝ่ าฝื น ระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของสถาบัน การศึก ษาขัน้ ร้ ายแรงหรื อ ไม่เ ป็ น ผู้มี ค วาม
     ประพฤติเสื่อมเสีย
5) เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามระเบียบหรื อประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในโรงเรี ยน สถานศึกษา
    หรื อ สถาบัน การศึก ษาที่ อ ยู่ใ นสัง กัด ควบคุม หรื อ ก� ำ กับ ดูแ ลของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร กระทรวงหรื อ ส่ว น
     ราชการอื่นๆ
6) ไม่เคยเป็ นผู้ส�ำเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาใดๆ มาก่อน
7) ไม่เป็ นผู้ที่ท�ำงานประจ�ำในระหว่างการศึกษา
8) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
9) ไม่เป็ นหรื อเคยได้ รับโทษจ�ำคุก โดยค�ำพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จ�ำคุก เว้ นแต่เป็ นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้ กระท�ำโดย
    ประมาทหรื อมีความผิดลหุโทษ
10) ต้ องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี ้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนช�ำระอีก 15 ปี รวมกัน
      แล้ วต้ องไม่เกิน 60 ปี

** การพิจารณาคุณสมบัติผ้ ูขอกู้ **

สถานศึกษาจะพิจารณาเป็ นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคณ
ุ สมบัติจะได้ ก้ หู รื อไม่ขึ ้นอยู่กบั วงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้ รับจัดสรร
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ขอบเขตการให้ ก้ ูยืมเงิน
ระดับการศึกษา / สาขาวิชา

2. อนุปริ ญญา / ปริ ญญาตรี
    2.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
          ศึกษาศาสตร์
          2.1.1 สาขาที่ขาดแคลน และ / หรื อ เป็ นความ
ต้ องการของตลาดแรงงาน ได้ แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์
สารสนเทศ นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิิทยาศาสตร์
คณิตศาตร์ คุรุศาสตร์ อตุ สาหกรรม โลจิสติกส์ อุตสาหกรรม
บริ การ ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน
          2.1.2 สาขาอื่น ๆ
                   2.1.2.1 ผู้ก้ ยู ืมเงินรายเก่าที่เคยกู้ยืมในระดับ
อนุปริ ญญา / ปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาที่อยู่ใน 4.1.2 นี ้มา
ก่อน ปี การศึกษา 2554
    2.2 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
บาท / ราย / ปี

ค่าครองชีพ
บาท / ราย / ปี

รวม
บาท / ราย / ปี

60,000

26,400

86,400

60,000

26,400

86,400

70,000

26,400

96,400

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้ าบัญชีของสถานศึกษา ได้ แก่ ค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
2. เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้ าบัญชีของนักเรี ยน นักศึกษาผู้ก้ ยู ืม ได้ แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พกั และค่าใช้ จ่ายส่วนตัว)
ขัน้ ตอนการขอกู้ยืม กยศ.
นักศึกษา ต้ องด�ำเนินการขอกู้ยืมผ่านระบบ e–Studentloan ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th
โดยให้ ปฏิบตั ิตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้ าสู่ระบบ โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วัน
2. ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ ว สามารถเข้ าระบบไปกรอกแบบค�ำขอกู้ยืม
3. รอสถานศึกษาเรี ยกสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ก้ ยู ืม กยศ. โดยสถานศึกษาจะเป็ นผู้พิจารณาคุณสมบัติ
    ของผู้ก้ ยู ืมเป็ นรายปี ภายในกรอบวงเงินที่จดั สรรให้
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาต้ องเปิ ดบัญชีออมทรัพย์กบั ธนาคารกรุ งไทยสาขาใดก็ได้ เพื่อรับโอนเงิน
    ค่าครองชีพ
5. ผู้ได้ รับสิทธิก้ ยู ืมเงิน เข้ ามาท�ำสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ โดยต้ องสัง่ พิมพ์สญ
ั ญาจ�ำนวน 2 ชุด (ต้ นฉบับ และคูฉ่ บับ)
   ด�ำเนินการให้ ผ้ ูค� ้ำประกัน พยาน และผู้แทนของสถานศึกษา ร่ วมลงนามในสัญญาทัง้ 2 ฉบับ พร้ อมจัดเตรี ยม
   เอกสารประกอบสัญญาและสัญญาเพื่อส่งให้ สถานศึกษา
6. ติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบจ�ำนวนเงินขอกู้ในแบบลงทะเบียน / แบบยื นยันจ� ำนวนเงินค่า
    เล่าเรี ยนและค่าครองชีพ โดยสถานศึกษาเป็ นผู้ยืนยันความสมบูรณ์ครบถ้ วนผ่านระบบ
7. นักศึกษา รอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิ ดเทอม ทางบัญชีธนาคารกรุ งไทย
ผู้ค้ำ�ประกัน
1. บิดา มารดา หรื อผู้ปกครอง
2. กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ ผ้ ปู กครองที่รับอุปการะเลี ้ยงดูลงนามแทน
3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้ น่าเชื่อถือ
4. กรณีค่สู มรสของผู้ค้ำ�ประกันไม่ให้ ความยินยอมให้ ผ้ คู ้ำ�ประกันลงนามฝ่ ายเดียวได้
5. กรณีไม่มีบคุ คลค� ้ำประกัน ให้ ใช้ หลักทรัพย์แทน
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การลงนามค้ำ�ประกันในสัญญากู้ยืมเงิน
ให้ ผ้ คู ้ำ�ประกันลงลายมือชื่อค้ำ�ประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้ าสถานศึกษา หากผู้ค้ำ�ประกันมีที่อยู่ห่างไกลจากสถาน
ศึกษาให้ จดั ส่งสัญญาให้ ผ้ คู ้ำ�ประกันลงลายมือชื่อค้ำ�ประกันได้ และต้ องให้ เจ้ าพนักงานทะเบียนท้ องที่ (อ�ำเภอ)หรื อเจ้ าพนักงาน
ทะเบียนท้ องถิ่น (เทศบาลหรื อส�ำนักงานเขต) ในเขตพื ้นที่ที่ผ้ คู ้ำ�ประกันอาศัยอยู่ ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ำ�ประกัน
บุคคลผู้รับรองรายได้ ในสัญญากู้ยืมเงิน
1. ข้ าราชการระดับ 5 ขึ ้นไป หรื อเทียบเท่า
2. หัวหน้ าสถานศึกษา ที่ผ้ ขู อกู้ยืมศึกษาอยู่
3. ผู้ปกครองท้ องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ ้นไป
    (ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี หรื อต�ำแหน่งอื่นที่นอกเหนือจากนี ้ไม่สามารถรับรองได้ )

มหาวิทยาลัยธนบุรี
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สาข าวชิ าวศิวกรรมเ ครอ่ืงกล
(Mechanical Engineering Program)
สาข าวชิ าวศิวกรรมไ ฟ ฟ า
(Electrical Engineering Program)
สาข าวชิ าวศิวกรรมอตุสาหการ
(Industrial Engineering Program)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
(Industrial Management Technology
Program)
ปรชั ญา คณะวศิวกรรมศาสตร

อาจารยญานพินิจ วชิรสุรงค
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

สรางวิศวกรรมใหมีคุณคา
สรางสรรคคุณธรรมในสังคม
Tel. 02-809-0823-25 ตอ 213
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วัตถุประสงค์

คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย ธนบุรี มี วัต ถุป ระสงค์ ใ นการจัด การศึก ษาเพื่ อ ผลิ ต วิ ศ วกรให้ มี ค วามรู้ ความ                         
ช�ำนาญตรงตามความต้ องการของภาครัฐและเอกชนที่ด�ำเนินการทางด้ านอุตสาหกรรมและการบริ การทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ของประเทศ อีกทังมุ
้ ่งให้ นกั ศึกษาที่จบการศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ และมีจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพของตนเอง   มีความเชื่อมัน่
ในตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ ทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิงานได้ จริ ง สามารถออกแบบและบริ หารโครงงาน โดยท�ำงานร่ วมกับผู้อื่น
ได้ ดี มีความตังใจจริ
้
ง ขยันและอดทน
ทัง้ นี ก้ ารบริ หารงานของคณะฯ ได้ ใช้ มาตรฐานการประกันคุณภาพวิชาการและการบริ หาร โดยมีคณะกรรมการ                  
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นผู้ก�ำกับการด�ำเนินงานด้ านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา  ดังมีรายนามคณะกรรมการ ดังนี ้

รายนามคณะกรรมการก�ำกับมาตรฐานวิชาการ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาคม   สุนทรชัยนาคแสง    
2.  รองศาสตราจารย์ สุนนั ท์  
ศรัณยนิตย์
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลย์   มณีวฒ
ั นา
4.  ดร.ธนิต
แต่งศรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   อยู่ถนอม
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชม  
กิ ้มปาน
3.  รองศาสตราจารย์ สุมาลี  
อุณหวณิชย์
4.  อาจารย์จิรศักดิ์
ส่งบุญแก้ ว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1.  รองศาสตราจารย์ ชาญ  
ถนัดงาน
2.  อาจารย์พินยั   
ออรุ่ งโรจน์
3.  อาจารย์ยอดนภา
เกษเมือง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนั ชัย  
ลีลากวีวงศ์
3.  อาจารย์สมจินต์  
อักษรธรรม
สีประจ�ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ : สีเลือดหมู
ส�ำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 - 2809 - 0823-25 ต่อ 213
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล  ต่อ 224
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ต่อ 234
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต่อ 216
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ต่อ 139
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ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF:HEd)
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :  
		
ชื่อย่ อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   :
			ชื่อย่ อ :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่ องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่ องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
B.Eng. (Mechanical Engineering)

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปรั ชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ปรั ชญา
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี  มุ่งให้ การ
ผลิตวิศวกรที่มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  สัมพันธ์ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมเครื่ องกลที่เป็ นสากล เป็ นผู้มีความรู้ ในเชิงวิชาการและมีทกั ษะในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง อีกทังสามารถแสวงหาความรู
้
้ จากการศึกษาค้ นคว้ าและปฏิบตั ิด้วยตนเองได้ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ น
อย่างดี
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อผลิตวิศวกรเครื่ องกลที่มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี มีคณ
ุ ธรรม มีจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
2.  เพื่อผลิตวิศวกรเครื่ องกล มีความรู้ พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มีโลกทัศน์ที่กว้ างไกล มีความ
เข้ าใจธรรมชาติ ผู้อื่นและสังคม เป็ นผู้ใฝ่ รู้ ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
3.  เพื่อผลิตวิศวกรเครื่ องกลที่มีความรอบรู้ ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเครื่ องกล  ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ มีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และสามารถน�ำความรู้ ไปใช้ ในการด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนอยู่ใน
สังคมได้ เป็ นอย่างดี

ก�ำหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2560
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ าศึกษา

1.  ส�ำเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรื อเทียบเท่า หรื อ
2.   ส�ำเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ ที่กระทรวงศึกษา                      
การรับรองวิทยฐานะหรื อการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าโดย สามารถเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป จากสถาน
ศึกษาเดิม ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้ าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบตั ิที่ดี เกี่ยวกับการ
เทียบโอนของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อ
3.  ส�ำเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าในสาขาอื่น
4.  ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะสมที่จะเข้ าศึกษาต่อได้
5.   ไม่มีความประพฤติที่สงั คมรังเกียจ และไม่บกพร่ องในศีลธรรมโดยให้ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี                 
พ.ศ. 2550 หมวด 12  วิธีการรับนักศึกษาและ ให้ นกั ศึกษาพ้ นสภาพ ข้ อ 12.1.2 (ภาคผนวก ค)

วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

1.  สอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
2.  สอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.   ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาก็ตอ่ เมื่อได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ ว โดยน�ำหลักฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ไปรายงานตัวต่อส�ำนักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย
4.   ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา ต้ องขึ ้นทะเบียนเป็ น   นักศึกษาด้ วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก�ำหนดพร้ อม             
ทังช�
้ ำระค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด มิฉะนันถื
้ อว่าสละสิทธิ์

ระบบการศึกษา

ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้ น และ ภาค
การศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน  ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อน
มีระยะเวลาการศึกษาเทียบได้ กบั การเรี ยนในภาคการศึกษาปกติ
การคิดหน่วยกิตรายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
การคิดหน่วยกิตรายวิชาปฏิบตั ิ ที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ
1หน่วยกิตระบบทวิภาค
การคิดหน่วยกิตรายวิชาการฝึ กงาน ที่ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ                        
1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

ระยะเวลาการศึกษา

เป็ นหลักสูตร 4 ปี มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต�่ำกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
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โครงสร้ างหลักสูตร

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต
		
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  3  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  3  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาภาษา
15  หน่วยกิต
                  
4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  9  หน่วยกิต
		2. หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชาพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 21  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาพื ้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
39  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล                             
          
-  วิชาเอกบังคับ
37  หน่วยกิต
       
-  วิชาเอกเลือก
  6  หน่วยกิต
4.  กลุ่มวิชาเสริ มประสบการณ์ภาคสนาม        
  7  หน่วยกิต
   
		3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่ วยกิต 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย รายวิชาและจ�ำนวนหน่ วยกิต ดังนี ้
00 6001   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
  Society Economy Politics and Government
00 5000   มนุษยสัมพันธ์
     3(3-0-6)
  in Democratic System
  Human Relations
     3(3-0-6)
00 5001   สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า      1(1-0-2) 00 6002   กฎหมายเบื ้องต้ น
  Introduction to Law
  Information Services and Study Fundamentals
     3(3-0-6)
00 5002   ศิลปวัฒนธรรม
     3(3-0-6) 00 6003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
  Psychology for Quality of Life
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6) 00 6004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
  Civilization
00 5006   จริ ยศาสตร์ วิสยั ทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6) 00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ
  
  Moral Vision and Life Style
  Environmental and Natural Resource Management
00 5007   ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง  1(0-2-4)
00 6007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
  Study Skills and Self-Development
  Sufficient Economy and Community Business
00 5008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
     1(0-2-4)
00 6010   การพัฒนาบุคลิกภาพ
     3(3-0-6)
  Physical Education for Quality of Life
  Personality Development
00 5009   ภูมิปัญญาไทย
     3(3-0-6)
00 6011   ความรู้ เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
  Introduction to Business    
00 5011   ปรัชญาเพื่อการด�ำรงชีวิต
     3(3-0-6)
00 6013   การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Philosophy and Life
  Management and Entrepreneurship
00 5012   ความเป็ นพลเมือง
     3(3-0-6)
00 6014   ธนบุรีศกึ ษา
     1(2-0-4)
  Citizenships
  Thonburi Studies
00 5013   ทักษะการรู้ สารสนเทศ
     3(3-0-6)
00 6015   ไทยศึกษา
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
  Thai Studies
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00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ 3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)
00 6017   การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น
     3(3-0-6)
  Local Studies
3. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
ให้ เลือกเรี ยน 15 หน่ วยกิต
00 7000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7006   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่ปนุ่ 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปนุ่ 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   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
00 7017   การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี ้
00 8000   คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิติทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวติ
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
00 8007   การคิดและการตัดสินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย

1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 21 หน่ วยกิต
10 8001   ฟิ สิกส์ทวั่ ไป 1
     3(3-0-6)
  General Physics 1
     
10 8002   ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ทวั่ ไป 1
     1(0-3-0)
  General Physics Laboratory 1      
10 8003   ฟิ สิกส์ทวั่ ไป 2
     3(3-0-6)
  General  Physics  2
10 8004   ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ทวั่ ไป 2
     1(0-3-0)
  General Physics Laboratory  2
10 8005   เคมีทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Chemistry
10 8006   ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
     1(0-3-0)
  General  Chemistry Laboratory
10 8007   แคลคูลสั 1
     3(3-0-6)
  Calculus  1
10 8008   แคลคูลสั 2
     3(3-0-6)
  Calculus  2
10 8009   แคลคูลสั 3
     3(3-0-6)
Calculus  3
2. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 39 หน่ วยกิต
19 1001   งานฝึ กฝี มือช่าง
     2(1-3-3)
  Workshop Practice
19 1002   เขียนแบบวิศวกรรม
     3(2-3-5)
  Engineering Drawing  
19 2003   กลศาสตร์ วิศวกรรม 1
     3(3-0-6)
  Engineering Mechanics 1

19 2004   โปรแกรมคอมพิวเตอร์
     3(2-3-5)
  Computer Programming
19 2005   วัสดุวิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Materials
11 2101   กลศาสตร์ ของแข็ง
     3(3-0-6)
  Mechanics of Solids
11 2102   เขียนแบบวิศวกรรมเครื่ องกล
     3(2-3-5)
  Mechanical Engineering Drawing
12 2103   พื ้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
     3(3-0-6)
  Introduction to Electrical  Engineering
12 2104   ปฏิบตั ิการพื ้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า      1(0-3-0)
  Introduction to Electrical Engineering
  Laboratory
11 2201   กลศาสตร์ วิศวกรรม 2
     3(3-0-6)
  Engineering Mechanics 2
11 2301   กลศาสตร์ ของไหล
     3(3-0-6)
  Fluid  Mechanics
11 2302   เทอร์ โมไดนามิกส์ 1
     3(3-0-6)
  Thermodynamics 1
11 2303   เทอร์ โมไดนามิกส์ 2
     3(3-0-6)
  Thermodynamics 2
13 2201   กรรมวิธีการผลิต
     3(3-0-6)
  Manufacturing  Processes
3. กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
วิชาเอกบังคับ 37 หน่ วยกิต
11 2103   คอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบ      3(2-3-5)
  ส�ำหรับวิศวกรรมเครื่ องกล
  Computer Aided Design for Mechanical
  Engineering
11 3102   การออกแบบเครื่ องจักรกล 1
     3(3-0-6)
  Machine Design 1
11 3202   กลศาสตร์ เครื่ องจักรกล
     3(3-0-6)
  Mechanics of Machinery
11 3304   การถ่ายโอนความร้ อน
     3(3-0-6)
  Heat Transfer
11 3305   เครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน
     3(3-0-6)
  Internal Combustion Engines
11 3306   การท�ำความเย็นและการปรับอากาศ     3(3-0-6)
  Refrigeration and Air Conditioning
11 3602   ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่ องกล 1      1(0-3-0)
  Mechanical Engineering Laboratory 1
11 3603   ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่ องกล 2      1(0-3-0)
  Mechanical Engineering Laboratory 2

11 4103   การออกแบบเครื่ องจักรกล 2
     3(3-1-6)
  Machine Design 2
11 4203   การสัน่ สะเทือนทางกล
     3(3-0-6)
  Mechanical Vibration
11 4309   วิศวกรรมโรงจักรต้ นก�ำลัง
     3(3-0-6)
  Power Plant Engineering
11 4402   การควบคุมอัตโนมัติ
     3(3-0-6)
  Automatic Control
11 4801   วิศวกรรมล้ อเลื่อน
                  3(3-0-6)
  Railway Rolling Stock Engineering
11 4101   จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม      2(2-0-4)
  Code of Ethics in Engineering Profession
วิชาเอกเลือก 6 หน่ วยกิต
ให้ เลือกศึกษาจ�ำนวน 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรี ยน
จากวิชาต่อไปนี ้
11 4102   หัวข้ อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่ องกล      3(3-0-6)
  Selected Topics in Mechanical Engineeing
13 2202   สถิติวิศวกรรม   
     3(3-0-6)
  Engineering  Statistics
13 3603   เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Economics
13 4206   การจัดการคุณภาพ
     3(3-0-6)
  Quality Management
13 4407   วิศวกรรมความปลอดภัย
     3(3-0-6)
  Safety Engineering
13 4410   การบริ หารงานวิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering  Management
13 4604   วิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุ ง
     3(3-0-6)
  Maintenance Engineering
19 1003   ปฏิบตั ิการเครื่ องยนต์พื ้นฐาน
     3(2-3-5)
  Introduction to Engine Laboratory
11 4501   เทคโนโลยียานยนต์
     3(3-0-6)
  Automotive Technology
11 3308   เครื่ องจักรกลของไหล
     3(3-0-6)
  Fluid Machinery
11 4314   การออกแบบระบบท่อ
     3(3-0-6)
  Plumbing System Design
11 3401   การวัดและเครื่ องมือวัด
     3(3-0-6)
  Measurement and Instrumentation
11 3502   วิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรมเบื ้องต้น 3(3-0-6)
  Introduction to Finite Element Methods in
  Engineering
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11 4403   ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์      3(3-1-6)
  Hydraulic and Pneumatic Systems
11 4701   การออกแบบแม่พิมพ์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
  โลหะและพลาสติก
  Mold Design for Metal and Plastic Products
11 4702   การทดสอบวัสดุ
     3(3-0-6)
  Material Testing
11 4802   ระบบรางเบื ้องต้ น
     3(3-0-6)
  Introduction to Railway System
11 4803   ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง 3(3-0-6)
  Rail Propulsion System
11 4804   การซ่อมบ�ำรุ งระบบรางเบื ้องต้ น      3(3-0-6)
  Introduction to Railway Maintenance
4. กลุ่มวิชาประสบการณ์ ภาคสนาม 7 หน่ วยกิต
ให้ เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเสริ มประสบการณ์                    
ภาคสนาม 2 กลุม่ โดยเลือกเรี ยนจากกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ต่อไปนี ้
(ก) กลุ่มโครงงานวิศวกรรมเครื่ องกล
11 3601   การฝึ กงานวิศวกรรม
3(0-280-0)
  Professional Engineering Training
11 4100   สัมมนาวิศวกรรมเครื่ องกล
     1(1-0-2)
  Seminar in Mechanical Engineering
11 4604   โครงงานวิศวกรรมเครื่ องกล 1
     1(0-3-0)
  Mechanical Engineering Project 1
11 4605   โครงงานวิศวกรรมเครื่ องกล 2
     2(0-6-0)
  Mechanical Engineering Project 2
(ข) สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่ องกล
11 4606   การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา    1(0-30-0)
  Cooperative Education Preparation
11 4607   สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่ องกล 6(0-400-0)
  Cooperative Education in Mechanical
  Engineering
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
ธนบุรี
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา
00 8000 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
00 8002 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
10 8001
10 8002
10 8005
10 8006
19 1002

ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 1
ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 1
เคมีทวั่ ไป
ปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไป
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา        
00 8001 สถิตทิ วั่ ไป
10 8003 ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 2
10 8004
10 8007
11 2102
19 1001
19 2003

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 2  
แคลคูลสั 1
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่ องกล
งานฝึ กฝี มือช่าง
กลศาสตร์ วิศวกรรม 1
รวม

3 (2-2-5)

วิชาบังคับ
-

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

-

3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (2-3-5)
20 (16-11-34)

10 8001/ควบ
10 8005/ควบ
-

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

3 (2-2-5)

วิชาบังคับ
-

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

-

1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
2 (1-3-3)
3 (3-0-6)
21 (17-11-37)

10 8003/ควบ
  00 8000
19 1002
10 8001

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา

3 (2-2-5)

วิชาบังคับ
-

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

10 8007
19 2003

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
21 (19-5-40)

10 8001
10 8001
10 8003

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

3 (2-2-5)

วิชาบังคับ
-

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

10 8008
19 2003

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
19 (17-5-35)

11 2302
19 2005

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

3 (2-2-5)

วิชาบังคับ
-

11 2103 คอมพิวเตอร์ ชว่ ยในการออกแบบส�ำหรับวิศวกรรม
เครื่ องกล
11 3102 การออกแบบเครื่ องจักรกล 1

3 (2-3-5)

19 1002

3 (3-0-6)

11 2101

11 3202
11 3304
11 3305
11 3602

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

11 2201
11 2302
11 2303
11 2101, 11 2201,
11 2301, 11 2303

10 8008 แคลคูลสั 2
11 2201 กลศาสตร์ วิศวกรรม 2
11 2301
11 2302
19 2004
19 2005

กลศาสตร์ ของไหล
เทอร์ โมไดนามิกส์ 1
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วัสดุวิศวกรรม
รวม

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา
10 8009 แคลคูลสั 3  
11 2101 กลศาสตร์ ของแข็ง
11 2303
12 2103
12 2104
13 2201

เทอร์ โมไดนามิกส์ 2
พื ้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิบตั กิ ารพื ้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
กรรมวิธีการผลิต
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
(ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยน กลุ่มโครงงานวิศวกรรมเครื่ องกล)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา

กลศาสตร์ เครื่ องจักรกล
การถ่ายโอนความร้ อน
เครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน
ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่ องกล 1
รวม
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หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

19 (16-8-34)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
(ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยน กุล่มโครงงานวิศวกรรมเครื่ องกล)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 5xxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์
11 3306 การท�ำความเย็นและการปรับอากาศ
11 3603 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่ องกล 2
11 4103 การออกแบบเครื่ องจักรกล 2
11 4309 วิศวกรรมโรงจักรต้ นก�ำลัง
xx xxxx วิชาเอกเลือก                
รวม
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
(ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยน กลุ่มโครงงานวิศวกรรมเครื่ องกล)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
11 3601 การฝึ กงานวิศวกรรม
รวม
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
(ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยน กลุ่มโครงงานวิศวกรรมเครื่ องกล)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 6xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์
11 4801 วิศวกรรมล้ อเลื่อน
11 4601 สัมมนาวิศวกรรมเครื่ องกล
11 4604 โครงงานวิศวกรรมเครื่ องกล 1
xx xxxx วิชาเอกเลือก                
xx xxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-1-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
16 (15-4-30)

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

3 (0-280-0)

วิชาบังคับ
11 2303, 11 3304
11 3202, 11 3304,
11 3305
11 3102
11 2303
-

วิชาบังคับ
มีสถานะ
เป็ นนักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 3

3 (0-280-0)

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
14 (13-3-26)

วิชาบังคับ
-

มีหน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า
105 หน่วยกิต
-
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ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
(ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยน กลุ่มโครงงานวิศวกรรมเครื่ องกล)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
11 4101 จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม
11 4203
11 4402
11 4605
xx xxxx

การสัน่ สะเทือนทางกล
การควบคุมอัตโนมัติ
โครงงานวิศวกรรมเครื่ องกล 2
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (0-6-0)
3 (3-0-6)
13 (11-6-22)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
(ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยน กลุ่มสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่ องกล)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา
3 (2-2-5)

10 8009, 11 2201
10 8009, 11 2201
11 4604
-

วิชาบังคับ
-

11 2103 คอมพิวเตอร์ ชว่ ยในการออกแบบส�ำหรับวิศวกรรม
เครื่ องกล
11 3102 การออกแบบเครื่ องจักรกล 1

3 (2-3-5)

19 1002

3 (3-0-6)

  11 2101

11 3202 กลศาสตร์ เครื่ องจักรกล

3 (3-0-6)

  11 2201

11 3304 การถ่ายโอนความร้ อน

3 (3-0-6)

  11 2302

11 3305 เครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน

3 (3-0-6)

  11 2303

11 3602 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่ องกล 1

1 (0-3-0)

xx xxxx วิชาเลือกเสรี

3 (3-0-6)

11 2101,11 2201 ,
11 2301,11 2303
-

รวม

74

วิชาบังคับ
-

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

22 (19-8-40)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
(ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยน กลุ่มสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่ องกล)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 5xxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์
3 (3-0-6)

วิชาบังคับ
-

11 3306 การท�ำความเย็นและการปรับอากาศ

3 (3-0-6)

11 2303, 11 3304

11 3603 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่ องกล 2

1 (0-3-0)

11 4103 การออกแบบเครื่ องจักรกล 2

3 (3-1-6)

11 3202, 11 3304,
11 3305
11 3102

11 4203 การสัน่ สะเทือนทางกล
11 4309 วิศวกรรมโรงจักรต้ นก�ำลัง
xx xxxx วิชาเอกเลือก
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
19 (18-4-36)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
(ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยน กลุ่มสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่ องกล)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 6xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

10 8009, 11 2201
11 2303
-

วิชาบังคับ
-

11 4101 จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม

2 (2-0-4)

-

11 4801 วิศวกรรมล้ อเลื่อน

3 (3-0-6)

-

11 4402 การควบคุมอัตโนมัติ

3 (3-0-6)

10 8009, 11 2201

114606 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา

1 (0-3-0)

-

xx xxxx กลุม่ วิชาเอกเลือก  

3 (3-0-6)

-

xx xxxx วิชาเลือกเสรี

3 (3-0-6)

-

รวม

18 (17-3-34)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
(ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยน กลุ่มสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่ องกล)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
11 4607 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่ องกล
6 (0-400-0)
รวม

วิชาบังคับ
11 4606

6 (0-400-0)
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คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ดูรายละเอียดหน้ า 289 - 298

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
10 8001 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 1
3(3-0-6)
10 8001 General Physics 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
  
ความส�ำคัญและความเป็ นมาของวิชาฟิ สิกส์ หลัก
การทัว่ ไปของวิชาฟิ สิกส์ ปริ มาณวัดและการวัด สมบัติของ
สสาร กลศาสตร์ ของอนุภาคและวัตถุเกร็ ง กลศาสตร์ ของไหล
เบื ้องต้ น เทอร์ โมไดนามิกส์เบื ้องต้ น ความร้ อนและการถ่ายเท
การสัน่ สะเทือนและคลื่น การประยุกต์ ใช้ หลักการทางฟิ สิกส์
ในชีวิตประจ�ำวัน และในงาน อุตสาหกรรม
10 8002 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 1		
1(0-3-0)
10 8002 General Physics Laboratory 1
วิชาบังคับก่ อน : 10 8001 ฟิ สิกส์ ท่ วั ไป 1 (หรือเรียนควบ)
การทดลองที่มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับวิชา 10 8001
ฟิ สิกส์ทวั่ ไป 1

10 8005 เคมีท่ ัวไป
3(3-0-6)
10 8005 General Chemistry
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความส�ำคัญและความเป็ นมาของวิชาเคมี หลัก
ทัว่ ไปของวิชาเคมี การค้ นพบอะตอมและโมเลกุล สมบัติของ
ธาตุและการเกิดสารประกอบ มวลสารสัมพันธ์ และทฤษฎี
อะตอม พฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลในสถานะ ก๊ าซ
ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและปั จจัย
การเกิดปฏิกิริยาเคมี การสมดุลทางเคมี การสมดุลของอิออน
การสังเคราะห์สารและวัสดุใหม่ที่มีสมบัติพิเศษ ปฏิกิริยา ออก
ซิเดชัน่ และรี ดกั ชัน่ พลังงานจากปฏิกิริยาเคมี เทอร์ โมไดนา
มิกส์ทางเคมี จลนศาสตร์ เคมี โครงสร้ างอิเล็กทรอนิกส์ของ
อะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติตารางธาตุ ธาตุเรพรี เซนเททีฟ
สารอโลหะ โลหะทรานซิชนั่ อินทรี ย์เคมีเบื ้องต้ น
10 8006 ปฏิบัติการเคมีท่ ัวไป
1(0-3-0)
10 8006 General Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 10 8005 เคมีท่ ัวไป (หรื อเรี ยนควบ)
การทดลองที่มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับวิชา 10 8005             
เคมีทวั่ ไป

10 8007 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
10 8007 Calculus 1
10 8003 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 2
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่ อน : 00 8000 คณิตศาสตร์ ท่ ัวไป
10 8003 General Physics 2
พีชคณิตเวกเตอร์ ในสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง           
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การดิฟเฟอเรนติเอทและการอินทิเกรตของฟั งก์ชนั ค่าจริ งและ
องค์ประกอบมูลฐานของแม่เหล็กไฟฟ้า พลศาสตร์
ฟั งก์ชนั ค่าเวกเตอร์ ของตัวแปรจริ งและการประยุกต์ เทคนิคกา
ของสนาม ปรากฏการณ์แม่เหล็กปรากฏการณ์ไฟฟ้า แม่เหล็ก
รอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงเส้ น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ อนุพนั ธ์
เบื ้องต้ น วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์
และการประยุกต์ ผลต่างอนุพนั ธ์ และการประยุกต์  รู ปแบบยัง
เบื ้องต้ น ทัศนศาสตร์ ฟิ สิกส์ยคุ ใหม่ การประยุกต์ใช้ หลักการ
ไม่ก�ำหนด สมการเชิงอนุพนั ธ์ และการประยุกต์
ทางฟิ สิกส์ในชีวิตประจ�ำวันและในงานอุตสาหกรรม
10 8008 แคลคูลัส 2 			
3(3-0-6)
10 8004 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 2
1(0-3-0)
10 8008 Calculus 2
10 8004 General Physics Laboratory 2
วิชาบังคับก่ อน : 10 8007 แคลคูลัส 1
วิชาบังคับก่ อน : 10 8003 ฟิ สิกส์ ท่ วั ไป 2 (หรือเรียนควบ)
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล�ำดับและอนุกรมของจ�ำนวน
การทดลองที่มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับวิชา 10 8003
การกระจายของฟั งก์ ชนั พื ้นฐานด้ วยอนุกรมเทเลอร์ การ               
ฟิ สิกส์ทวั่ ไป 2
อินทิเกรตเชิงตัวเลข พิกดั เชิงขัว้ เส้ นตรง ระนาบและพื ้นผิว
ในปริ ภมู ิสามมิติ แคลคูลสั ของฟั งก์ชนั ค่าจริ งของสองตัวแปร  
แคลคูลสั ของฟั งก์ชนั ค่าจริ งของหลายตัวแปรและการประยุกต์
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10 8009 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
10 8009 Calculus 3
วิชาบังคับก่ อน : 10 8008 แคลคูลัส 2
ค�ำตอบวิธีอนุกรมก�ำลัง การแปลงลาปลาซปั ญหา
ค่าเริ่ มต้ น อนุกรมฟูริเยร์ อินทิกรัลฟูริเยร์ ฟั งก์ชนั ของตัวแปร
เชิงซ้ อน และการประยุกต์ การแปลงแบบรักษารู ปเดิมและ
ประยุกต์อินทริ กรัลของตัวแปรเชิงซ้ อนและประยุกต์ทฤษฎี
อินทิกรัล ของโคซี ทฤษฎีเรซิดิวและการประยุกต์ฟังก์ ชนั                                 
เบสเซล การประยุกต์ฟังก์ ชนั เลอจองและการประยุกต์                 
การแปลง ฟูริเยร์ และการประยุกต์

19 2004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 		
3(2-3-5)
19 2004 Computer Programming
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการของคอมพิวเตอร์ แนวคิดของคอมพิวเตอร์   
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างฮาร์ ดแวร์
และซอฟแวร์ ระเบียบวิธีการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมที่ทนั สมัย ตัวอย่างการใช้ งานด้ านวิศวกรรม

19 2005 วัสดุวิศวกรรม			
3(3-0-6)
19 2005 Engineering Materials
วิชาบังคับก่ อน : 10 8003 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 2
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างและคุณสมบัติ
19 1001 งานฝึ กฝี มือช่ าง			
2(1-3-3) ทางวิศวกรรมของวัสดุ ศึกษากระบวนการผลิตและการประยุกต์
19 1001 Workshop Practice
ใช้ วสั ดุกลุ่มหลัก เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิคส์ และวัสดุผสม
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เฟสไดอะแกรมแบบสมดุลและการแปลความหมาย คุณสมบัติ
หลักการความปลอดภัยในการท�ำงาน การใช้ เครื่ อง เชิงกลของวัสดุ การกัดกร่ อนและเสื่อมสภาพของวัสดุ
มือกลในโรงงานต่างๆ และวินยั ในการปฏิบตั ิงาน ในโรงงาน  
ฝึ กปฏิบตั ิงานพื ้นฐานในโรงงาน เช่น งานตะไบ งานตัด งาน 11 2101 กลศาสตร์ ของแข็ง
3(3-0-6)
เจาะ งานเชื่อมแก๊ ส และงานเชื่อมไฟฟ้า งานกลึง งานประกอบ 11 2101 Mechanics of Solids
และการปรับแต่ง
วิชาบังคับก่ อน : 19 2003 กลศาสตร์ วิศวกรรม 1
แรงภายใน ความเค้ น ความสัมพันธ์ ของความเค้ น19 1002 เขียนแบบวิศวกรรม		
3(2-3-5) ความเครี ยด การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง แรงเฉือน การบิดของเพลา
19 1002 Engineering Drawing
ความเค้ นในคาน การเขียนไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ดัดในคาน ความเค้ นรวม การวิเคราะห์ความเค้ น-ความเครี ยด
หลักการเขียนตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์ มาตรฐาน ความสัมพันธ์ ของความเค้ น–ความเครี ยดตามทฤษฎี Mohr’s
ทัว่ ไปในการเขียนแบบและอ่านแบบ การเขียนภาพและการ circle การโก่งของคานและเสาสูง พลังงานความเครี ยดและ
อ่าน ภาพฉายออโธกราฟฟิ กและพิกโตเลี่ยน มาตรฐานการ ทฤษฎีความเสียหายของชิ ้นงาน
ก�ำหนด ขนาดและพิกดั ความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียน
วิวช่วย และการเขียนแผ่นคลี่ การเสก็ตภาพด้ วยมือ การเขียน 11 2102 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่ องกล
3(2-3-5)
ภาพ แยกส่วนและภาพประกอบ การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยใน 11 2102 Mechanical Engineering Drawing
การเขียนแบบเบื ้องต้ น
วิชาบังคับก่ อน : 19 1002 เขียนแบบวิศวกรรม
การก�ำหนดขนาดเขียนแบบทัว่ ไป การระบุความหยาบ
19 2003 กลศาสตร์ วิศวกรรม 1		
3(3-0-6) ละเอียดของชิ ้นงาน งานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
19 2003 Engineering Mechanics 1
การเขียนแบบชิ ้นส่วนเครื่ องจักรกล การเขียนแบบแผนภาพ
วิชาบังคับก่ อน : 10 8001 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 1
ประกอบ การเขียนแบบส�ำหรับการผลิต การเขียนแบบงาน
ศึกษาหลักการเบื ้องต้ นของกลศาสตร์   ระบบแรง และ เชื่อม และการเขียนแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย
ผลลัพธ์ สมดุล การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้ าง และ
เครื่ องจักรกล กฎการเคลื่อนที่ข้อสองของนิวตัน  จุดศูนย์ถ่วง 11 2201 กลศาสตร์ วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
ความเสียดทาน งานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ 11 2201 Engineering Mechanics 2
ความเฉื่อยของพื ้นที่
วิชาบังคับก่ อน : 19 2003 กลศาสตร์ วิศวกรรม 1
การเคลื่อนที่เป็ นเส้ นตรง การเคลื่อนที่เป็ นเส้ นโค้ ง
จลนศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ ของอนุภาค และวัตถุเกร็ ง กฎ
การเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและ
การเคลื่อนที่ การสัน่ สะเทือนอย่างง่าย
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11 2301 กลศาสตร์ ของไหล
3(3-0-6)
11 2301 Fluid Mechanics
วิชาบังคับก่ อน : 10 8001 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 1
สมบัติของของไหล สมดุลของของไหลที่อยู่นิ่ง นิยาม
และวิธีการวิเคราะห์การไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน
ส�ำหรับปริ มาตรควบคุม สมการของความต่อเนื่องและการ
เคลื่อนที่ ความสัมพันธ์ ของความเค้ น-ความเครี ยดของของไหล
แบบนิวโตเนียน การวิเคราะห์มิติและความคล้ ายทางพลศาสตร์
สังกัปชันขอบเขต
้
การไหลอย่างสม�่ำเสมอของของไหลที่อดั ตัว
ได้ และอัดตัวไม่ได้ การไหลในท่อ

12 2104 ปฏิบัติการพืน้ ฐานวิศวกรรมไฟฟ้ า 1(0-3-0)
12 2104 Introduction to Electrical Engineering Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา
ปฏิบตั ิการทดลองเกี่ยวกับการใช้ เครื่ องมือพื ้นฐาน
ทางไฟฟ้า และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์ ต่อเนื่อง กับการเรี ยนใน
วิชา 12 2103 พื ้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
13 2201 กรรมวิธีการผลิต		
3(3-0-6)
13 2201 Manufacturing Processes
วิชาบังคับก่ อน : 19 2005 วัสดุวิศวกรรม
แนวคิดทางการผลิต สมบัติของวัสดุวิศวกรรม ความ
สัมพันธ์ ของวัสดุกบั การผลิต กระบวนการ ขึ ้นรู ปงานโลหะ
เช่น การหล่อโลหะ การปั๊ มขึ ้นรู ป การปาดผิวโลหะ การเชื่อม
กระบวนการขึ ้นรู ปงานพลาสติก เช่น การรี ดขึ ้นรู ป การเป่ า
การอัดขึ ้นรู ป เครื่ องจักรกลอัตโนมัติเพื่อการผลิต การปรับปรุ ง
สมบัติทางกลของวัสดุ การวางแผนการผลิตและการควบคุม
คุณภาพในกระบวนการผลิตมูลฐาน ต้ นทุนด้ านการผลิตและ
การประมาณราคา

11 2302 เทอร์ โมไดนามิกส์ 1 		
3(3-0-6)
11 2302 Thermodynamics 1
วิชาบังคับก่ อน : 10 8001 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 1
ค�ำนิยามและข้ อก�ำหนดทัว่ ไปทางเทอร์ โมไดนามิกส์
กฎข้ อที่หนึง่ ของเทอร์ โมไดนามิกส์ สมบัติ ของไหลท�ำงาน ก๊ าซ
อุดมคติ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของของไหลท�ำงาน วัฏจักร
ทางเทอร์ โมไดนามิกส์ กฎข้ อที่สองของเทอร์ โมไดนามิกส์ วัฏจักร
คาโนต์ เอนโทรพี พลังงาน ศึกษาหลักการของกระบวนการ
ท�ำงานแบบย้ อนกลับได้ และย้ อนกลับไม่ได้ การถ่ายโอนความ กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่ องกล
ร้ อนและการเปลี่ยนรู ปพลังงานขันพื
้ ้นฐาน
วิชาเอกบังคับ
11 2103 คอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบ 3(2-3-5)
11 2303 เทอร์ โมไดนามิกส์ 2
3(3-0-6)
ส�ำหรั บวิศวกรรมเครื่ องกล
11 2303 Thermodynamics 2
11 2103 Computer Aided Design for Mechanical
วิชาบังคับก่ อน : 11 2302 เทอร์ โมไดนามิกส์ 1
Engineering
อะเวละบิลติ ีและกระบวนการท�ำงานแบบย้ อนกลับไม่ วิชาบังคับก่ อน : 19 1002 เขียนแบบวิศวกรรม
ได้ สารผสม ก๊ าซที่ไม่ท�ำปฏิกิริยา ลักษณะของก๊ าซจริ ง วัฏจักร
ใช้ คอมพิวเตอร์ ส�ำหรับการออกแบบ และวิเคราะห์
อากาศ วัฏจักรเครื่ องยนต์ วัฏจักรกังหันก๊ าซ วัฏจักรไอน� ้ำ และ ปั ญหาทางวิศวกรรมเครื่ องกล การสร้ างแบบจ�ำลองทาง
วัฏจักร  ท�ำความเย็น การเผาไหม้
กายภาพ และแบบจ�ำลองของปั ญหาทางวิศวกรรมเครื่ องกล
และงานที่เกี่ยวข้ อง
12 2103 พืน้ ฐานวิศวกรรมไฟฟ้ า
3(3-0-6)
12 2103 Introduction to Electrical Engineering
11 3102 การออกแบบเครื่ องจักรกล 1
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
11 3102 Machine Design 1
พื ้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ วิชาบังคับก่ อน : 11 2101 กลศาสตร์ ของแข็ง
กระแสสลับ แรงดันกระแสและก�ำลัง หม้ อแปลงไฟฟ้า หลักการ
หลักการพื ้นฐานการออกแบบเครื่ องกล สมบัติของ
พื ้นฐานของเครื่ องจักรกลไฟฟ้า เครื่ องก�ำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ วัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย ความล้ า   การออกแบบชิ ้นส่วน
และการใช้ งาน ระบบไฟฟ้าสามเฟส ระบบสายส่ง พื ้นฐาน เครื่ องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้ วยหมุดย� ้ำและสลักเกลียว
การใช้ เครื่ องมือวัด อุปกรณ์ป้องกันและระบบความปลอดภัย การยึดด้ วยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สปริ ง สกรู ส่งก�ำลัง
การเลือกใช้ สายไฟและอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้า การแก้ ปัญหาทางด้ านไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
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11 3202 กลศาสตร์ เครื่ องจักรกล		
3(3-0-6)
11 3202 Mechanics of Machinery
วิชาบังคับก่ อน : 11 2201 กลศาสตร์ วิศวกรรม 2
การขจัด ความเร็ว และความเร่งในเครื่ องจักรกล การ
วิเคราะห์แรงสถิตและแรงพลศาสตร์ ของกลไก แขนต่อ ชุดเฟื อง
และระบบทางกล การถ่วงสมดุลของมวลหมุนและมวลที่เคลือ่ นที่
ไปมา  ผลของไจโรสโคปิ ค ศึกษาตัวอย่างงานด้ านวิศวกรรม

11 3602 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่ องกล 1
1(0-3-0)
11 3602 Mechanical Engineering Laboratory 1
วิชาบังคับก่ อน : 11 2101 กลศาสตร์ ของแข็ง, 11 2201
กลศาสตร์ วศิ วกรรม 2, 11 2303 เทอร์ โมไดนามิกส์ 2,
11 2301 กลศาสตร์ ของไหล
การทดลองที่เกี่ยวข้ องกับวิชากลศาสตร์ วิศวกรรม
กลศาสตร์ ของแข็ง เทอร์ โมไดนามิกส์ และกลศาสตร์ ของไหล

11 3304 การถ่ ายโอนความร้ อน		
3(3-0-6)
11 3304 Heat Transfer
วิชาบังคับก่ อน : 11 2302 เทอร์ โมไดนามิกส์ 1
หลักการถ่ายโอนความร้ อนโดยการน�ำ การพา และ
การแผ่รังสี สมการการน�ำความร้ อน การน�ำความร้ อนในสภาวะ
คงที่ การน�ำความร้ อนในสภาวะไม่คงที่ การพาความร้ อนโดยวิธี
อิสระและโดยวิธีบงั คับ การแผ่รังสีความร้ อน การน�ำหลักการ
ถ่ายโอน ความร้ อนมาประยุกต์กบั งานด้ านวิศวกรรม  อุปกรณ์
แลกเปลี่ยน ความร้ อน การเพิ่ม การถ่ายโอนความร้ อน การ
เดือด และการควบแน่น

11 3603 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่ องกล 2
1(0-3-0)
11 3603 Mechanical Engineering Laboratory 2
วิชาบังคับก่ อน : 11 3202 กลศาสตร์ เครื่ องจักรกล,
11 3304 การถ่ ายโอนความร้ อน, 11 3305 เครื่ องยนต์
สันดาปภายใน
การทดลองที่เกี่ยวข้ องกับวิชา การถ่ายโอนความ
ร้ อน กลศาสตร์ เครื่ องจักรกล เครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน และ
การท�ำความเย็น
11 4103 การออกแบบเครื่ องจักรกล 2
3(3-1-6)
11 4103 Machine Design 2
วิชาบังคับก่ อน : 11 3102 การออกแบบเครื่ องจักรกล 1
ส่วนประกอบ การท�ำงาน และการถอดประกอบชิ ้น
ส่วนระบบส่งก�ำลังเครื่ องจักรกล เช่น ชุดเฟื องส่งก�ำลัง หรื อ
ระบบสายพานส่งก� ำลังเป็ นต้ น การออกแบบคัปปลิง เฟื อง
เฟื องตรง เฟื องเฉียง เฟื องดอกจอก ชุดเฟื องหนอน เจอร์ นลั
แบริ่ ง โรลลิ่งแบริ่ ง เบรกและคลัตช์ การเชื่ อมต่อสายพาน
ล� ำ เลี ย ง สายพานและโซ่ ปฏิ บัติ ก ารโครงงานออกแบบ
เครื่ องจักรกล

11 3305 เครื่ องยนต์ สันดาปภายใน
3(3-0-6)
11 3305 Internal Combustion Engines
วิชาบังคับก่ อน : 11 2303 เทอร์ โมไดนามิกส์ 2
ความรู้เบื ้องต้ นเกีย่ วกับเครื่องยนต์ การจ�ำแนกชนิดของ
เครื่องยนต์ เครื่องยนต์จดุ ระเบิด เครื่องยนต์อดั ระเบิด วงจรต่างๆ
ทฤษฎีการเผาไหม้ ระบบการจุดระเบิดในเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิด
การเผาไหม้ ในเครื่องยนต์ชนิดอัดระเบิด วัฏจักรเชื ้อเพลิงอากาศใน
เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน เชื ้อเพลิงและคุณสมบัติ ระบบน� ้ำมันเชื ้อ
เพลิงในเครื่องยนต์จดุ ระเบิดและในเครื่องยนต์อดั ระเบิด ซุปเปอร์
ชาร์ จ และการไล่ไอเสีย การวิเคราะห์และการควบคุมแก๊ สไอเสีย
11 4203 การสั่นสะเทือนทางกล		
3(3-0-6)
สมรรถนะและการทดสอบเครื่องยนต์ การหล่อลืน่
11 4203 Mechanical Vibration
วิชาบังคับก่ อน : 10 8009 แคลคูลัส 3 และ 11 2201
11 3306 การท�ำความเย็นและการปรั บอากาศ 3(3-0-6)
กลศาสตร์ วิศวกรรม 2
11 3306 Refrigeration and Air Conditioning
นิยาม ระบบที่มีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การ
วิชาบังคับก่ อน : 11 2303 เทอร์ โมไดนามิกส์ 2 และ
เคลื่อนที่แบบฮาร์ โมนิคส์ การสัน่ สะเทือน  โดยการบิด การสัน่
11 3304 การถ่ ายโอนความร้ อน
สะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ วิธีของระบบเหมือน วิธี
ความรู้ พื ้นฐานของเครื่ องท�ำความเย็นและค่า
พลังงาน วิธีของไรล์เลย์  การสัน่ สะเทือนพร้ อมการหน่วง การ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะในการท�ำความเย็น การแก้ ไขปรับปรุ ง
หน่วงแบบหนืด การหน่วงของคูลอมป์ การสัน่ สะเทือนระบบ
ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ วัฎจักรการท�ำความเย็น การ
ที่มีอนั ดับความอิสระหลายอันดับ เครื่ องดูดกลืนพลศาสตร์
วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ สมบัติและสารท�ำความเย็น
การวัดและเครื่ องมือวัดการสัน่ สะเทือน วิธีการและเทคนิคใน
การท�ำงานของเครื่ องท�ำลมเย็นและหอระบายความร้ อน การ
การลดและควบคุมการสัน่ สะเทือน
ทําความเย็นแบบดูดซึม การค�ำนวณภาระการท�ำความเย็นของ
ระบบ การแช่แข็งถนอมอาหาร เครื่ องปรับอากาศ การประมาณ
ค่าภาระการท�ำความเย็นของระบบปรับอากาศ การออกแบบ
ระบบท่อลมและการกระจายอากาศ
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11 4309 วิศวกรรมโรงจักรต้ นก�ำลัง
3(3-0-6)
11 4309 Power Plant Engineering
วิชาบังคับก่ อน : 11 2303 เทอร์ โมไดนามิกส์ 2
ระบบการผลิตไฟฟ้า การค�ำนวณภาระ เศรษฐศาสตร์
โรงจัก รต้ น ก� ำ ลัง การแปลงรู ป พลัง งานและอะเวละบิ ลิ ต                   ี
เชือ้ เพลิงและการสันดาป โรงจักรเครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน
โรงจักรกังหันแก๊ ส โรงจักรไอน� ้ำ วัฏจักรร่วม การร่วมผลิตก�ำลัง
และความร้ อน เครื่ องก�ำเนิดไฟฟ้า เครื่ องควบแน่น โรงจักร
พลังน� ้ำ โรงจักรพลังนิวเคลียร์ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม มลพิษ
และการควบคุม เครื่ องมือวัดและการควบคุม
11 4402 การควบคุมอัตโนมัติ		
3(3-0-6)
11 4402 Automatic Control
วิชาบังคับก่ อน : 10 8009 แคลคูลัส 3 และ 11 2201
กลศาสตร์ วิศวกรรม 2
หลักการควบคุมอัตโนมัติ คุณลักษณะของระบบ
ควบคุมป้อนกลับ การวิเคราะห์และแบบจ�ำลองของชิน้ ส่วน
ควบคุมเชิงเส้ น การวิเคราะห์ผลตอบสนองและเสถียรภาพของ
ระบบป้อนกลับเชิงเส้ น วิธีโลกัสของราก การออกแบบและ
วิ เ คราะห์ ร ะบบควบคุม บนโดเมนเวลา ผลตอบสนองทาง
ความถี่ การออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม

วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการ
11 3501 หัวข้ อคัดสรรทางการจัดการวิศวกรรม 3(3-0-6)
11 3501 Selected Topics in Engineering Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้ อที่นา่ สนใจ หรื อหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง
ทางวิศวกรรมเครื่ องกล ที่มีความก้ าวหน้ าที่อาจารย์แนะน�ำให้
ศึกษา
13 2202 สถิติวิศวกรรม			
3(3-0-6)
13 2202 Engineering Statistics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความรู้ ทั่วไปเกี่ ยวกับสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติกับ
งานวิศวกรรม ทฤษฎีความน่าจะเป็ น ความน่าจะเป็ นแบบมี
เงื่อนไขและเหตุการณ์อิสระ ฟั งก์ชนั การแจกแจงความน่าจะ
เป็ น แบบสะสมการแจกแจงแบบขอบ การแจกแจงแบบมี
เงื่อนไข ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบไม่ต่อ
เนื่องและแบบต่อเนื่องการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์ ถดถอยและสห
สัมพันธ์ การใช้ วิธีการทางสถิติในการแก้ ไขปั ญหา
13 3603 เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม		
3(3-0-6)
13 3603 Engineering Economics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะห์โครงการ
ทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
ของประสิทธิผล คุณค่าของเงินตามกาลเวลา การประเมินเงิน
ลงทุน การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน การทดแทน การเสื่อมราคา
ทางการเงิน ก�ำไร และต้ นทุน ความเสี่ยงและ  ความไม่แน่นอน
ประมาณการผลภาษี เงินได้

11 4801 วิศวกรรมล้ อเลื่อน		
3(3-0-6)
11 4801 Railway Rolling Stock Engineering
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การให้ ความรู้พื ้นฐานทางด้ านวิศวกรรมล้ อเลือ่ นและ
ส่วนประกอบที่ส�ำคัญของล้ อเลื่อนขบวนรถไฟ ภาพรวมทาง
พลศาสตร์ยานพาหนะทางราง ศึกษาหลักพลศาสตร์ยานพาหนะ
ทางรางระบบรองรับการถ่ายน� ้ำหนักแบบต่างๆ ระบบเบรก ระบบ
สัมผัสกันของล้ อและราง ระบบอ�ำนวยความสะดวก ระบบตัวถัง
รถ ระบบเบรกขบวนรถ การตรวจสอบล้ อเลือ่ นแบบต่างๆ ระบบ
การซ่อมบ�ำรุงและแนะน�ำแนวคิดการออกแบบขันพื
้ ้นฐาน
13 4206 การจัดการคุณภาพ		
3(3-0-6)
13 4206 Quality Management
11 4101 จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม 2(2-0-4) วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
11 4101 Code of Ethics in Engineering Profession
แนวคิดส�ำคัญในการบริ หารคุณภาพในองค์กรส�ำหรับ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ผู้ประกอบการ และ การประยุกต์ใช้ แนวคิดเพื่อสร้ างข้ อได้
จรรยาบรรณในวิชาชีพของวิศวกร ในเรื่องความเข้ าใจ เปรี ยบทางการแข่งขัน การมองภาพรวมของการบริ หารคุณภาพ
การยอมรับและการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร รวมทังระบบองค์
้
กร และแนวคิดต่างๆ อาทิ 5ส ปรัชญาของ
ประกอบด้ วยจรรยาบรรณต่อสาธารณะ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ เดมมิ่ง การบริ หารคุณภาพรวม รวมถึงระบบคุณภาพที่สากล
จรรยาบรรณต่อผู้วา่ จ้ าง จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ เพื่อมิให้ นิยมใช้ เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 เป็ นต้ น
เกิดการประพฤติผดิ จรรยาบรรณอันจะน�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสีย
เกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ รวมทังศึ
้ กษาทรรศนะและข้ อเสนอแนะ
จากกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิศวกร
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

13 4407 วิศวกรรมความปลอดภัย		
3(3-0-6)
134407 Safety Engineering
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการการป้องกันความเสียหาย การออกแบบ การ
วิเคราะห์ และการควบคุมพื ้นที่ที่อนั ตราย มนุษย์ปัจจัย เทคนิค
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย หลักของการจัดการความ
ปลอดภัย มาตรการความปลอดภัยในโรงงาน การป้องกัน
อุบตั ิเหตุในขณะท�ำงาน การจัดองค์กรและการบริ หารโครงการ
ความปลอดภัย การสอบสวนและการรายงานอุบตั ิเหตุ                    
การจูงใจเพื่อความปลอดภัย การวางผังโรงงานเพื่อลดอุบตั ิเหตุ
การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุในงานอุตสาหกรรม เช่น
งานเชื่อมไฟฟ้า และงานที่เกี่ยวข้ องกับเชื ้อเพลิงและสารพิษ
การควบคุมสิ่งแวดล้ อมทางอุตสาหกรรม กฎหมายความ
ปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรม

19 1003 ปฏิบัติการเครื่ องยนต์ พืน้ ฐาน
3(2-3-5)
19 1003 Introduction to Engine Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ปฏิบตั หิ ลักการท�ำงานของเครื่องยนต์ การใช้ เครื่องมือ
การถอดประกอบและตรวจสอบชิ ้นส่วนเครื่องยนต์ ปฏิบตั กิ าร
วิเคราะห์ข้อขัดข้ องของเครื่องยนต์แก๊ สโซลีนและดีเซล โดยใช้
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์หาข้ อขัดข้ อง แก้ ไขปัญหาของเครื่องยนต์
แก๊ สโซลีนและดีเซล การปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ ทดลองติด
เครื่องยนต์ ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ โดยใช้ เครื่องทดสอบ
ชนิดต่างๆ

13 4604 วิศวกรรมการซ่ อมบ�ำรุ ง		
3(3-0-6)
13 4604 Maintenance Engineering
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การบ�ำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม และหลักการเกี่ยว
กับการบ�ำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM)  สถิตคิ วามเสียหาย ความ
น่าเชื่อถือ ความสามารถในการซ่อมบ�ำรุง และการวิเคราะห์การ
ใช้ ประโยชน์  การหล่อลื่น ระบบการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันและ
เทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพความต้ องการ การบ�ำรุงรักษา
ของเครื่ องจักรการควบคุมการซ่อมบ�ำรุง ระบบสัง่ งาน การจัด
องค์กรเพื่อการซ่อมบ�ำรุง การจัดสรรทรัพยากรและพนักงานใน
การซ่อมบ�ำรุง ระบบการจัดการ การซ่อมบ�ำรุงด้ วยคอมพิวเตอร์
(CMMS) การจัดการระยะเวลาตลอดชีวิตของเครื่ องจักร การ
รายงานการซ่อมบ�ำรุง และดัชนีการชี ้วัดประสิทธิภาพการซ่อม
บ�ำรุง การพัฒนาระบบการซ่อมบ�ำรุง

11 3308 เครื่ องจักรกลของไหล		
3(3-0-6)
11 3308 Fluid Machinery
วิชาบังคับก่ อน : 11 2301 กลศาสตร์ ของไหล
สมบัติของเครื่ องจักรกลของไหลชนิดต่างๆ ทฤษฎี
การไหลแบบแรงเหวี่ยงและการไหล ตามแนวแกน การไหล
ในท่อ เครื่ องจักรกลกังหัน การไหลของของไหลอัดได้ การ
ออกแบบเครื่ องจักรกล ของไหลแบบแรงเหวี่ยงและการไหล
ตามแนวแกน การทดสอบเครื่ องจักรกลของไหล ระบบและ
อุปกรณ์ควบคุมการไหลของของไหล การออกแบบระบบและ
การเลือกใช้ เครื่ องจักรกลของไหลในงานอุตสาหกรรม

11 4501 เทคโนโลยียานยนต์ 		
3(3-0-6)
11 4501 Automotive Technology
วิชาบังคับก่ อน : 11 2303 เทอร์ โมไดนามิกส์ 2
หลักการท�ำงานของเครื่ องยนต์แก๊ สโซลีน ดีเซล               
13 4410 การบริ หารงานวิศวกรรม		
แวงเกล การท�ำซุปเปอร์ ชาร์ จ และเทอร์ โบชาร์ จ เครื่ องยนต์
3(3-0-6) 13 4410 Engineering Management
แก๊ สโซลีนที่ใช้ หวั ฉีด และเครื่ องยนต์ที่ใช้ แก๊ ส วัสดุการสร้ าง
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
และหน้ าที่ของชิ ้นส่วนที่ส�ำคัญ  ของเครื่ องยนต์ ระบบหล่อลื่น
หลักการของการบริ หารแบบใหม่ วิธีการเพิ่มผลผลิต และระบบความร้ อน ระบบปรับอากาศในรถยนต์ เทคโนโลยี
มนุษยสัมพันธ์ ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม มลภาวะ ยานยนต์ สมัยใหม่ ระบบเครื่ องยนต์ ระบบรองรับน� ้ำหนัก
การเงิน การตลาด กฎหมายพาณิชย์กรรมและกฎหมาย ระบบช่วงล่างของรถยนต์ ระบบส่งก�ำลัง ระบบไฟฟ้า ในรถยนต์
อุตสาหกรรม และการบริ หารโครงการ
ระบบอ�ำนวยความสะดวกในรถยนต์ เป็ นต้ น

11 4314 การออกแบบระบบท่ อ		
3(3-0-6)
11 4314 Plumbing System Design
วิชาบังคับก่ อน : 11 2301 กลศาสตร์ ของไหล และ
11 2302 เทอร์ โมไดนามิกส์ 1
ระบบท่อประปาส�ำหรับอาคาร การเพิ่มความดันของ
น� ้ำในระบบท่อ หลักการค�ำนวณหาขนาด ของเครื่ องสูบน� ้ำ การ
ออกแบบท่อน� ้ำทิ ้งและท่อลม การออกแบบท่อน� ้ำร้ อนและน� ้ำ
เย็น การออกแบบระบบดับเพลิง การตรวจสอบและบ�ำรุ งรักษา
ระบบท่อ
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11 3401 การวัดและเครื่ องมือวัด 3(3-0-6)
Measurement and Instrumentation
วิชาบังคับก่ อน : 11 2301 กลศาสตร์ ของไหล, 11 2101
กลศาสตร์ ของแข็ง และ11 2302 เทอร์ โมไดนามิกส์ 1
(หรื อเรี ยนควบ)
ระบบเครื่ องมือวัดโดยทัว่ ไป เรี ยนรู้ การวัดแรง ความ
ดัน ความเค้ น อุณหภูมิ ระยะทางความเครี ยด มวล ความหนา
แน่น การบ่งลักษณะของเครื่ องมือวัด การประยุกต์ใช้ หลักสถิติ
ในการวิเคราะห์และปรับปรุ งข้ อมูล หลักการท�ำงานของอุปกรณ์
หยัง่ สัญญาณชนิดต่างๆ ทังทางกลและไฟฟ้
้
า อุปกรณ์ปรับปรุ ง
สัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณและประมวลและแสดงผลชนิด
ต่างๆ การปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับอุปกรณ์หยัง่ สัญญาณ และอุปกรณ์
ปรับปรุ งสัญญาณต่างๆ

11 4702 การทดสอบวัสดุ
3(3-0-6)
Material Testing
วิชาบังคับก่ อน : 19 2005 วัสดุวิศวกรรม
การทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกล การทดสอบ
แรงดึง การทดสอบความแข็ง การทดสอบแรงกระแทก การ
ทดสอบการล้ า การตรวจหาสิ่งบกพร่ องในวัสดุแบบไม่ท�ำลาย
การตรวจสอบด้ วยอุลตร้ าโซนิคการตรวจสอบด้ วยรังสี การ
ตรวจสอบด้ วยอนุภาคแม่เหล็ก การตรวจสอบด้ วยสารแทรกซึม  
สิ่งบกพร่ อง ในโลหะ การวิเคราะห์ส่วนผสมในโลหะ หลักการ
เบื ้องต้ นในการวิเคราะห์การเสียหาย

11 4701 การออกแบบแม่ พิมพ์ ส�ำหรั บ
3(3-0-6)
ผลิตภัณฑ์ โลหะและพลาสติก
Mold Design for Metal and Plastic Products
วิชาบังคับก่ อน : 19 2005 วัสดุวิศวกรรม
ชนิดและโครงสร้ างพลาสติก กรรมวิธีผลิตส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก วัสดุและเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตแม่
พิมพ์ การออกแบบและวิเคราะห์แม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์เป่ า แม่
พิมพ์อดั ขึ ้นรู ป ศึกษาการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ ขันตอนและ
้
หลักการท�ำงานของแม่พิมพ์ การวางแผนการออกแบบแม่พิมพ์
การค�ำนวณแรงที่ใช้ ในการขึ ้นรู ปและการตัดเจาะ การเลือก
ขนาด ชนิดและหลักการท�ำงานของเครื่ องปั๊ ม การท�ำแม่พิมพ์
การเลือกใช้ วสั ดุในการท�ำแม่พิมพ์ วิธีการบ�ำรุ งรักษาแม่พิมพ์

11 4804 การซ่ อมบ�ำรุ งระบบรางเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Railway Maintenance
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แนวคิดพื ้นฐานการซ่อมบ�ำรุ ง หลักการซ่อมบ�ำรุ งแบบ
ต่างๆ การวางแผนการซ่อมบ�ำรุ ง โรงซ่อมบ�ำรุ ง เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพและความปลอดภัยในการบ�ำรุงรักษา กรณี
ศึกษา อุปกรณ์ระบบตัวรถไฟ ต้ นก�ำลังระบบตัวรถไฟ ระบบ
รางและสถานี การเปลี่ยนระบบราง ระบบอาณัติสญ
ั ญาณ
และการสื่อสาร ระบบไฟฟ้า สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และรถไฟ
ความเร็ วสูง

11 4802 ระบบรางเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Railway System
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
11 3502 วิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ ในงาน
3(3-0-6)
ระบบการขนส่งทางราง การพัฒนาการขนส่งทาง
วิศวกรรมเบือ้ งต้ น
ราง องค์ประกอบของระบบราง มาตรฐานของระบบราง องค์
Introduction to Finite Element Methods in
ประกอบสถานีระบบราง ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีการ
Engineering
ขับเคลื่อนและตัวรถ ระบบไฟฟ้าและการส่งจ่าย การควบคุม
วิชาบังคับก่อน : 11 2103 คอมพิวเตอร์ ช่ วยในการ การสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง อาณัติสญ
ั ญาณ ระบบ
ออกแบบส�ำหรั บวิศวกรรมเครื่ องกล
ป้องกันและความปลอดภัย
พื ้นฐานการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ขั ้นตอน
ทัว่ ไปของวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ การประยุกต์ใช้ งานโปรแกรมไฟไนต์ 11 4803 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง 3(3-0-6)
เอลิเมนต์วเิ คราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้ างและชิ ้นส่วนทางกล
Rail Propulsion System
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
11 4403 ระบบไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์
3(3-1-6)
ภาพรวมของระบบขับเคลื่อนยานพาหนะทางราง
Hydraulic and Pneumatic Systems
พลศาสตร์ ของยานพาหนะที่ใช้ ราง ระบบการขับเคลื่อน และ
วิชาบังคับก่ อน : 11 2301 กลศาสตร์ ของไหล
ระบบหยุดรถราง ระบบการขับเคลื่อนระบบที่ใช้ เครื่ องยนต์
กฎพื ้นฐาน ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกและนิวมาติก ดีเซล ระบบดีเซลไฮดรอลิคแมคคานิค ระบบดีเซลอีเลคทริ ค
ขอบเขตของการประยุกต์ใช้ งานระบบลักษณะสถิตและพลวัตของ ระบบอิเลคทริ ค (เทรคชัน่ มอเตอร์ ที่ใช้ กระแสไฟฟ้าสลับและ
ระบบ พิสยั ในการท�ำงาน ข้ อดีข้อเสียของแต่ละระบบ การออกแบบ ตรง) ระบบแบบลิเนียร์ ไดร์ ฟ และระบบลอยตัวด้ วยสนามแม่
วงจรระบบเปิ ดและระบบปิ ด ปฏิบตั กิ ารในห้ องปฏิบตั กิ าร
เหล็ก ระบบส่งก�ำลังและระบบหยุดรางแบบรี เจนเนอร์ เรทีฟ
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กลุ่มวิชาเสริ มประสบการณ์ ภาคสนาม
11 3601 การฝึ กงานวิศวกรรม
3(0-280-0)
Engineering Professional Training
วิชาบังคับก่ อน : มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 3
ฝึ กงานวิศวกรรมในหน่วยงานอุตสาหกรรม หรื อ
ส�ำนักงานวิศวกรรมที่ปรึกษา หรื อห้ องปฏิบตั ิการทางวิศวกรรม
ไม่น้อยกว่า 280 ชัว่ โมง มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดย
วิศวกรผู้ควบคุม และอาจารย์ประจ�ำวิชา
11 4100 สัมมนาวิศวกรรมเครื่ องกล
1(1-0-2)
Seminar in Mechanical Engineering
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การค้ นคว้ าจากห้ องสมุดและแหล่งอื่นๆ เพื่อหาข้ อมูล
และความก้ าวหน้ าทางวิชาการ ในหัวข้ อเรื่ องทางวิศวกรรม
เครื่ องกลหรื อสาขาที่เกี่ยวข้ องเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม การ
เข้ าร่ วมฟั งและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของสาขาวิชา
11 4604 โครงงานวิศวกรรมเครื่ องกล 1
1(0-3-0)
Mechanical Engineering Project 1
วิชาบังคับก่ อน : มีสถานภาพป็ นนักศึกษาปี ที่ 4
(เรี ยนได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 105 หน่ วยกิต)
โครงงานหรื อปั ญหาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ
วิศวกรรมเครื่ องกล และท�ำการแก้ ปัญหานันโดยใช้
้
หลักการ
การแก้ ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็ นระบบ การก�ำหนดเรื่ อง
และขอบเขตของโครงงานให้ เป็ นไปโดยการตกลงกันระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึ กษาและนักศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการของภาควิชา นักศึกษาต้ องเขียนรายงานความก้ าวหน้ า
ฉบับสมบูรณ์ และมีการสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการ
11 4605 โครงงานวิศวกรรมเครื่ องกล 2
2(0-6-0)
Mechanical Engineering Project 2
วิชาบังคับก่ อน : 11 4604 โครงงานวิศวกรรมเครื่ องกล 1
เป็ นโครงงานต่อเนื่องจากวิชา 11 4604 โครงงาน
วิศวกรรมเครื่ องกล 1 นักศึกษาต้ องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
และมีการสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการ

11 4606 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา 1(0-30-0)
Cooperative Education Preparation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้ อมก่อนออกปฏิบตั ิ
งานในสถานประกอบการโดยให้ มีองค์ความรู้ เรื่ องหลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขันตอนของสหกิ
้
จ
ศึกษา ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้ พื ้นฐาน
เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการท�ำงานการพัฒนาทักษะทางด้ าน
การสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานที่ประกอบการ การเลือก
สถานประกอบการ ตลอดจนความรู้ พื ้นฐานที่จ�ำเป็ นส�ำหรับการ
ไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ การเสริ มสร้ างทักษะและ
จริ ยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน
สากล มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและการน�ำเสนอ
ผลงาน
11 4607 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 6(0-400-0)
Cooperative Education in Mechanical
Engineering
วิชาบังคับก่ อน : 11 4606 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
จัดการศึกษาให้ นกั ศึกษาได้ ไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ เป็ นการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนเป็ นพนักงานชัว่ คราว ณ สถานประกอบการ โดย
ต้ องมีเวลาปฎิบตั ิงานไม่น้อยกว่า 400 ชัว่ โมง เพื่อให้ นกั ศึกษา
ได้ เชื่อมโยงการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนกับประสบการณ์ จากการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ มีการประเมินผลโดยวัด
จากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงาน
ที่ควบคุมการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการและจากรายงาน
วิชาการ
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF:HEd)
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          :
ภาษาอังกฤษ :

ชื่อปริ ญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
		
ชื่อย่ อ    :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
			ชื่อย่ อ :

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

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธนบุรี    

ปรั ชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ปรั ชญา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดการศึกษาเพื่อที่จะผลิตวิศวกรไฟฟ้าให้ มี
ความรอบรู้ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ หมัน่ แสวงหาความ
รู้ ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี รวมทังให้
้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มีโลกทัศน์ที่กว้ างไกล มีความเข้ าใจ
ธรรมชาติ ผู้อื่นและสังคม เป็ นผู้ใฝ่ รู้ ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม
2.  เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรอบรู้ ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบและสามารถน�ำความรู้ไปใช้ ในการด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนอยู่ในสังคมได้ เป็ น
อย่างดี
3.  เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ และความเป็ นผู้น�ำที่ดี มีคณ
ุ ธรรม มีจริ ยธรรม  มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี

ก�ำหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2560
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ าศึกษา

1.  ส�ำเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรื อเทียบเท่า หรื อ
2.   ส�ำเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ ที่กระทรวงศึกษา                      
การรับรองวิทยฐานะหรื อการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าโดย สามารถเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป จากสถาน
ศึกษาเดิม   ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้ าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบตั ิที่ดี เกี่ยวกับการ
เทียบโอนของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อ
3.  ส�ำเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าในสาขาอื่น
4.  ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะสมที่จะเข้ าศึกษาต่อได้
5.   ไม่มีความประพฤติที่สงั คมรังเกียจ และไม่บกพร่ องในศีลธรรมโดยให้ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี                 
พ.ศ. 2550 หมวด 12  วิธีการรับนักศึกษาและ ให้ นกั ศึกษาพ้ นสภาพ ข้ อ 12.1.2 (ภาคผนวก ค)

วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

1.  สอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
2.  สอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.  ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาก็ต่อเมื่อได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ ว โดยน�ำ หลักฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ไปรายงานตัวต่อส�ำนักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย
4.   ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา ต้ องขึ ้นทะเบียนเป็ น นักศึกษาด้ วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก�ำหนดพร้ อม             
ทังช�
้ ำระค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด มิฉะนันถื
้ อว่าสละสิทธิ์

ระบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยธนบุรีจดั การศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปี ออกเป็ นการศึกษาภาคปกติมี 2 ภาค
คือภาคต้ น และภาคปลาย ซึง่ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และภาคการศึกษาฤดูร้อน ใช้ เวลาการศึกษาไม่
น้ อยกว่า 9 สัปดาห์ ทังนี
้ ้ต้ องมีชวั่ โมงแต่ละรายวิชาเท่ากับชัว่ โมงเรี ยนในภาคการศึกษาปกติ

ระยะเวลาการศึกษา

เป็ นหลักสูตร 4 ปี   มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
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จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต
		
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  3  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  3  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาภาษา
15  หน่วยกิต
                  
4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  9  หน่วยกิต
		2. หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชาพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 21  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาพื ้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
29  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                             
          
-  วิชาเอกบังคับ
43  หน่วยกิต
       
-  วิชาเอกเลือก
12  หน่วยกิต
4.  กลุ่มวิชาเสริ มประสบการณ์ภาคสนาม        
  7  หน่วยกิต
		3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย รายวิชาและจ�ำนวนหน่ วยกิต ดังนี ้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
00 5000   มนุษยสัมพันธ์
     3(3-0-6)
  Human Relations
00 5001   สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า      1(1-0-2)
  Information Services and Study Fundamentals
00 5002   ศิลปวัฒนธรรม
     3(3-0-6)
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6)
  Civilization
00 5006   จริ ยศาสตร์ วิสยั ทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6)
  
  Moral Vision and Life Style
00 5007   ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง  1(0-2-4)
  Study Skills and Self-Development
00 5008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
     1(0-2-4)
  Physical Education for Quality of Life
00 5009   ภูมิปัญญาไทย
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรัชญาเพื่อการด�ำรงชีวิต
     3(3-0-6)
  Philosophy and Life
00 5012   ความเป็ นพลเมือง
     3(3-0-6)
  Citizenships
00 5013   ทักษะการรู้ สารสนเทศ
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
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2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
00 6001   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
     3(3-0-6)
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  Society Economy Politics and Government
  in Democratic System
00 6002   กฎหมายเบื ้องต้ น
     3(3-0-6)
  Introduction to Law
00 6003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
     3(3-0-6)
  Psychology for Quality of Life
00 6004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ
  Environmental and Natural Resource Management
00 6007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
00 6010   การพัฒนาบุคลิกภาพ
     3(3-0-6)
  Personality Development
00 6011   ความรู้ เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Introduction to Business    
00 6013   การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
00 6014   ธนบุรีศกึ ษา
     1(2-0-4)
  Thonburi Studies
00 6015   ไทยศึกษา
     3(3-0-6)
  Thai Studies

00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ 3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)
00 6017   การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น
     3(3-0-6)
  Local Studies
3. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
ให้ เลือกเรี ยน 15 หน่ วยกิต
00 7000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7006   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่ปนุ่ 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปนุ่ 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   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
00 7017   การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี ้
00 8000   คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิติทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวติ
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
00 8007   การคิดและการตัดสินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย

1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 21 หน่ วยกิต
10 8001   ฟิ สิกส์ทวั่ ไป 1
     3(3-0-6)
  General Physics 1
     
10 8002   ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ทวั่ ไป 1
     1(0-3-0)
  General Physics Laboratory 1      
10 8003   ฟิ สิกส์ทวั่ ไป 2
     3(3-0-6)
  General  Physics  2
10 8004   ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ทวั่ ไป 2
     1(0-3-0)
  General Physics Laboratory  2
10 8005   เคมีทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Chemistry
10 8006   ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
     1(0-3-0)
  General  Chemistry Laboratory
10 8007   แคลคูลสั 1
     3(3-0-6)
  Calculus  1
10 8008   แคลคูลสั 2
     3(3-0-6)
  Calculus  2
10 8009   แคลคูลสั 3
     3(3-0-6)
Calculus  3
2. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 39 หน่ วยกิต
12 1108   เตรี ยมความพร้ อมส�ำหรับวิศวกร      1(0-3-0)
  และปฏิบตั ิการพื ้นฐาน
  Pre-Engineering Activities and Basic Practice
12 2101   ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
     3(3-0-6)
  Electric Circuit Theory
12 2301   วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
     3(3-0-6)
  Engineering Electromagnetic
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12 3501   อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Electronics
12 3509   ปฏิบตั ิการทางอิเล็กทรอนิกส์
     1(0-3-0)
  Electronics   Laboratory
12 3601   ระบบควบคุม
     3(3-0-6)
  Control Systems
12 3602   ปฏิบตั ิการระบบควบคุม
     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   วัสดุวิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Materials
19 2006   กลศาสตร์ วิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Mechanics
3. กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
วิชาเอกบังคับ 43 หน่ วยกิต
12 2102   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
     3(3-0-6)
  Electric Circuit Analysis
12 2106   ปฏิบตั ิการวงจรไฟฟ้าและการวัด      1(0-3-0)
  Electric Circuit and Instrumentation Laboratory
12 2201   เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า      3(3-0-6)
  Electrical Measurements and Instrumentation
12 3302   การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 1      3(3-0-6)
  Electromechanical Energy  Conversion 1
12 3304   การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 2      3(3-0-6)
  Electromechanical Energy  Conversion 2
12 3308   ปฏิบตั ิการผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า    1(0-3-0)
  Electromechanical Energy Conversion  
  Laboratory
12 3401   ระบบไฟฟ้าก�ำลัง
     3(3-0-6)
  Electrical Power Systems
12 3503   อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
     3(3-0-6)
  Power Electronics
12 4306   วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
     3(3-0-6)
  High Voltage Engineering
12 4402   โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย
     3(3-0-6)
  Electric Power Plant and Substation
12 4403   การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�ำลัง
     3(3-0-6)
  Electric Power System Analysis
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12 4404   การป้องกันระบบไฟฟ้าก�ำลัง
     3(3-0-6)
  Electric Power System Protection
12 4405   ปฏิบตั ิการจ�ำลองระบบไฟฟ้าก�ำลัง        1(0-3-0)
  Electrical Power Systems  Laboratory
12 4408   การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า
     3(3-0-6)
  Grid Integration
12 4505 วงจรดิจิทลั และไมโครคอนโทรลเลอร์      3(3-0-6)
Digital Circuits and Microcontroller
12 4506 ปฏิบตั ิการวงจรดิจิทลั และไมโคร      1(0-3-0)
คอนโทรลเลอร์
Digital Circuits and Microcontroller Laboratory
12 4701   การออกแบบระบบไฟฟ้า
     3(3-0-6)
  Electrical System Design
วิชาเอกเลือก 12 หน่ วยกิต
ให้ นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากกลุ่มรายวิชาดังต่อไปนี ้
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาระบบไฟฟ้ าก�ำลัง
12 3702   วิศวกรรมส่องสว่าง
     3(3-0-6)
  Illumination Engineering
12 4406   ความเสถียรของระบบไฟฟ้าก�ำลัง      3(3-0-6)
  Power System Stability
12 4407   การปรับปรุ งตัวประกอบก�ำลังและ      3(3-0-6)
  ฮาร์ มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า
  Power Factor Improvement and Harmonics
  in Electrical System
12 4413   หัวข้ อพิเศษทางระบบไฟฟ้าก�ำลัง      3(3-0-6)
  Special Topics  in Electrical  Power  System
กลุ่มวิชาระบบไฟฟ้ าส�ำหรั บโรงงานอุตสาหกรรม
12 3109 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
     3(2-3-5)
Electrical Engineering Drawing
12 3608 ระบบควบคุมพลังงานในอาคาร
     3(3-0-6)
Energy Control System in Building
12 4703 ความปลอดภัยระบบไฟฟ้าส�ำหรับ      3(3-0-6)
โรงงานอุตสาหกรรม
Electrical Safety System for Industrial factory
12 3604 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
Industrial Control Systems
12 4608 หัวข้ อพิเศษทางระบบไฟฟ้าส�ำหรับ      3(3-0-6)
โรงงานอุตสาหกรรม
Special Topics in Electrical System for
Industrial factory

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
12 3901 การบริ หารการใช้ พลังงานไฟฟ้า
     3(3-0-6)
Electrical Energy Management
12 3902 ระบบพลังงานทดแทน
     3(3-0-6)
Renewable Energy Systems
12 4903 ระบบก�ำเนิดไฟฟ้าเชิงกระจาย
     3(3-0-6)
Distributed Generation Systems
12 4904 เทคโนโลยีอปุ กรณ์กกั เก็บพลังงาน      3(3-0-6)
Energy Storage Technology
12 4905 หัวข้ อพิเศษทางระบบพลังงานทดแทน    3(3-0-6)
Special Topics in Renewable Energy Systems
4. กลุ่มวิชาเสริ มประสบการณ์ ภาคสนาม 7 หน่ วยกิต
ให้ เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเสริ มประสบการณ์             
ภาคสนาม 2 กลุม่ โดยเลือกเรี ยนจากกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ต่อไปนี ้
กลุ่มรายวิชาโครงงานวิศวกรรมและการฝึ กงานวิศวกรรมไฟฟ้า
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   การฝึ กงานวิศวกรรมไฟฟ้า
2(0-200-0)
  Electrical  Engineering  Practice
12 4807 การประกอบอาชีพวิศวกร                2(2-0-4)                                        
Engineering Professions
กลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
12 4805 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา       1(0-30-0)
Cooperative Education Preparation
12 4806 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
6(0-400-0)
Cooperative Education in Electrical Engineering
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
ธนบุรี
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 5xxx วิชาเลือกทางกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
00 7xxx วิชาเลือกทางกลุม่ วิชาภาษาศาสตร์ (1/5)
00 8xxx วิชาเลือกทางกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1/3)
10 8001
10 8002
10 8005
10 8006
19 1002

ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 1
ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 1
เคมีทวั่ ไป
ปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไป
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 6xxx วิชาเลือกทางกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
00 7xxx วิชาเลือกทางกลุม่ วิชาภาษาศาสตร์ (2/5)
00 7xxx วิชาเลือกทางกลุม่ วิชาภาษาศาสตร์ (3/5)
10 8003
10 8004
10 8007
12 1108
19 2004
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ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 2
ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 2
แคลคูลสั 1
เตรียมความพร้ อมส�ำหรับวิศวกรและปฎิบตั กิ ารพื ้นฐาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
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3 (3-0-6)

วิชาบังคับ
-

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

-

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
10 8001 หรือเรียนควบ
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
10 8001 หรือเรียนควบ
3 (2-3-5)
20 (16-11-34)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับ
-

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

-

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
10 8003 หรือเรียนควบ
3 (3-0-6)
00 8000
1 (0-3-0)
3 (2-3-5)
20 (15-13-33)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางกลุม่ วิชาภาษาศาสตร์ (4/5)
00 8xxx วิชาเลือกทางกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2/3)
00 8xxx วิชาเลือกทางกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (3/3)
10 8008
12 2101  
19 2005
19 2006

แคลคูลสั 2
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
วัสดุวิศวกรรม
กลศาสตร์ วิศวกรรม
รวม

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางกลุม่ วิชาภาษาศาสตร์ (5/5)
10 8009 แคลคูลสั 3  
12 2102 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
12 2106
12 2201  
12 2301  
XX XXXX

ปฏิบตั กิ ารวงจรไฟฟ้าและการวัด
เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
วิชาเอกเลือก (1/4)
รวม

3 (2-2-5)

วิชาบังคับ
-

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

-

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21 (20-2-41)

10 8007
10 8003
10 8001

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

3 (2-2-5)

วิชาบังคับ
-

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

10 8008
12 2101  

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

1 (0-3-0)
12 2201 หรือเรียนควบ
3 (3-0-6)
12 2101
3 (3-0-6)
10 8008
3 (3-0-6)
19 (17-5-35)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
12 3302 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 1

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับ
-

12 3501 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
12 3509 ปฏิบตั กิ ารทางอิเล็กทรอนิกส์

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

12 2101
12 3501 หรือเรียนควบ

12 3601
12 3602
12 4505
12 4506
XX XXXX
XX XXXX

ระบบควบคุม
ปฏิบตั กิ ารระบบควบคุม
วงจรดิจิทลั และไมโครคอนโทรลเลอร์
ปฏิบตั กิ ารวงจรดิจิทลั และไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชาเอกเลือก (2/4)
วิชาเอกเลือก (3/4)
รวม

3 (3-0-6)
10 8009
1 (0-3-0)
12 3601 หรือเรียนควบ
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
12 4505 หรือเรียนควบ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21 (18-9-36)
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
12 3304   การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 2
12 3308 ปฏิบตั กิ ารผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า
12 3401 ระบบไฟฟ้าก�ำลัง
12 3503
12 4306
12 4701
XX XXXX

อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
การออกแบบระบบไฟฟ้า
วิชาเอกเลือก (4/4)
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
12 4803 การฝึ กงานวิศวกรรมไฟฟ้า
รวม

3 (3-0-6)

วิชาบังคับ
12 3302

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

12 3304 หรือเรียนควบ
12 3302

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
19 (18-3-36)

12 3501
12 2301
12 2101
-

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

วิชาบังคับ
มีสถานะเป็ น
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3

หน่ วยกิต(ท-ป-ด)

2 (0-200-0)
2 (0-200-0)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
(แผนการเรี ยนส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนกลุ่มรายวิชาโครงงานวิศวกรรมและการฝึ กงานวิศวกรรมไฟฟ้า)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
12 4402 โรงจักรไฟฟ้าและสถานียอ่ ย
3 (3-0-6)
12 4403 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�ำลัง
12 4404 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�ำลังและรี เลย์

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

12 3401
12 3401

12 4405 ปฏิบตั กิ ารระบบไฟฟ้าก�ำลัง
12 4408 การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า
12 4801 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1

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

12 4403 หรือเรียนควบ
-

XX XXXX วิชาเลือกเสรี (1/2)
รวม
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3 (3-0-6)
17 (15-6-30)

มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 70 หรื อมี
สถานะเป็ นนักศึกษา
ชันปี
้ สดุ ท้ าย

-

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
(แผนการเรี ยนส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนกลุ่มรายวิชาโครงงานวิศวกรรมและการฝึ กงานวิศวกรรมไฟฟ้า)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
12 4802 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2 (0-6-0)
12 4801
12 4807 การประกอบอาชีพวิศวกร
XX XXXX วิชาเลือกเสรี (2/2)
รวม

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

-

7 (5-6-10)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
(แผนการเรี ยนส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยน กลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
12 4402 โรงจักรไฟฟ้าและสถานียอ่ ย
3 (3-0-6)
12 4403 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�ำลัง
12 4404 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�ำลังและรี เลย์
12 4405
12 4408
12 4805
XX XXXX
XX XXXX

ปฏิบตั กิ ารระบบไฟฟ้าก�ำลัง
การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า
การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกเสรี (1/2)
วิชาเลือกเสรี (2/2)
รวม

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

  12 3401
12 3401

1 (0-3-0)
12 4403 หรือเรียนควบ
3 (3-0-6)
1 (0-30-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
20 (18-3-36)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
(แผนการเรี ยนส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยน กลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
12 4806 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
6(0-400-0)
12 4805
รวม

6(0-400-0)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ดูรายละเอียดหน้ า 289 - 298

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
10 8001 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 1
3(3-0-6)
10 8001 General Physics 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
  
ความส�ำคัญและความเป็ นมาของวิชาฟิ สิกส์ หลัก
การทัว่ ไปของวิชาฟิ สิกส์ ปริ มาณวัดและการวัด สมบัติของ
สสาร กลศาสตร์ ของอนุภาคและวัตถุเกร็ ง กลศาสตร์ ของไหล
เบื ้องต้ น เทอร์ โมไดนามิกส์เบื ้องต้ น ความร้ อนและการถ่ายเท
การสัน่ สะเทือนและคลื่น การประยุกต์ใช้ หลักการทางฟิ สิกส์
ในชีวิตประจ�ำวันและในงานอุตสาหกรรม
10 8002 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 1		
1(0-3-0)
10 8002 General Physics Laboratory 1
วิชาบังคับก่ อน : 10 8001 ฟิ สิกส์ ท่ วั ไป 1 (หรือเรียนควบ)
การทดลองที่มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับวิชา 10 8001
ฟิ สิกส์ทวั่ ไป 1

10 8005 เคมีท่ ัวไป
3(3-0-6)
10 8005 General Chemistry
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความส�ำคัญและความเป็ นมาของวิชาเคมี หลักทัว่ ไป
ของวิชาเคมี การค้ นพบอะตอมและโมเลกุล สมบัติของธาตุ
และการเกิดสารประกอบ มวลสารสัมพันธ์ และทฤษฎีอะตอม
พฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลในสถานะ ก๊ าซ ของเหลว
ของแข็ง และสารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและปั จจัยการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี การสมดุลทางเคมี การสมดุลของอิออน การ
สังเคราะห์สารและวัสดุใหม่ที่มีสมบัติพิเศษ ปฏิกิริยา  ออกซิ
เดชัน่ และรี ดกั ชัน่ พลังงานจากปฏิกิริยาเคมี เทอร์ โมไดนามิกส์
ทางเคมี จลนศาสตร์ เคมี โครงสร้ างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม
พันธะเคมี คุณสมบัติตารางธาตุ ธาตุเรพรี เซนเททีฟ สารอโลหะ
โลหะทรานซิชนั่ อินทรี ย์เคมีเบื ้องต้ น
10 8006 ปฏิบัติการเคมีท่ ัวไป
1(0-3-0)
10 8006 General Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 10 8005 เคมีท่ ัวไป (หรื อเรี ยนควบ)
การทดลองที่สอดคล้ องกับวิชา 10 8005 เคมีทวั่ ไป

10 8007 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
10 8007 Calculus 1
วิชาบังคับก่ อน : 00 8000 คณิตศาสตร์ ท่ ัวไป
10 8003 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 2
3(3-0-6)
พีชคณิตเวกเตอร์ ในสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง             
10 8003 General Physics 2
การดิฟเฟอเรนติเอทและการอินทิเกรตของฟั งก์ชนั ค่าจริ ง และ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ฟั งก์ชนั ค่าเวกเตอร์ ของตัวแปรจริ งและการประยุกต์ เทคนิค
องค์ประกอบมูลฐานของแม่เหล็กไฟฟ้า พลศาสตร์
การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงเส้ น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
ของสนาม ปรากฏการณ์แม่เหล็กปรากฏการณ์ไฟฟ้า แม่เหล็ก
อนุพนั ธ์ และการประยุกต์ ผลต่างอนุพนั ธ์ และการประยุกต์     
เบื ้องต้ น วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์
รู ปแบบยังไม่ก�ำหนด สมการเชิงอนุพนั ธ์ และการประยุกต์
เบื ้องต้ น ทัศนศาสตร์ ฟิ สิกส์ยคุ ใหม่ การประยุกต์ใช้ หลักการ
ทางฟิ สิกส์ในชีวิตประจ�ำวันและในงานอุตสาหกรรม
10 8008 แคลคูลัส 2 			
3(3-0-6)
10 8008 Calculus 2
10 8004 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 2
1(0-3-0)
วิชาบังคับก่ อน : 10 8007 แคลคูลัส 1
10 8004 General Physics Laboratory 2
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล�ำดับและอนุกรมของจ�ำนวน
วิชาบังคับก่ อน : 10 8003 ฟิ สิกส์ ท่ วั ไป 2 (หรือเรียนควบ)
การกระจายของฟั งก์ชนั พื ้นฐานด้ วยอนุกรมเทเลอร์ การอินทิ
การทดลองทีส่ อดคล้องกับวิชา 10 8003 ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 2
เกรตเชิงตัวเลข พิกดั เชิงขัว้ เส้ นตรง ระนาบและพื ้นผิวในปริ ภมู ิ
สามมิติ แคลคูลสั ของฟั งก์ชนั ค่าจริ งของสองตัวแปร แคลคูลสั
ของฟั งก์ชนั ค่าจริ งของหลายตัวแปรและการประยุกต์
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10 8009 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
10 8009 Calculus 3
วิชาบังคับก่ อน : 10 8008 แคลคูลัส 2
ค�ำตอบวิธีอนุกรมก�ำลัง การแปลงลาปลาซปั ญหา
ค่าเริ่ มต้ น อนุกรมฟูริเยร์ อินทิกรัลฟูริเยร์ ฟั งก์ชนั ของตัวแปร
เชิงซ้ อนและการประยุกต์ การแปลงแบบรักษารู ปเดิมและ
ประยุกต์ อินทริ กรัลของตัวแปรเชิงซ้ อนและประยุกต์ทฤษฎีอิน
ทิกรัลของโคซี ทฤษฎีเรซิดิวและการประยุกต์ฟังก์ชนั เบสเซล  
การประยุกต์ฟังก์ ชนั เลอจองและการประยุกต์ การแปลง             
ฟูริเยร์ และการประยุกต์
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
12 1108 เตรี ยมความพร้ อมส�ำหรั บวิศวกร 1(0-3-0)
และปฎิบัติการพืน้ ฐาน
Pre-Engineering Activities and Basic Practice
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เตรี ยมความพร้ อมนักศึกษาในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพวิศวกรที่ประสบความส�ำเร็ จ พร้ อมทังศึ
้ กษา
และปฏิบตั ิงานพื ้นฐานทางด้ านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ อง
มือวัด เครื่ องมือกลพื ้นฐานตลอดจนการใช้ เครื่ องมือวัด อุปกรณ์
ต่างๆ

12 3501 อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม
3(3-0-6)
12 3501 Engineering Electronics
วิชาบังคับก่ อน : 12 2101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า
อุปกรณ์สวิตช์กงึ่ ตัวน�ำ คุณสมบัตดิ ้ านกระแส แรงดัน
และความถี่ของอุปกรณ์สวิตช์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื ้นฐาน
คุณสมบัติพื ้นฐานของไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายที่ใช้ ทรานซิสเตอร์
(BJT)  มอสทรานซิสเตอร์ (MOS Transistor) ซีมอสทรานซิสเตอร์
(CMOS Transistor) และไบซีมอสทรานซิสเตอร์ (BiCMOS
Transistor) การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจร
ขยายโอเปอเรชัน่ เนลแอมปลิไฟเออร์ และการประยุกต์ใช้ แหล่ง
จ่ายไฟแบบโมดูล
12 3509 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-0)
12 3509 Electronics Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 12 3501 อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม
หรื อเรี ยนควบ
เนื ้อหาสอดคล้ องกับรายวิชา 12 3501 อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม
12 3601 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
12 3601 Control Systems
วิชาบังคับก่ อน : 10 8009 แคลคูลัส 3
นิยามระบบควบคุม แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์
ของระบบ ฟั งก์ชนั ถ่ายโอน แบบจ�ำลองระบบในโดเมนเวลา
และโดเมนความถี่ แบบจ�ำลองพลวัตและการตอบสนองแบบ
พลวัตของระบบ ระบบล�ำดับที่หนึ่งและล�ำดับที่สอง ระบบ
ควบคุมแบบวงปิ ดและแบบวงเปิ ด ระบบควบคุมแบบย้ อนกลับ
และการตอบสนอง ชนิดของการควบคุมแบบย้ อนกลับ แนวคิด
และเงื่อนไขของเสถียรภาพในระบบ วิธีของการทดสอบ
เสถียรภาพ

12 2101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า
3(3-0-6)
12 2101 Electric Circuit Theory
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า นิยามและหน่วยของ
ปริ มาณพื ้นฐานทางไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ ชอฟ การ
วิเคราะห์โดยทฤษฎีโนดและเมช ทฤษฎีของเทวินินและ                  
นอร์ ตนั    การถ่ายโอนก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด การแปลงแหล่งจ่าย
ทฤษฎีการวางซ้ อน อุปกรณ์สะสมพลังงาน  ตัวเหนี่ยวน�ำ และ
ตัวเก็บประจุ วงจรอนุพนั ธ์ อนั ดับหนึ่งและอันดับสอง การ
วิเคราะห์วงจรกระแสสลับ เฟสเซอร์ ไดอะแกรม อิมพีแดนซ์
และแอดมิตแตนซ์ ตัวประกอบก�ำลัง วงจรไฟฟ้าสามเฟส
12 3602 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-0)
12 3602 Control Systems Laboratory
12 2301 วิศวกรรมแม่ เหล็กไฟฟ้ า
3(3-0-6) วิชาบังคับก่ อน : 12 3601 ระบบควบคุม หรื อเรี ยน
12 2301 Engineering Electromagnetic
ควบ
วิชาบังคับก่ อน : 10 8008 แคลคูลัส 2
การทดลองที่สอดคล้ องกับรายวิชา 12 3601 ระบบ
สนามไฟฟ้าสถิตย์ ตัวน�ำและไดอิเล็กตริ ก ตัวเก็บประจุ ควบคุม
การพาและการน�ำกระแส ตัวต้ านทาน สนามแม่เหล็กสถิตย์
วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวน�ำ  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตาม
เวลา  สมการของแม็กเวลซ์ แนะน�ำคลื่นระนาบ
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19 1002 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
19 1002 Engineering Drawing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการเขียนตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์ มาตรฐาน
ทัว่ ไปในการเขียนแบบและอ่านแบบ การเขียนภาพและการ
อ่านภาพฉายออโธกราฟฟิ กและพิกโตเลี่ยน มาตรฐานการ
ก�ำหนดขนาดและพิกดั ความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียน
วิวช่วย และการเขียนแผ่นคลี่ การเสก็ตภาพด้ วยมือ การเขียน
ภาพแยกส่วนและภาพประกอบ การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยใน
การเขียนแบบเบื ้องต้ น

กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
วิชาเอกบังคับ
12 2102 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า
3(3-0-6)
12 2102 Electric Circuit Analysis
วิชาบังคับก่ อน : 12 2101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า
ความถี่เชิงซ้ อน และการวิเคราะห์ระนาบเอส ฟั งก์ชนั
วงจรข่าย การแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ใช้ งานในวงจร
ไฟฟ้า การตอบสนองเชิงความถี่ วงจรรี โซแนนซ์และการสเกล
วงจรแบบมีการเชื่อมร่ วมทางสภาพแม่เหล็ก หม้ อแปลงใน
อุดมคติ วงจรข่ายสองทางเข้ าออก

19 2004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 		
3(2-3-5)
19 2004 Computer Programming
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการของคอมพิวเตอร์ แนวคิดของคอมพิวเตอร์   
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างฮาร์ ดแวร์
และซอฟแวร์ ระเบียบวิธีการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมที่ทนั สมัย ตัวอย่างการใช้ งานด้ านวิศวกรรม    

12 2106 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ าและการวัด 1(0-3-0)
12 2106 Electric Circuit and Instrumentation Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 12 2201 เครื่ องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟ้ า หรื อเรี ยนควบ
การทดลองสอดคล้ องกับรายวิชา 12 2101 ทฤษฎีวงจร
ไฟฟ้า และรายวิชา 12 2201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

19 2005 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
19 2005 Engineering Materials
วิชาบังคับก่ อน : 10 8003 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 2
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างและคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมของวัสดุ ศึกษากระบวนการผลิต และการประยุกต์
ใช้ วสั ดุกลุม่ หลัก เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิคส์ และวัสดุผสม
เฟสไดอะแกรมแบบสมดุล และการแปลความหมาย คุณสมบัติ
เชิงกลของวัสดุ การกัดกร่อนและเสือ่ มสภาพของวัสดุ

12 2201 เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้ า 3(3-0-6)
12 2201 Electrical Measurements and Instrumentation
วิชาบังคับก่ อน : 12 2101 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า
นิยามของการวัดและหน่วยการวัด  มาตรฐานเครื่องมือ
วัดทางไฟฟ้า การแบ่งประเภทและคุณสมบัตขิ องเครื่องมือวัด ความ
ปลอดภัยและความแม่นย�ำในการวัดและการวิเคราะห์ผลการวัด
การวัดกระแสและแรงดันของกระแสตรงและกระแสสลับโดยการใช้
เครื่องมือวัดแบบอนาลอกและดิจติ อล การวัดก�ำลังไฟฟ้า ตัวประกอบ
ก�ำลังและพลังงาน การวัดค่าความต้ านทาน ความเหนีย่ วน�ำและ
ความเก็บประจุ การวัดสัญญาณความถีแ่ ละช่วงเวลา การวัดทาง
แม่เหล็ก เทคนิคทางดิจทิ ลั ส�ำหรับการวัด สัญญาณรบกวนและการ
ป้องกัน อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน การเพิม่
ประสิทธิภาพ หลักการทรานสดิวเซอร์ การสอบเทียบ

19 2006 กลศาสตร์ วิศวกรรม
3(3-0-6)
19 2006 Engineering Mechanics
วิชาบังคับก่ อน : 10 8001 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 1
หลักการเบื ้องต้ นของกลศาสตร์ ระบบแรงและผลลัพธ์
สมดุล สถิตศาสตร์ ของไหล จลนศาสตร์ และพลศาสตร์ ของ 12 3302 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้ า 1 3(3-0-6)
อนุภาค และวัตถุแข็งแกร่ ง กฏการเคลื่อนที่ข้อสองของนิวตัน 12 3302 Electromechanical Energy Conversion 1
งานและพลังงาน  การดลและโมเมนตัม
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วงจรแม่เหล็ก แรงจากสนามแม่เหล็ก การสูญเสียใน
แกนเหล็ก หลักการแปลงรู ปพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานสะสม
และพลังงานสะสมเทียบเคียง แนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับเครื่ องจักร
กลชนิดหมุน การแปลงพลังงานในเครื่ องจักรกลไฟฟ้ากระแส
ตรง โครงสร้ างและการพันขดลวดของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ากระแส
ตรง คุณสมบัติของเครื่ องก�ำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงด้ วย
อุปกรณ์โซลิดสเตต หม้ อแปลงไฟฟ้า การวิเคราะห์หม้ อแปลง   
ไฟฟ้า 1-เฟส และ 3-เฟส พร้ อมวิธีการต่อใช้ งาน
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12 3304 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้ า 2 3(3-0-6)
12 3304 Electromechanical Energy Conversion 2
วิชาบังคับก่ อน : 12 3302 การผันแปลงพลังงานกล
ไฟฟ้า 1
เครื่ องกลไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กหมุน
ลักษณะคุณสมบัติของเครื่ องจักรกลซิงโครนัส การขนานเครื่ อง
ก�ำเนิดซิงโครนัส คุณสมบัติการลัดวงจรของเครื่ องจักรกลซิง
โครนัส เครื่ องจักรกลเหนี่ยวน�ำ  คุณสมบัติมอเตอร์ เหนี่ยวน�ำ
ชนิดเฟสเดียวและหลายเฟส การป้องกันและการควบคุม
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับด้ วยอุปกรณ์โซลิดสเตต  แนะน�ำ
มอเตอร์ เหนี่ยวน�ำเชิงเส้ น

12 4306 วิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสูง
3(3-0-6)
12 4306 High Voltage Engineering
วิชาบังคับก่ อน : 12 2301 วิศวกรรมแม่ เหล็กไฟฟ้ า
การใช้ งานไฟฟ้าแรงดันสูงและสภาวะแรงดันเกินในระบบ
ไฟฟ้าก�ำลัง การก�ำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงเพือ่ การทดสอบ เทคนิคการ
วัดไฟฟ้าแรงดันสูง สนามไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การเกิดเบรกดาวน์
ทางไฟฟ้าในฉนวนแก๊ ส ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบ
ไฟฟ้าแรงดันสูงส�ำหรับวัสดุและอุปกรณ์ การเกิดฟ้าผ่าและการ
ป้องกันฟ้าผ่า การประสานการใช้ ฉนวนและระบบการต่อลงดิน  

12 4402 โรงจักรไฟฟ้ าและสถานีย่อย
3(3-0-6)
12 4402 Electric Power Plant and Substation
12 3308 ปฏิบัติการผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้ า1(0-3-0) วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
12 3308 Electromechanical Energy Conversion
การวิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ ไฟฟ้าจากกราฟโหลด  
Laboratory
การหาค่าตัวประกอบที่ส�ำคัญ เช่น ตัวประกอบโหลด ไดเวอร์
วิชาบังคับก่ อน : 12 3304 การผันแปลงพลังงานกล
ซิตีแฟคเตอร์ การสร้ างกราฟโหลดดูเรชัน่ การเลือกขนาดและ
ไฟฟ้ า 2 หรื อเรี ยนควบ
ชนิดของโรงไฟฟ้า แหล่งก�ำเนิดพลังงานทดแทนชนิดต่างๆ    
การทดลองสอดคล้องกับรายวิชา 12 3302 การผันแปลง โรงไฟฟ้าพลังน� ้ำ โรงไฟฟ้าพลังไอน� ้ำ โรงไฟฟ้าความร้ อนร่ วม
พลังงานกลไฟฟ้า 1  และ 12 3304 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 2 โรงไฟฟ้าแก๊ สเทอร์ ไบน์ โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การ
จ่ายโหลดอย่างประหยัดระหว่างโรงไฟฟ้า ประเภทของสถานี
12 3401 ระบบไฟฟ้ าก�ำลัง
3(3-0-6) ไฟฟ้าย่อย ผังของสถานีไฟฟ้าย่อย องค์ประกอบในสถานีไฟฟ้า
12 3401 Electrical Power Systems
ย่อย การจัดบัสในสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบอัตโนมัติในสถานี
วิชาบังคับก่ อน : 12 3302 การผันแปลงพลังงานกล
ไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่าและระบบกราวด์ลงดิน
ไฟฟ้ า 1
โครงสร้ างระบบไฟฟ้าก�ำลัง การผลิตพลังงานไฟฟ้า 12 4403 การวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ าก�ำลัง
3(3-0-6)
โรงจักรไฟฟ้า ระบบจ�ำหน่ายแบบต่างๆ คุณลักษณะของโหลด 12 4403 Electric Power System Analysis
แบบต่างๆ กราฟของโหลด กราฟของช่วงโหลดและตัวประกอบ วิชาบังคับก่ อน : 12 3401 ระบบไฟฟ้ าก�ำลัง
ของโหลด วงจรไฟฟ้าก�ำลังแบบกระแสสลับ ระบบสามเฟส  
การค�ำนวณเครือข่ายของระบบสายส่งและระบบจ�ำหน่าย
ระบบต่อหน่วย คุณสมบัติและแบบจ�ำลองของเครื่ องก�ำเนิด การค�ำนวณโหลดโฟลว์และการควบคุมโหลดโฟลว์ การวิเคราะห์
ไฟฟ้า คุณสมบัติและแบบจ�ำลองของหม้ อแปลงไฟฟ้าก�ำลัง การลัดวงจรแบบสมมาตร การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบไม่
การค�ำนวณพารามิเตอร์ และแบบจ�ำลองของสายส่งไฟฟ้า การ สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก�ำลัง การส่งจ่ายก�ำลังไฟฟ้า
ค�ำนวณพารามิเตอร์ และแบบจ�ำลองของสายเคเบิล สมการ อย่างประหยัด
โครงข่ายของระบบไฟฟ้าก�ำลัง พื ้นฐานการไหลของโหลด       
พื ้นฐานการค�ำนวณความผิดพร่ อง
12 4404 การป้ องกันระบบไฟฟ้ าก�ำลังและรีเลย์ 3(3-0-6)
Electric Power System Protection and Relays
12 3503 อิเล็กทรอนิกส์ ก�ำลัง 		
3(3-0-6) วิชาบังคับก่ อน : 12 3401 ระบบไฟฟ้ าก�ำลัง
12 3503 Power Electronics
พื ้นฐานทางปฏิบตั ขิ องการป้องกัน หม้ อแปลงเครื่องมือ
วิชาบังคับก่ อน : 12 3501 อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม
วัดและทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ปอ้ งกันและการป้องกัน บทบาท
คุณลักษณะการสวิตช์ของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และพื ้นฐานของรีเลย์ปอ้ งกัน ความต้ องการพื ้นฐานในการใช้ งาน
ก�ำลัง ไดโอดก�ำลัง ไทรซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ ก�ำลัง มอสเฟต ของรีเลย์  โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องรีเลย์ รีเลย์กระแสเกิน การ
ไอจีบีที คุณลักษณะของสารแม่เหล็ก แกนเหล็กของหม้ อแปลง ป้องกันการเกิดการลัดวงจรลงดินส�ำหรับสายส่ง การป้องกันเชิง
แกนเฟอร์ ไรท์ หลักการเบื ้องต้ นและการท�ำงานของวงจรเอซี-ดี ผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้ รีเลย์ระยะทาง การป้องกันสายส่ง
ซีคอนเวอร์ เตอร์ วงจรดีซี-ดีซีคอนเวอร์ เตอร์ วงจรเอซี-เอซีคอน โดยใช้ รีเลย์ไพลอต การป้องกันหม้ อแปลง การป้องกันเครื่องก�ำเนิด
เวอร์ เตอร์ วงจรดีซี-เอซีคอนเวอร์ เตอร์   
ไฟฟ้า การป้อนกันโซน แนะน�ำอุปกรณ์ปอ้ งกันแบบติจติ อล
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12 4405 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ าก�ำลัง
1(0-3-0)
Electrical Power System Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 12 4403 การวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ าก�ำลัง
หรื อเรี ยนควบ
การทดลองสอดคล้ องกับรายวิชา 12 4403 การ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�ำลัง

12 4701 การออกแบบระบบไฟฟ้ า		
3(3-0-6)
12 4701 Electrical System Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การออกแบบระบบพื ้นฐาน รหัสและมาตรฐาน ระบบการ
จ�ำหน่ายไฟฟ้า การเขียนแบบทางไฟฟ้า สายไฟฟ้าและเคเบิล ราง
สาย อุปกรณ์ทางไฟฟ้า การค�ำนวณและการประมาณโหลด การ
ออกแบบการเดินสาย การแก้ คา่ ตัวประกอบก�ำลังและการออกแบบ
12 4408 การเชื่อมต่ อกับโครงข่ ายไฟฟ้ า
3(3-0-6) วงจรตัวเก็บประจุขนาน การออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์
Grid Integration
การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลดและสายป้อน การค�ำนวณกระแส
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ลัดวงจร การใช้ งานร่วมกันของอุปกรณ์ปอ้ งกัน ระบบไฟฟ้าก�ำลัง
แนะน�ำระบบจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ฉุกเฉิน ระบบการต่อลงดินส�ำหรับการติดตังทางไฟฟ้
้
า
สามเฟส ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง การเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายไฟฟ้า การป้องกันโครงข่ายไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ การ วิชาเอกเลือก
ป้องกันฟ้าผ่า และการเข้ ากันได้ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า แนะน�ำการ 12 3109 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้ า
3(2-3-5)
รบกวนโครงข่าย ก�ำลังไฟฟ้าลัดวงจรและอิมพีแดนซ์โครงข่าย
Electrical Engineering Drawing
ที่จดุ ต่อร่ วมทางไฟฟ้า การพิจารณาและประเมินค่าแรงดันที่ วิชาบังคับก่ อน : 19 1002 เขียนแบบวิศวกรรม
เปลี่ยนแปลง ไฟกระพริ บ แรงดันฮาร์ มอนิกส์และฮาร์ มอนิกส์
สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐานของอุปกรณ์
ต่อเชื่อม ระดับความเข้ ากันได้ ตัวชดเชยก�ำลังไฟฟ้าจินตภาพ ไฟฟ้า มาตรฐานการเขียนแบบระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง
วงจรกรอง ข้ อก�ำหนดของโครงข่ายไฟฟ้า
พื ้นฐานการค�ำนวณระบบไฟฟ้า การเขียนไดอะแกรมเส้ นเดียว
การเขียนไดอะแกรมแผนผังการเดินสาย การใช้ คอมพิวเตอร์
12 4505 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(3-0-6) ช่วยในการเขียนแบบ
Digital Circuits and Microcontroller
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
12 3604 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ทฤษฎีเบื ้องต้ นของวงจรสวิทชิ่ง คณิตศาสตร์ แบบ
Industrial Control Systems
บูลลีน รหัสคอมพิวเตอร์ ตารางความเป็ นจริ ง แผนที่แบบ              วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
คาร์ โน แผนที่แบบเวน วงจรเกทแบบแอนด์ ออร์ และนอร์                
ความรู้ ทว่ั ไปเกี่ยวกับการควบคุมแบบล�ำดับ  อุปกรณ์
วงจรฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจรชิพริ จิสเตอร์ วงจรซีเควนเชีย ตรวจจับ การเขียนรี เลย์ไดอะแกรมและแลดเดอร์ ไดอะแกรม  
ล ระบบดิจิทลั แบบต่างๆ ไมโครโปรเซสเซอร์ เบื ้องต้ น โครงสร้ าง โครงสร้ างของเครื่ องควบคุมแบบล�ำดับที่โปรแกรมได้ การ
ของไมโครโปรเซสเซอร์   การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโคร ควบคุมเครื่ องจักรหรื อกระบวนการด้ วยเครื่ องควบคุมเพียง
โปรเซสเซอร์ เทคนิคการเชื่อมต่อ หน่วยความจ�ำ การเชื่อมต่อ เครื่ องเดียว การควบคุมแบบโครงข่ายด้ วยเครื่ องควบคุมหลายๆ
อินพุท-เอาท์พทุ การประยุกต์ใช้ งานไมโครโปรเซสเซอร์ ในระบบ เครื่ อง การควบคุมระยะไกลด้ วยรี โมท  การเลือกเครื่ องควบคุม
การควบคุม  
และอุปกรณ์ สมทบให้ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุม ทังพื
้ ้นฐานและการประยุกต์ใช้ การฝึ ก
12 4506 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโคร 1(0-3-0) เขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการ
คอนโทรลเลอร์
Digital Circuits and Microcontroller Laboratory 12 3608 ระบบควบคุมพลังงานในอาคาร
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่ อน : 12 4505 วงจรดิจิทัลและไมโคร
Energy Control System in Building
คอนโทรลเลอร์ หรื อเรี ยนควบ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เนื ้อหาสอดคล้ องกับวิชา 12 4505 วงจรดิจิทลั และ
แนะน�ำการบริ หารจัดการระบบพลังงานในอาคาร
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ทบทวนชนิดการควบคุม อุปกรณ์และส่วนประกอบในระบบ
อาคาร ระบบรวมเครื อข่าย การควบคุมระบบระบายอากาศ
ในระบบท�ำความเย็น การควบคุมการส่องสว่างและระบบเฝ้า
ระวังพลังงาน
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12 3702 วิศวกรรมส่ องสว่ าง
3(3-0-6)
12 3702 Illumination Engineering
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
คุณสมบัติทางกายภาพของแสง แสงและการมอง
เห็น การวัดแสง แหล่งก�ำเนิดแสง การน�ำกระแสของก๊ าซ และ
การเรื องแสง หลอดไฟฟ้า และการติดตังดวงโคม
้
คุณสมบัติ
ทางแสงของวัตถุต่างๆ  การค�ำนวณและออกแบบการส่องสว่าง
ทังภายในอาคารและภายนอกอาคาร
้
12 3901 การบริ หารการใช้ พลังงานไฟฟ้ า
3(3-0-6)
12 3901 Electrical Energy Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและตรวจสอบการใช้ พลังงานไฟฟ้าของอาคาร
และโรงงานอุตสาหกรรม การสมดุลพลังงานไฟฟ้า วิธีการ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพ การออกแบบระบบประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า การจัดการพลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ พลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม
12 3902 ระบบพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
12 3902 Renewable Energy System
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและออกแบบระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสง
อาทิตย์  เทอร์ ไบน์ที่ใช้ กบั พลังงานลม  พลังงานน� ้ำและพลังงาน
จากคลื่น เทคนิคการเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ เข้ ากับ
ระบบไฟฟ้า การออกแบบระบบสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสม
12 4406 ความเสถียรของระบบไฟฟ้ าก�ำลัง 3(3-0-6)
12 4406 Power System Stability
วิชาบังคับก่ อน : 12 3302 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า1
และ 12 3401 ระบบไฟฟ้าก�ำลัง
เครื่ องจักรไฟฟ้าซิงโครนัส ลักษณะสมบัติของรี แอก
แตนซ์ทางด้ านแกนตรงและแกนขวาง ทรานเชียนส์ รี แอก      
แตนซ์และค่าคงตัวของเครื่ องจักรซิงโครนัส พาร์ คทรานฟอร์ ม             
เวกเตอร์ ไดอะแกรม และเสถียรภาพของเครื่ องจักรซิงโครนัส
ผลกระทบอันเนื่องจากเอ็กไซด์เตอร์ และการควบคุมกอฟ                   
เวอร์ เนอร์

12 4407 การปรั บปรุ งตัวประกอบก�ำลัง
3(3-0-6)
และฮาร์ มอนิกในระบบไฟฟ้ า
12 4407 Power Factor Improvement and Harmonics
in Electrical Systems
วิชาบังคับก่ อน : 12 2102 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า
ความหมายและคุณสมบัติของตัวประกอบก�ำลังและ
ฮาร์ มอนิกส์  การเพิ่มตัวประกอบก�ำลัง     ในระบบไฟฟ้าแหล่ง
ก�ำเนิดฮาร์ มอนิกส์ มาตรฐานระดับฮาร์ มอนิกส์ ผลกระทบจาก
ฮาร์ มอนิกส์ การวัด  ฮาร์ มอนิกส์ การวิเคราะห์ฮาร์ มอนิกส์และ
การแก้ ปัญหาฮาร์ มอนิกส์
12 4608 หัวข้ อพิเศษทางระบบไฟฟ้ าส�ำหรั บ 3(3-0-6)
โรงงานอุตสาหกรรม
12 4608 Special Topics in Electrical System for
Industrial factory
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและวิจยั ในหัวข้ อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ องกับทางระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
12 4412 คุณภาพก�ำลังไฟฟ้ า		
3(3-0-6)
Power Quality
วิชาบังคับก่ อน : 12 3401 ระบบไฟฟ้ าก�ำลัง
ค�ำจ�ำกัดความของคุณภาพก�ำลังไฟฟ้า การพิจารณา
คุณภาพก�ำลังไฟฟ้าของระบบ การศึกษาถึงฮาร์ มอนิกในระบบ
ไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ งานอิเล็กทรอนิกส์ก�ำลังเพื่อการปรับปรุ ง
คุณภาพก�ำลังไฟฟ้า มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพ
ก�ำลังไฟฟ้า การออกแบบวงจรกรอง การปรับปรุ งคุณภาพ
ก�ำลังไฟฟ้า
12 4413 หัวข้ อพิเศษทางระบบไฟฟ้ าก�ำลัง 3(3-0-6)
Special Topics in Electrical Power Systems
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและวิจยั ในหัวข้ อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ องกับทางระบบไฟฟ้าก�ำลัง
12 4513 หัวข้ อพิเศษทางระบบพลังงานทดแทน 3(3-0-6)
Special Topics in Renewable Energy Systems
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและวิจยั ในหัวข้ อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ องกับทางระบบพลังงานทดแทน
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12 4608 หัวข้ อพิเศษทางระบบควบคุม
3(3-0-6) 12 4807 การประกอบอาชีพวิศวกร
2(2-0-4)
Special Topics in Control Systems
Engineering Professions
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาและวิจยั ในหัวข้ อที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพของวิศวกร การยอมรับและ
ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้ องกับทางระบบควบคุม
ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร คุณสมบัติของ
การเป็ นวิศวกร การท�ำงานเป็ นทีม วิธีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
12 4703 ความปลอดภัยระบบไฟฟ้ าส�ำหรั บ 3(3-0-6) ด้ วยการน�ำเสนอเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น�ำ  
โรงงานอุตสาหกรรม
Electrical Safety System for Industrial factory 12 4805 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา 1(0-30-0)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
Cooperative Education Preparation
ความรู้พื ้นฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม   วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐานบริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า มาตรฐาน
การปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้ อมก่อนออกปฏิบตั ิ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า  การตรวจสอบระบบไฟฟ้า งานในสถานประกอบการโดยให้ มีองค์ความรู้ เรื่ องหลักการ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน  ศึกษาการติดตังและออกแบบ
้
แนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขันตอนของสหกิ
้
จ
ระบบกราวด์ ระบบป้องกันฟ้าผ่า  
ศึกษา ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้ พื ้นฐาน
เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน  การสอบสัมภาษณ์  
12 4801 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 1
1(0-3-0)
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการท�ำงานการพัฒนาทักษะทางด้ าน
Electrical Engineering Project 1
การสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานที่ประกอบการ การเลือก
วิชาบังคับก่ อน : มีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 70 สถานประกอบการ ตลอดจนความรู้ พื ้นฐานที่จ�ำเป็ นส�ำหรับ
หรื อมีสถานะเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ าย
การไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ  การเสริ มสร้ างทักษะ
ให้ นกั ศึกษาน�ำเสนอและอภิปรายการพัฒนาทาง และจริ ยาบรรณในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ส�ำคัญทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า และให้ นกั ศึกษา มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เขียนรายงานเสนอความคิดเห็นในการสัมมนาด้ วย
ในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและการน�ำ
เสนอผลงาน
12 4802 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 2
2(0-6-0)
Electrical Engineering Project 2
12 4806 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 6(0-400-0)
วิชาบังคับก่ อน : 12 4801 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 1
Cooperative Education in Electrical Engineering
ให้ นกั ศึกษาศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาบังคับก่ อน : 12 4805 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
มีการค้ นคว้ าทดลองวิจยั ที่มีเหตุผลด้ วยตัวนักศึกษาเอง ตลอด
จัดการศึกษาให้ นกั ศึกษาได้ ไปปฏิบตั ิงานในสถาน
จนเขียนรายงานประกอบโครงงาน ทังนี
้ ้โดยมีอาจารย์ให้ ค�ำ ประกอบการ เป็ นการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพเต็ม
แนะน�ำปรึ กษา
เวลาเสมือนเป็ นพนักงานชัว่ คราว ณ สถานประกอบการ โดย
ต้ องมีเวลาปฎิบตั ิงานไม่น้อยกว่า  400  ชัว่ โมง  เพื่อให้ นกั ศึกษา
12 4803 การฝึ กงานวิศวกรรมไฟฟ้ า
2(0-200-0) ได้ เชื่อมโยงการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนกับประสบการณ์ จากการ
Electrical Engineering Practice
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ มีการประเมินผลโดยวัด
วิชาบังคับก่ อน : มีสถานะเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 3
จากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  พนักงาน
ฝึ กงานวิศวกรรมในหน่วยงานอุตสาหกรรม ส�ำนักงาน ที่ควบคุมการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการและจากรายงาน
วิศวกรรมที่ปรึ กษา หรื อห้ องปฏิบตั ิการทางวิศวกรรม เป็ นเวลา วิชาการ
ไม่น้อยกว่า 200 ชัว่ โมง มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดย
วิศวกรผู้ควบคุม และอาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา
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12 4903 ระบบก�ำเนิดไฟฟ้ าเชิงกระจาย
3(3-0-6)
Distributed Generation Systems
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แนะน�ำการก�ำเนิดไฟฟ้า เชิงกระจาย เทคโนโลยีระบบ
ก�ำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว เทคโนโลยีพลังงานทัวไปและ
พลังงานทดแทน การเชื่อมต่อเข้ ากับระบบไฟฟ้า ผลกระทบ
เชิงเทคนิคของระบบไฟฟ้าเชิงกระจ่าย เช่น ก�ำลังไฟฟ้าสูญ
เสีย ผลกระทบต่อแรงดัน ความน่าเชื่อถือ ระบบป้องกัน การ
ไหลของก�ำลังไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าอัจฉริ ยะและเศษฐศาสตร์ ของ
ระบบก�ำเนิดไฟฟ้าเชิงกระจาย
12 4904 เทคโนโลยีอุปกรณ์ กักเก็บพลังงาน 3(3-0-6)
Energy Storage Technology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แนวโน้ มการพัฒนาระบบไฟฟ้า ก�ำลัง อุปกรณ์สะสม
พลังงานซึง่ เป็ นหน่วยหนึ่งของระบบไฟฟ้าก�ำลัง การประยุกต์
ใช้ อปุ กรณ์สะสมพลังงาน พลังงานความร้ อน พลังงานน� ้ำแบบ
สูบกลับ พลังงานอากาศอัดพลังงานจากไฮโดรเจนและเชื ้อ
เพลิงสังเคราะห์แบบอื่น พลังงานไฟฟ้าเคมี แถวตัวเก็บประจุ
พลังงานแม่เหล็กตัวเหนี่ยวน�ำยิ่งยวด การพิจารณาตัวเลือก
ระบบสะสมพลังงาน
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF:HEd)
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

ปริ ญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
			ชื่อย่ อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
		
ชื่อย่ อ

:
:
:
:

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

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปรั ชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ปรั ชญา
มุ่งเน้ นผลิตวิศวกรอุตสาหการ ให้ เป็ นผู้ที่มีความรอบรู้ ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่าง
เหมาะสม มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ หมัน่ แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อ
สื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี รวมทังให้
้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มีโลกทัศน์ที่กว้ างไกล มีความเข้ าใจ
ธรรมชาติ ผู้อื่นและสังคม เป็ นผู้ใฝ่ รู้ ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
2.  เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการ ให้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม
3.   เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความรู้ เฉพาะทางด้ านวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ ในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน
4.  เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีทกั ษะทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์
พื ้นฐาน เพื่อประกอบการคิด วิเคราะห์ และแก้ ไขงานอย่างเป็ นระบบ สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
ด้ านภาษาและวัฒนธรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ หรื อจัดการข้ อมูลทางด้ านวิศวกรรมอุตสาห
การได้ อย่างถูกต้ อง

ก�ำหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2560
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คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

1.  ส�ำเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า หรื อ
2.   ส�ำเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) ทางด้ านช่างอุตสาหกรรม ที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะหรื อการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับ
ปริ ญญาเข้ าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อ
3.  ส�ำเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าในสาขาอื่น
4.  ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงและแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะสมที่จะเข้ าศึกษาต่อได้
5.   ไม่มีความประพฤติที่สงั คมรังเกียจ และไม่บกพร่ องในศีลธรรมโดยให้ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี
พ.ศ. 2560 หมวดที่ 12 วิธีการรับนักศึกษาและ  ให้ นกั ศึกษาพ้ นสภาพ ข้ อ 12.1.2 (ภาคผนวก ค)

วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ าศึกษา

1.  ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
2.  สอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.  ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาก็ต่อเมื่อได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ ว โดยน�ำหลักฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ไปรายงานตัวต่อส�ำนักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย
4.  ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา  ต้ องขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาด้ วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก�ำหนด พร้ อมทัง้
ช�ำระค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด มิฉะนันถื
้ อว่าสละสิทธิ์

ระบบการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยธนบุรีจดั การศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปี ออกเป็ นการศึกษาภาคปกติมี 2 ภาค
คือภาคต้ น และภาคปลาย ซึง่ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ใช้ เวลาการศึกษาไม่
น้ อยกว่า 9 สัปดาห์ ทังนี
้ ้ต้ องมีชวั่ โมงแต่ละรายวิชาเท่ากับชัว่ โมงเรี ยนในภาคการศึกษาปกติ

ระบบหน่ วยกิต

1.  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ เวลาบรรยาย หรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
2.  รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
3.   การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีค่าเท่ากับ 1
หน่วยกิต ระบบทวิภาค

ระยะเวลาในการศึกษา

เป็ นหลักสูตร 4 ปี   มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
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จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต
		
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  3  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  3  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
15  หน่วยกิต
                  
4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  9  หน่วยกิต
		2. หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชาพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 21  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาพื ้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
27  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชา                            
          
-  วิชาเอกบังคับ
41  หน่วยกิต
       
-  วิชาเอกเลือก
         14-18  หน่วยกิต
4.  กลุ่มวิชาเสริ มประสบการณ์ภาคสนาม                      7-3  หน่วยกิต    
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่ วยกิต 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย รายวิชาและจ�ำนวนหน่ วยกิต ดังนี ้
00 6001   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
  Society Economy Politics and Government
00 5000   มนุษยสัมพันธ์
     3(3-0-6)
  in Democratic System
  Human Relations
     3(3-0-6)
00 5001   สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า      1(1-0-2) 00 6002   กฎหมายเบื ้องต้ น
  Introduction to Law
  Information Services and Study Fundamentals
     3(3-0-6)
00 5002   ศิลปวัฒนธรรม
     3(3-0-6) 00 6003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
  Psychology for Quality of Life
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6) 00 6004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
  Civilization
00 5006   จริ ยศาสตร์ วิสยั ทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6) 00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ
  
  Moral Vision and Life Style
  Environmental and Natural Resource Management
00 5007   ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง  1(0-2-4)
00 6007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
  Study Skills and Self-Development
  Sufficient Economy and Community Business
00 5008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
     1(0-2-4)
00 6010   การพัฒนาบุคลิกภาพ
     3(3-0-6)
  Physical Education for Quality of Life
  Personality Development
00 5009   ภูมิปัญญาไทย
     3(3-0-6)
00 6011   ความรู้ เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
  Introduction to Business    
00 5011   ปรัชญาเพื่อการด�ำรงชีวิต
     3(3-0-6)
00 6013   การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Philosophy and Life
  Management and Entrepreneurship
00 5012   ความเป็ นพลเมือง
     3(3-0-6)
00 6014   ธนบุรีศกึ ษา
     1(2-0-4)
  Citizenships
  Thonburi Studies
00 5013   ทักษะการรู้ สารสนเทศ
     3(3-0-6)
00 6015   ไทยศึกษา
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
  Thai Studies  
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00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ 3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)
00 6017   การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น
     3(3-0-6)
  Local Studies
3. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
ให้ เลือกเรี ยน 15 หน่ วยกิต
00 7000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7006   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่ปนุ่ 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปนุ่ 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   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
00 7017   การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี ้
00 8000   คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิติทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวติ
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
00 8007   การคิดและการตัดสินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย

1. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 21 หน่ วยกิต
10 8001   ฟิ สิกส์ทวั่ ไป 1
     3(3-0-6)
  General Physics 1
     
10 8002   ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ทวั่ ไป 1
     1(0-3-0)
  General Physics Laboratory 1      
10 8003   ฟิ สิกส์ทวั่ ไป 2
     3(3-0-6)
  General  Physics  2
10 8004   ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ทวั่ ไป 2
     1(0-3-0)
  General Physics Laboratory  2
10 8005   เคมีทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Chemistry
10 8006   ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
     1(0-3-0)
  General  Chemistry Laboratory
10 8007   แคลคูลสั 1
     3(3-0-6)
  Calculus  1
10 8008   แคลคูลสั 2
     3(3-0-6)
  Calculus  2
10 8009   แคลคูลสั 3
     3(3-0-6)
Calculus  3
2. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 27 หน่ วยกิต
11 2302   เทอร์ โมไดนามิกส์ 1
     3(3-0-6)
  Thermodynamics 1
12 2103   พื ้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า     
     3(3-0-6)
  Fundamental of Electrical Engineering
12 2104   ปฏิบตั ิการพื ้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า         1(0-3-0)
  Fundamental of Electrical Engineering
  Laboratory
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13 2201   กรรมวิธีการผลิต
     3(3-0-6)
  Manufacturing Processes
13 2202   สถิติวิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Statistics
19 1001   งานฝึ กฝี มือช่าง
     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   วัสดุวิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Materials
19 2006   กลศาสตร์ วิศวกรรม
     3(3-0-6)
   
  Engineering Mechanics  
3. กลุ่มวิชาเฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิชาเอกบังคับ 41 หน่ วยกิต
กลุ่มความรู้ ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
(Materials and Manufacturing Processes; MMP)
13 2203   กลศาสตร์ วสั ดุ
     3(3-0-6)
  Mechanics of Materials
13 3501   ระบบอัตโนมัติ
     3(3-0-6)
  Automation
11 3604   ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่ องกล
     1(0-3-0)
  Mechanical Engineering Laboratory
กลุ่มความรู้ ด้านระบบงานและความปลอดภัย
(Work Systems and Safety; WSS)
13 3401   การศึกษางาน
     3(3-0-6)
  work Study
13 4407   วิศวกรรมความปลอดภัย
     3(3-0-6)
  Safety Engineering
กลุ่มความรู้ ด้านระบบคุณภาพ
(Quality Systems; QS)
13 3403   การควบคุมคุณภาพ
     3(3-0-6)
  Quality Control
13 4310   การประกันคุณภาพ
     3(3-0-6)
  Quality Assurances
กลุ่มความรู้ ด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน
(Economic and Finance; EF)
13 3405   การวิเคราะห์ต้นทุนในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
  Industrial Cost  Analysis
13 3603   เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Economy
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กลุ่มความรู้ ด้านการจัดการการผลิตและด�ำเนินการ
(Production and Operations Management; POM)
13 3601   การวิจยั การด�ำเนินงาน
     3(3-0-6)
  Operations Research
13 4404   การวางแผนและควบคุมการผลิต      3(3-0-6)
  Production Planning and Control
กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธกี ารทางวิศวกรรมอุตสาหการ
(Integration of Industrial Engineering Techniques; IIET)
13 3301   การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  Industrial Plant Design
13 4604   วิศวกรรมซ่อมบ�ำรุ ง
     3(3-0-6)
  Maintenance Engineering
13 3505   ปฏิบตั ิการวิศวกรรมอุตสาหการ      1(0-3-0)
  Industrial Engineering Laboratory
13 4608   โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1      1(0-3-0)
  Industrial Engineering Project 1
13 4609   โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2      2(0-6-0)
  Industrial Engineering Project 2
วิชาเอกเลือก จ�ำนวน 14 - 18 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องเลือกเรียนระหว่างรายวิชา 13 3304 การ
ฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ จ�ำนวน 3 หน่วยกิต หรือรายวิชา
13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ จ�ำนวน 7 หน่วยกิต
จากกลุม่ วิชาประสบการณ์ภาคสนาม และเลือกเรียนจากรายวิชา
หรือกลุม่ รายวิชาต่อไปนี อี้ กอย่างน้ อยจ�ำนวน 18 หน่วยกิต ส�ำหรับ
นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนวิชา 13 3304 การฝึ กงานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ หรืออีกอย่างน้ อย 14 หน่วยกิต ส�ำหรับนักศึกษาที่
เลือกเรียนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
กลุ่มความรู้ ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
(Materials and Manufacturing Processes; MMP)
13 2304   วิศวกรรมเครื่ องมือ
     3(3-0-6)
  Tools Engineering
13 3305   ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ 2(1-2-3)
  Engineering Metrology Laboratory
13 3306   วิศวกรรมทดสอบวัสดุ
     3(3-0-6)
  Material Testing Engineering
13 3502   ปฏิบตั ิการระบบอัตโนมัติ
     1(0-3-0)
  Automation Laboratory
13 4306   ปฏิบตั ิการใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ 1(0-3-0)
  และการผลิต
  Computer Aided Design and Manufacturing
  Laboratory
13 4307   ปฏิบตั ิการกรรมวิธีการผลิต
     1(0-3-0)
  Manufacturing Processes Laboratory

กลุ่มความรู้ ด้านระบบงานและความปลอดภัย
(Work Systems and Safety; WSS)
13 4207   มาตรฐานและกฎระเบียบอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
  Industrial Standards and Regulation
13 4301   การจัดการอุตสาหกรรมท้องถิน่ และอาเซียน  3(3-0-6)
  Local and ASEAN Industrial Management  
13 4409   การยศาสตร์
     3(3-0-6)
  Ergonomics
13 4304   การประเมินความเสี่ยงทางวิศวกรรม     3(3-0-6)
  Engineering Risk Assessment
13 4606   กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้ อม   3(3-0-6)
  Industrial and Environmental Laws
13 5305   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส�ำหรับ 3(3-0-6)
  วิศวกร
  Management Information System for Engineering
กลุ่มความรู้ ด้านระบบคุณภาพ
(Quality System; QS)
13 4208   ตารางการบริ หารงานอย่างสมดุลย์      3(3-0-6)
  Balanced Scorecard
13 4209   ซิกซ์ ซิกม่า
     3(3-0-6)
  Six-Sigma
13 4210   มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล        3(3-0-6)
  International Industrial Standard
13 4212   สถิติขนสู
ั ้ งส�ำหรับวิศวกร
     3(3-0-6)
  Advanced Engineering Statistics
13 4308   การจัดการคุณภาพเชิงวิศวกรรม      3(3-0-6)
  Management of Quality Engineering
กลุ่มความรู้ ด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน
(Economic and Finance; EF)
13 3406   การจัดการต้ นทุนในอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  Industrial Cost  Management
13 4302   การเงินและการบัญชีส�ำหรับวิศวกร      3(3-0-6)
  อุตสาหการ
  Managerial Accounting and Finance for
  Industrial Engineering
13 4309   เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมขันสู
้ ง
     3(3-0-6)
  Advanced Engineering Economy
13 4406   การศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
     3(3-0-6)
  โครงการอุตสาหกรรม
  Industrial Project Feasibility Study
13 4408   การเป็ นผู้ประกอบการ
     3(3-0-6)
  Entrepreneurship

กลุ่มความรู้ ด้านการจัดการการผลิตและด�ำเนินการ
(Production and Operations Management; POM)
13 4303   ปฏิบตั ิการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์      1(0-3-0)
  ช่วยในงานอุตสาหกรรม
  Computer Applications for Industry Laboratory
13 4610   หัวข้ อพิเศษในทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)
  Special Topics in Industrial Engineering
13 5402   วิศวกรรมคุณค่า
     3(3-0-6)
  Value Engineering
13 5412   การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  Energy Management in Industry
13 5504   การควบคุมสินค้ าคงคลัง
     3(3-0-6)
  Inventory Control
13 5602   การจ�ำลองสถานการณ์
     3(3-0-6)
  
  Simulation
13 4311   โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อปุ ทาน      3(3-0-6)
  Logistics and Supply Chain Management
4. กลุ่มวิชาประสบการณ์ ภาคสนาม จ�ำนวน 3-7 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องเลือกเรี ยนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง จาก
รายวิชาต่อไปนี ้
13 3303   สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 6(0-400-0)
  Cooperative Education in Industrial Engineering
13 3304   การฝึ กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(0-280-0)
  
  Industrial Engineering Practice
ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนรายวิชา 13 3303                  
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ จะต้ องผ่านการเรี ยน
รายวิชา 13 5603 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา
13 5603   การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา      1(0-30-0)
   
  Cooperative Education Preparation

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้ นกั ศึกษาเลือกเรี ยนจากรายวิชาที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยธนบุรี
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แผนการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3304 การฝึ กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (1/5)
3 (3-0-6)
00 8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (1/3)
10 8001 ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 1
10 8002
10 8005
10 8006
19 1001
19 1002

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 1
เคมีทวั่ ไป
ปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไป
งานฝึ กฝี มือช่าง
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

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

10 8004
10 8007
11 2302
19 2005
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ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 2
แคลคูลสั 1
เทอร์ โมไดนามิกส์ 1
วัสดุวิศวกรรม
รวม

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

-

1 (0-3-0)
10 8001 หรือเรียนควบ
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
10 8005 หรือเรียนควบ
2 (1-3-3)
3 (2-3-5)
19 (15-12-32)

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3304 การฝึ กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 6xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (2/5)
10 8003 ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 2

วิชาบังคับ
-

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

วิชาบังคับ
-

1 (0-3-0)
10 8003 หรือเรียนควบ
3 (3-0-6)
00 8000
3 (3-0-6)
10 8001
3 (3-0-6)
19 (18-3-36)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3304 การฝึ กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 5xxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์
3 (3-0-6)
00 8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (2/3)
10 8008 แคลคูลสั 2
13 2201 กรรมวิธีการผลิต
19 2004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
19 2006 กลศาสตร์ วิศวกรรม
รวม

วิชาบังคับ
-

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

10 8007

3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
18 (17-3-35)

19 2005
10 8001

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3304 การฝึ กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (3/5)
3 (3-0-6)
00 8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (3/3)
10 8009 แคลคูลสั 3
12 2103 พื ้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
12 2104 ปฏิบตั กิ ารพื ้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
13 2202 สถิตวิ ิศวกรรม
13 2203 กลศาสตร์ วสั ดุ
รวม

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

การศึกษางาน
ระบบอัตโนมัติ
การวิจยั การด�ำเนินงาน
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม
การควบคุมคุณภาพ
รวม

10 8008
-

1 (0-3-0)
12 2103 หรือเรียนควบ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
19 2006
19 (18-3-36)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3304 การฝึ กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (4/5)
3 (3-0-6)
13 3401
13 3501
13 3601
13 3603
13 3403

วิชาบังคับ
-

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

วิชาบังคับ
13 2202
13 2202
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3304 การฝึ กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13 4604 วิศวกรรมซ่อมบ�ำรุง
3 (3-0-6)
13 4404
13 4407
13 3301
13 4310
13 3405

การวางแผนและควบคุมการผลิต
วิศวกรรมความปลอดภัย
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
การประกันคุณภาพ
การวิเคราะห์ต้นทุนในงานอุตสาหกรรม
รวม

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

วิชาบังคับ
13 3401
13 3603

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3304 การฝึ กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13 3304 การฝึ กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (0-280-0)
รวม

3 (0-280-0)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3304 การฝึ กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13 xxxx วิชาเอกเลือก (1/6)
3 (3-0-6)
13 xxxx
13 xxxx
13 xxxx
13 xxxx
00 7xxx
13 4608

วิชาเอกเลือก (2/6)
วิชาเอกเลือก (3/6)
วิชาเอกเลือก (4/6)
เลือกเสรี (1/2)
วิชาเลือกทางภาษา (5/5)
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1

รวม
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

วิชาบังคับ
-

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

18 (18-0-36)

วิชาบังคับ
สอบผ่านหน่วยกิต
ร้ อยละ 70 หรื อ
มีสถานภาพเป็ น
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3304 การฝึ กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13 3505 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (0-3-0)
11 3604 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่ องกล
13 xxxx
13 xxxx
13 xxxx
13 4609

เลือกเสรี (2/2)
วิชาเอกเลือก (5/6)
วิชาเอกเลือก (6/6)
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
รวม

1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (0-6-0)
13 (9-6-18)

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (1/5)
3 (3-0-6)
00 8xxx
10 8001
10 8002
10 8005
10 8006
19 1001
19 1002

วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (1/3)
ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 1
ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 1
เคมีทวั่ ไป
ปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไป
งานฝึ กฝี มือช่าง
เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

วิชาเลือกทางภาษา (2/5)
ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 2
ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 2
แคลคูลสั 1
เทอร์ โมไดนามิกส์ 1
วัสดุวิศวกรรม
รวม

19 2006
และ 13 2203
13 4608

วิชาบังคับ
-

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
10 8001 หรือเรียนควบ
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
10 8005 หรือเรียนควบ
2 (1-3-3)
3 (2-3-5)
19 (15-12-32)

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 6xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
00 7xxx
10 8003
10 8004
10 8007
11 2302
19 2005

วิชาบังคับ
-

วิชาบังคับ
-

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
10 8003 หรือเรียนควบ
3 (3-0-6)
00 8000
3 (3-0-6)
10 8001
3 (3-0-6)
19 (18-3-36)
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 5xxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์
3 (3-0-6)
00 7xxx
00 8xxx
10 8008
13 2201
19 2004
19 2006

วิชาเลือกทางภาษา (3/5)
วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ (2/3)
แคลคูลสั 2
กรรมวิธีการผลิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลศาสตร์ วิศวกรรม
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
21 (20-3-41)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 8xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (3/3)
3 (3-0-6)
10 8009
12 2103
12 2104
13 2202
13 2203
13 3401

แคลคูลสั 3
พื ้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิบตั กิ ารพื ้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
สถิตวิ ิศวกรรม
กลศาสตร์ วสั ดุ
การศึกษางาน
รวม
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การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
การควบคุมคุณภาพ
ระบบอัตโนมัติ
การวิจยั การด�ำเนินงาน
การวางแผนและควบคุมการผลิต
วิศวกรรมความปลอดภัย
รวม

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

10 8007
19 2005
10 8001

วิชาบังคับ
-

3 (3-0-6)
10 8008
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
12 2103 หรือเรียนควบ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
19 2006
3 (3-0-6)
19 (18-3-36)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา (4/5)
3 (3-0-6)
13 3301
13 3403
13 3501
13 3601
13 4404
13 4407

วิชาบังคับ
-

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21 (21-0-42)

วิชาบังคับ
13 3401
13 2202
13 2202
-

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13 5603 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา
1 (0-30-0)
13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม
รวม

6 (0-400-0)
7 (0-430-0)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13 xxxx วิชาเอกเลือก (1/5)
3 (3-0-6)
13 xxxx วิชาเอกเลือก (2/5)
13 xxxx วิชาเอกเลือก (3/5)
รวม

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

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx วิชาเลือกทางภาษา   (5/5)
3 (3-0-6)
13 xxxx
13 xxxx
13 xxxx
13 3603
13 4604
13 4608

วิชาเอกเลือก  (4/5)
วิชาเอกเลือก  (5/5)
เลือกเสรี   (1/2)
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม
วิศวกรรมซ่อมบ�ำรุง
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1

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

วิชาบังคับ
13 5603

วิชาบังคับ
-

วิชาบังคับ
สอบผ่านหน่วยกิต
ร้ อยละ 70 หรือ
มีสถานภาพเป็ น
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4

21 (20-3-41)
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ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
(กรณีเลือกเรี ยนวิชา 13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ)
หน่ วยกิต(ท-ป-ด)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13 3505 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (0-3-0)
11 3604
13 xxxx
13 3405
13 4310
13 4609

114

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่ องกล
เลือกเสรี (2/2)
การวิเคราะห์ต้นทุนในงานอุตสาหกรรม
การประกันคุณภาพ
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
รวม

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (0-6-0)
13 (9-12-18)

วิชาบังคับ
13 3603
13 4608

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ดูรายละเอียดหน้ า 289 - 298

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

10 8005 เคมีท่ ัวไป
3(3-0-6)
10 8005 General Chemistry
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความส�ำคัญและความเป็ นมาของวิชาเคมี หลักทัว่ ไป
ของวิชาเคมี การค้ นพบอะตอมและโมเลกุล สมบัติของธาตุ
และการเกิดสารประกอบ มวลสารสัมพันธ์ และทฤษฎีอะตอม
พฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลในสถานะ ก๊ าซ ของเหลว
ของแข็ง และสารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและปั จจัยการเกิด
ปฏิกิริยาเคมี การสมดุลทางเคมี การสมดุลของอิออน การ
สังเคราะห์สารและวัสดุใหม่ที่มีสมบัติพิเศษ ปฏิกิริยา  ออกซิ
เดชัน่ และรี ดกั ชัน่ พลังงานจากปฏิกิริยาเคมี เทอร์ โมไดนามิกส์
ทางเคมี จลนศาสตร์ เคมี โครงสร้ างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม
พันธะเคมี คุณสมบัติตารางธาตุ ธาตุเรพรี เซนเททีฟ สารอโลหะ
โลหะทรานซิชนั่ อินทรี ย์เคมีเบื ้องต้ น

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
10 8001 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 1
3(3-0-6)
10 8001 General Physics 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความส�ำคัญและความเป็ นมาของวิชาฟิ สิกส์ หลัก
การทัว่ ไปของวิชาฟิ สิกส์ ปริ มาณวัดและการวัด สมบัติของ
สสาร กลศาสตร์ ของอนุภาคและวัตถุเกร็ ง กลศาสตร์ ของไหล
เบื ้องต้ น เทอร์ โมไดนามิกส์เบื ้องต้ น ความร้ อนและการถ่ายเท
การสัน่ สะเทือนและคลื่น การประยุกต์ใช้ หลักการทางฟิ สิกส์
ในชีวิตประจ�ำวันและในงานอุตสาหกรรม
10 8006 ปฏิบัติการเคมีท่ ัวไป
1(0-3-0)
10 8006 General Chemistry Laboratory
10 8002 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 1		
1(0-3-0) วิชาบังคับก่ อน : 10 8005 เคมีท่ ัวไป (หรื อเรี ยนควบ)
10 8002 General Physics Laboratory 1
การทดลองที่สอดคล้ องกับวิชา 10 8005  เคมีทวั่ ไป
วิชาบังคับก่ อน : 10 8001 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 1 (หรื อเรี ยน
ควบ)
10 8007 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
การทดลองที่มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับวิชา 10 8001 10 8007 Calculus 1
ฟิ สิกส์ทวั่ ไป 1
วิชาบังคับก่ อน : 00 8000 คณิตศาสตร์ ท่ ัวไป
พีชคณิตเวกเตอร์ ในสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง กา
10 8003 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 2
3(3-0-6) รดิฟเฟอเรนติเอทและการอินทิเกรตของฟั งก์ชนั ค่าจริ งและ
10 8003 General Physics 2
ฟั งก์ชนั ค่าเวกเตอร์ ของตัวแปรจริ งและการประยุกต์ เทคนิค
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงเส้ น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
องค์ประกอบมูลฐานของแม่เหล็กไฟฟ้า พลศาสตร์ อนุพนั ธ์ และการประยุกต์ ผลต่างอนุพนั ธ์ และการประยุกต์  รู ป
ของสนาม ปรากฏการณ์แม่เหล็กปรากฏการณ์ไฟฟ้า แม่เหล็ก แบบยังไม่ก�ำหนด สมการเชิงอนุพนั ธ์ และการประยุกต์
เบื ้องต้ น วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์
เบื ้องต้ น ทัศนศาสตร์ ฟิ สิกส์ยคุ ใหม่ การประยุกต์ใช้ หลักการ 10 8008 แคลคูลัส 2 			
3(3-0-6)
ทางฟิ สิกส์ในชีวิตประจ�ำวันและในงานอุตสาหกรรม
10 8008 Calculus 2
วิชาบังคับก่ อน : 10 8007 แคลคูลัส 1
10 8004 ปฏิบัติการฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 2
1(0-3-0)
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล�ำดับและอนุกรมของจ�ำนวน
10 8004 General Physics Laboratory 2
การกระจายของฟั งก์ชนั พื ้นฐานด้ วยอนุกรมเทเลอร์   การอินทิ
วิชาบังคับก่ อน : 10 8003 ฟิ สิกส์ ท่ วั ไป 2 (หรือเรียนควบ) เกรตเชิงตัวเลข พิกดั เชิงขัว้ เส้ นตรง ระนาบและพื ้นผิวในปริ ภมู ิ
การทดลองทีส่ อดคล้องกับวิชา 10 8003 ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป 2 สามมิติ แคลคูลสั ของฟั งก์ชนั ค่าจริ งของสองตัวแปร  แคลคูลสั
ของฟั งก์ชนั ค่าจริ งของหลายตัวแปรและการประยุกต์
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10 8009 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
10 8009 Calculus 3
วิชาบังคับก่ อน : 10 8008 แคลคูลัส 2
ค�ำตอบวิธีอนุกรมก�ำลัง การแปลงลาปลาซปั ญหา
ค่าเริ่ มต้ น อนุกรมฟูริเยร์ อินทิกรัลฟูริเยร์ ฟั งก์ชนั ของตัวแปร
เชิงซ้ อนและการประยุกต์ การแปลงแบบรักษารู ปเดิมและ
ประยุกต์ อินทริ กรัลของตัวแปรเชิงซ้ อนและประยุกต์ทฤษฎีอิน
ทิกรัลของโคซี ทฤษฎีเรซิดิวและการประยุกต์ฟังก์ชนั เบสเซล  
การประยุกต์ฟังก์ชนั เลอจองและการประยุกต์ การแปลงฟูริ
เยร์ และการประยุกต์
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
11 2302 เทอร์ โมไดนามิกส์ 1		
3(3-0-6)
11 2302 Thermodynamics 1
วิชาบังคับก่ อน : 10 8001 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 1
ค�ำนิยามและข้ อก�ำหนดทัว่ ไปทางเทอร์ โมไดนามิกส์
กฎข้ อที่หนึ่งของเทอร์ โมไดนามิกส์ สมบัติของไหลท�ำงาน แก๊ ส
อุดมคติ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของของไหลท�ำงาน วัฏจักร
ทางเทอร์ โมไดนามิกส์ กฎข้ อที่สองของเทอร์ โมไดนามิกส์
วัฏจักรคาโนต์ เอนโทรฟี พลังงาน ศึกษาหลักการของกระบวนการ
ท�ำงานแบบย้ อนกลับได้ และย้ อนกลับไม่ได้ การถ่ายโอนความ
ร้ อนและการเปลี่ยนรู ปพลังงานขันพื
้ ้นฐาน
12 2103 พืน้ ฐานวิศวกรรมไฟฟ้ า
3(3-0-6)
Fundamental of Electrical Engineering
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พื ้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
ไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ก�ำลังไฟฟ้า
หม้ อแปลงไฟฟ้า ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
เครื่ องก�ำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ และการใช้ งาน แนวความคิดของ
ระบบไฟฟ้าสามเฟส วิธีการในการส่งผ่านพลังงาน พื ้นฐานของ
อุปกรณ์ทางไฟฟ้า
12 2104 ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานวิศวกรรมไฟฟ้ า 1(0-3-0)
Fundamental of Electrical Engineering Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 12 2103 พืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
หรื อเรี ยนควบ
ปฏิบตั กิ ารทดลองเกี่ยวกับการใช้ เครื่ องมือพื ้นฐานทาง
ไฟฟ้า และระบบที่มีสว่ นสัมพันธ์ตอ่ เนื่องกับการเรี ยนในวิชา             
12 2103 พื ้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
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13 2201 กรรมวิธีการผลิต		
3(3-0-6)
13 2201 Manufacturing Processes
วิชาบังคับก่ อน : 19 2005 วัสดุวิศวกรรม
แนวคิดทางการผลิต คุณสมบัติของวัสดุทางวิศวกรรม
ความสัมพันธ์ของวัสดุกบั การผลิต กระบวนการขึ ้นรู ปงานโลหะ
เช่น การหล่อโลหะ การปั๊ มขึ ้นรู ป การปาดผิวโลหะ การเชื่อม
กระบวนการขึ ้นรู ปงานพลาสติก เช่น การรี ดขึ ้นรู ป การเป่ า
การอัดขึ ้นรู ป เครื่ องจักรกลอัตโนมัติเพื่อ การผลิต การปรับปรุ ง
คุณสมบัติทางกลของวัสดุ การวางแผนการผลิตและการควบคุม
คุณภาพในกระบวนการผลิตมูลฐาน ต้ นทุนด้ านการผลิต และ
การประมาณราคา
13 2202 สถิติวิศวกรรม			
3(3-0-6)
13 2202 Engineering Statistics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิตกิ บั งาน
วิศวกรรม ทฤษฎีความน่าจะเป็ น ความน่าจะเป็ นแบบมีเงื่อนไข
และเหตุการณ์อิสระ ฟั งก์ชนั การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบ
สะสม การแจกแจงแบบขอบ การแจกแจงแบบมีเงื่อนไข ตัวแปร
สุม่ การแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบ                     
ต่อเนื่อง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ การประยุกต์
ใช้ วิธีการทางสถิตใิ นการแก้ ไขปั ญหา
19 1001 งานฝึ กฝี มือช่ าง			
2(1-3-3)
19 1001 Workshop Practice
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
     
หลักการความปลอดภัยในการท�ำงาน การใช้ เครื่ อง
มือกลในโรงงานต่างๆ และวินยั ในการปฏิบตั ิงานในโรงงาน
ฝึ กปฏิบตั ิงานพื ้นฐานในโรงงาน เช่น งานตะไบ งานตัด งาน
เจาะ งานเชื่อมแก๊ สและงานเชื่อมไฟฟ้า งานกลึง งานประกอบ
และการปรับแต่ง
19 1002 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
19 1002 Engineering Drawing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
         หลักการเขียนตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์ มาตรฐาน
ทัว่ ไปในการเขียนแบบและอ่านแบบ การเขียนภาพและการ
อ่านภาพฉายออโธกราฟฟิ กและพิกโตเลี่ยน มาตรฐานการ
ก�ำหนดขนาดและพิกดั ความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียน
วิวช่วย และการเขียนแผ่นคลี่ การเสก็ตภาพด้ วยมือ การเขียน
ภาพแยกส่วนและภาพประกอบ การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยใน
การเขียนแบบเบื ้องต้ น

19 2004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
19 2004 Computer Programming
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการของคอมพิวเตอร์ แนวคิดของคอมพิวเตอร์   
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างฮาร์ ดแวร์
และซอฟแวร์ ระเบียบวิธีการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมขันสู
้ ง ตัวอย่างการใช้ งานด้ านวิศวกรรม  
19 2005 วัสดุวิศวกรรม 			
3(3-0-6)
19 2005 Engineering Materials
วิชาบังคับก่ อน : 10 8003 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 2
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างและคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมของวัสดุ ศึกษากระบวนการผลิต และการประยุกต์
ใช้ วสั ดุกลุ่มหลัก เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิคส์ และวัสดุผสม  
เฟสไดอะแกรมแบบสมดุล และการแปลความหมาย คุณสมบัติ
เชิงกลของวัสดุ การกัดกร่ อนและเสื่อมสภาพของวัสดุ

11 3604 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่ องกล
1(0-3-0)
Mechanical Engineering Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 19 2006 กลศาสตร์ วิศวกรรม
และ 13 2203 กลศาสตร์ วัสดุ
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตร์
ของไหลกลศาสตร์ เครื่ อจักรกล และอุณหพลศาสตร์ การน�ำ
ความร้ อนเพื่อให้ นกั ศึกษาใช้ เครื่ องมือพื ้นฐานในการวัด สามารถ
ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลและวิจารณ์ผลการทดลองประกอบ
ภาคทฤษฎีที่เคยเรี ยนมา

13 3401 การศึกษางาน			
3(3-0-6)
Work Studies
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการในการศึกษาวิธีการท�ำงานและการวัดผล
งานหรื อการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและเวลา การปฏิบตั ิ
และการประยุกต์ใช้ หลักการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ แผนภูมิคน-เครื่ องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวของคน
19 2006 กลศาสตร์ วิศวกรรม		
3(3-0-6) ณ จุดปฏิบตั ิงาน แผนภูมิการไหล การหาเวลามาตรฐาน การ
19 2006 Engineering Mechanics
สุ่มงาน การพิจารณาอัตราการท�ำงาน การใช้ ข้อมูลมาตรฐาน
วิชาบังคับก่ อน : 10 8001 ฟิ สิกส์ ท่ ัวไป 1
ในการหาเวลามาตรฐานและการใช้ เครื่ องมือที่เกี่ยวข้ องกับ
หลักการเบื ้องต้ นของกลศาสตร์ ระบบแรงและผลลัพธ์ การท�ำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สมดุล สถิตศาสตร์ ของไหล จลนศาสตร์ และพลศาสตร์ ของ
อนุภาค และวัตถุแข็งแกร่ ง กฏการเคลื่อนที่ข้อสองของนิวตัน 13 4407 วิศวกรรมความปลอดภัย		
3(3-0-6)
งานและพลังงาน  การดลและโมเมนตัม
Safety Engineering
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักการการป้องกันความเสียหาย การวิเคราะห์
วิชาเอกบังคับ
อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ และอัตราการชดเชยการประกันอุบตั ิเหตุ
13 2203 กลศาสตร์ วัสดุ			
3(3-0-6) การออกแบบ การวิเคราะห์ และการควบคุมอันตรายในสถาน
13 2203 Mechanics of Materials
ที่ปฏิบตั ิงาน ปั จจัยมนุษย์ เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักของการจัดการความปลอดภัย มาตรการความปลอดภัย
คุณสมบัติทางกลของของแข็ง แรงแนวแกน การบิด ในโรงงาน การป้องกันอุบตั ิเหตุในขณะท�ำงาน การจัดองค์กร
ของเพลา ความเค้ นและความเครี ยด ความเค้ นและการเปลี่ยน และการบริ หารโครงการความปลอดภัย การสอบสวนและการ
รู ปทรงของคาน การโก่งของคาน ไดอะแกรมของโมเมนต์ดดั รายงานอุบตั ิเหตุ การจูงใจเพื่อความปลอดภัย การวางผัง
และแรงเฉือน ความเค้ นในระนาบและวงกลมของโมร์ เสถียรภาพ โรงงานเพื่อลดอุบตั ิเหตุ การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุ
ของการสมดุลและการโก่งงอของเสายาว ทฤษฎีความเสียหาย ในงานอุตสาหกรรม เช่น งานเชื่อมไฟฟ้าและงานที่เกี่ยวข้ อง
กับเชื ้อเพลิงและสารพิษ การควบคุมสิ่งแวดล้ อมทางอุตสาหกรรม
13 3501 ระบบอัตโนมัติ			
3(3-0-6) กฎหมายความปลอดภัย
Automation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
บทบาทของระบบอัตโนมัตทิ มี่ ตี อ่ อุตสาหกรรมและสังคม
ประเภทของระบบอัตโนมัติ หลักเบื ้องต้ นในการออกแบบวงจร
อัตโนมัติ อุปกรณ์และการออกแบบวงจรระบบนูมานิกส์การใช้ โซ
ลินอยวาล์วและตัวจัดขั ้นตอนการท�ำงาน การออกแบบระบบ           
ไฮดรอลิกส์ พีแอลซีและการใช้
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13 3403 การควบคุมคุณภาพ		
3(3-0-6)
Quality Control
วิชาบังคับก่ อน : 13 2202 สถิติวิศวกรรม
การควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ นโยบาย
ในการควบคุมคุณภาพ การน�ำหลักสถิติเข้ าช่วยในการควบคุม
กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ระบบการวัด การเก็บตัวอย่าง
เพื่อการยอมรับ ความน่าเชื่อถือในทางวิศวกรรมส�ำหรับ                
การผลิต

13 3601 การวิจัยการด�ำเนินงาน		
3(3-0-6)
Operations Research
วิชาบังคับก่ อน : 13 2202 สถิติวิศวกรรม
ความรู้ เบื ้องต้ นส�ำหรับการใช้ เทคนิคการวิจยั การ
ปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เทคนิคการวิจยั การด�ำเนิน
งานแบบดีเทอร์ มินนิสติก การแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ ตวั แบบจ�ำลอง
ทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมแบบเชิงเส้ น ตัวแบบการขนส่ง
ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบวัสดุคงคลังและการจ�ำลอง
สถานการณ์ กระบวนการตัดสินใจภายใต้ ความเสี่ยง ความ
3(3-0-6) แน่นอนและความไม่แน่นอน

13 4310 การประกันคุณภาพ
Quality Assurances
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ระบบการประกันคุณภาพ ระบบการบริ หารงาน
คุณภาพ การตรวจติดตามระบบคุณภาพ คุณภาพการตลาด
คุณภาพการออกแบบคุณภาพการจัดหา คุณภาพการผลิต
การควบคุมการผลิต คู่มือคุณภาพ คู่มือกระบวนการ การฝึ ก
อบรม การปรับปรุ ง คุณภาพให้ ดีขึ ้น การประยุกต์หลักการ
และกลวิธีทางสถิติกบั การจัดการประกันคุณภาพ ต้ นทุนคุณภาพ

13 4404 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)
Production Planning and Control
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความรู้ พื ้นฐานเกี่ยวกับการผลิต เทคนิคการพยากรณ์
ความต้ องการ การบริ หารคงคลัง การวางแผนและการควบคุม
การผลิต การจัดล�ำดับการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและก�ำไร
เพื่อการตัดสินใจ ปริ มาณการผลิตและราคาของผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานที่ต้องการ การพยากรณ์และการวิเคราะห์ตลาด
13 3405 การวิเคราะห์ ต้นทุนในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) การหาวัตถุดิบ การวิเคราะห์เพิร์ทและซีพีเอ็ม สมดุลสายการ
Industrial Cost Analysis
ประกอบ
วิชาบังคับก่ อน : 13 3603 เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม
พื ้นฐานของบัญชีต้นทุน การเงินในแง่ของการจัดการ 13 3301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
อุตสาหกรรม ต้ นทุนมาตรฐาน และต้ นทุนทางตรง การควบคุม
Industrial Plant Design
ต้ นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนตามกิจกรรม เศรษฐศาสตร์ ด้าน วิชาบังคับก่ อน : 13 3401 การศึกษางาน
การวางแผน และการด�ำเนินงานอุตสาหกรรม เหตุผลและการ
รู ปแบบต่างๆ ของการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
ตัดสินใจส�ำหรับการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์ สิ่งสนับสนุนการท�ำงาน การออกแบบสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
การลดต้ นทุน
ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการออกแบบ
โรงงาน การเลือกท�ำเลที่ตงและชนิ
ั้
ดของอาคาร ชนิดของผัง
13 3603 เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม		
3(3-0-6) โรงงาน การออกแบบระบบและเครื่ องมือขนถ่ายการล�ำเลียง
Engineering Economy
ปั จจัยที่มีผลต่อการออกแบบระบบการขนถ่ายล�ำเลียง โปรแกรม
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการวางผังโรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคมูลฐาน ของการวิเคราะห์ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ ของประสิทธิผล คุณค่าของเงินตามกาลเวลา
การประเมินเงินลงทุน การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน การวิเคราะห์
การทดแทนทรัพย์สิน การเสื่อมราคาทางการเงิน ก�ำไร และ
ต้ นทุน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ประมาณการผลภาษี
เงินได้
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13 4604 วิศวกรรมการซ่ อมบ�ำรุ ง		
3(3-0-6)
Maintenance Engineering
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การบ�ำรุ งรักษาในงานอุตสาหกรรม และหลักการ
เกี่ยวกับการบ�ำรุ งรักษาแบบทวีผล  (TPM) สถิติความเสียหาย
ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการซ่อมบ�ำรุงและการวิเคราะห์
การใช้ ประโยชน์ การ  หล่อลื่นระบบการบ�ำรุ งรักษาเชิงป้องกัน
และเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพความต้ องการการบ�ำรุ ง
รักษาของเครื่ องจักร  การควบคุมการซ่อมบ�ำรุ ง ระบบสัง่ งาน
การจัดองค์กรเพื่อการซ่อมบ�ำรุ ง การจัดสรรทรัพยากรและ
พนักงานในการซ่อมบ�ำรุ ง ระบบการจัดการ การซ่อมบ�ำรุ งด้ วย
คอมพิวเตอร์ (CMMS) การจัดการระยะเวลาตลอดชีวิติของ
เครื่ องจักร การรายงานการซ่อมบ�ำรุ ง และดัชนีการชี ้วัด
ประสิทธิภาพการซ่อมบ�ำรุ ง การพัฒนาระบบการซ่อมบ�ำรุ ง

วิชาเอกเลือก
13 2304 วิศวกรรมเครื่ องมือ		
3(3-0-6)
13 2304 Tools Engineering
วิชาบังคับก่ อน : 13 2201 กรรมวิธีการผลิต
หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อก�ำหนดเครื่ องมือ
เครื่ องมือน�ำทางและยึดจับชิ ้นงาน  การวิเคราะห์การออกแบบ
เครื่ องมือน�ำทาง และยึดจับชิ ้นงาน การออกแบบเครื่ องมือส�ำหรับ
ตรวจสอบหลักการเบื ้องต้ นของการออกแบบแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ของการใช้ เครื่ องมือ
13 3305 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ 2(1-2-3)
Engineering Metrology Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เกี่ยวกับหลักการวัด และการตรวจสอบ การใช้ เครื่ อง
มือวัดทางวิศวกรรม การประเมินผลการวัด และการตรวจสอบ
ตลอดจนการบ�ำรุงรักษาเครื่ องมือวัด

13 3505 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-0)
Industrial Engineering Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : ให้ อยู่ในดุลยพินิจของสาขา
13 3306 วิศวกรรมทดสอบวัสดุ		
3(2-3-5)
ปฏิบตั ิการทดลองเกี่ยวกับระบบทางด้ านวิศวกรรมอุตสาหการ
Material Testing Engineering
เช่น การศึกษางาน การควบคุมคุณภาพ การออกแบบโรงงาน วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การวางแผนและควบคุมการผลิตและการทดสอบโครงสร้ าง
สมบัตทิ างกลของวัสดุภายใต้ แรงกระท�ำ หลักการของ
วัสดุ เป็ นต้ น
การทดสอบวัสดุและการวิเคราะห์ผลการทดสอบ การทดสอบ
เพื่อหาคุณสมบัตทิ างกล การทดสอบแรงดึง การทดสอบความ
13 4608 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-0) แข็ง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบการล้ า การตรวจสอบ
Industrial Engineering Project 1
หาสิง่ บกพร่องในวัสดุแบบไม่ท�ำลาย การตรวจสอบด้ วยอุลตร้ า
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านหน่ วยกิตร้ อยละ 70 หรื อมี
โซนิค การตรวจสอบด้ วยรังสี การตรวจสอบด้ วยอนุภาคแม่เหล็ก
สถานภาพเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4
การตรวจสอบด้ วยสารแทรกซึม การวิเคราะห์สว่ นผสมในโลหะ
โครงงานหรื อปั ญหาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ หลักการเบื ้องต้ นในการวิเคราะห์การเสียหาย
วิศวกรรมอุตสาหการ และท�ำการแก้ ปัญหานันโดยใช้
้
หลักการ
การแก้ ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็ นระบบ การก�ำหนดเรื่ อง 13 3502 ปฏิบตั กิ ารระบบอัตโนมัติ
1(0-3-0)
และขอบเขตของโครงงานให้ เป็ นไปโดยการตกลงกันระหว่าง
Automation Laboratory
อาจารย์ที่ปรึ กษาและนักศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะ วิชาบังคับก่ อน : 13 3501 ระบบอัตโนมัติ
กรรมการของสาขาวิชา นักศึกษาต้ องเขียนรายงานความ
ประเภทของระบบอัตโนมัติ   หลักเบื ้องต้ นในการ
ก้ าวหน้ าฉบับสมบูรณ์ และมีการสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการ ออกแบบวงจรอัตโนมัติ อุปกรณ์และการออกแบบวงจรระบบ
นิวเมติกส์ การใช้ โซลินอยวาล์วและตัวจัดขันตอนการท�
้
ำงาน
13 4609 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2(0-6-0) การออกแบบระบบไฮดรอลิกส์ พีแอลซีและการใช้ งาน
Industrial Engineering Project 2
วิชาบังคับก่ อน : 13 4608 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
เป็ นโครงการต่อเนื่องจากวิชา 13 4608 โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 นักศึกษาต้ องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
และมีการสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการ
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13 3306 ปฏิบัติการใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย
1(0-3-0)
ออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : 19 2002 เขียนแบบวิศวกรรม
หลักการออกแบบและผลิตโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย
แนวคิดการประยุกต์ใช้ โปรแกรมช่วยในการผลิตเพื่อศึกษา
ความเป็ นไปได้ ในการผลิตจากข้ อก�ำหนดของแบบชิ ้นงาน
เครื่ องมือเครื่ องจักรส�ำหรับระบบอัตโนมัติแบบยืดหยุ่น การ
สร้ างรหัสเพื่อควบคุมเครื่ องจักรซีเอ็นซี การเชื่อมโยงประสาน
และสื่อสารระหว่างแคด/แคมของระบบอัตโนมัติ ทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ และคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับการ
ผลิตในโรงงาน การประยุกต์ใช้ ในการออกแบบวงจรลอจิก
วงจรบอร์ ด องค์ประกอบ และระบบเชิงกล อินเตอร์ เฟสระหว่าง
คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ CAD/CAM การจัดการคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับการผลิตในงานวิศวกรรมด้ วยเครื่ องจักรกล CNC

13 4301 การจัดการอุตสาหกรรมท้ องถิ่นและ 3(3-0-6)
อาเซียน
Local and ASEAN Industrial Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความจ�ำเป็ นที่อาเซียนต้ องเร่ งรัดการรวมกลุม่ ทาง
เศรษฐกิจภายใน เศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนย้ ายเสรี ของสินค้ า/
บริ การ การลงทุนและแรงงาน การเคลื่อนย้ ายทุนเสรี ยิ่งขึ ้น
กฎบัตรอาเซียน และส่งเสริ มการผลิตสินค้ าโดยใช้ วตั ถุดบิ และ
ชิ ้นส่วนที่ผลิตภายในอาเซียนซึง่ เป็ นไปตามแผนการด�ำเนินการ
เพื่อมุง่ ไปสูก่ ารเป็ น AEC  (Asean Economic Community)

13 4409 การยศาสตร์ 			
3(3-0-6)
Ergonomics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สรี รมนุษย์ในลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับการท�ำงาน ซึง่
ประกอบด้ วยกล้ ามเนื ้อ โครงสร้ างกระดูก และข้ อต่อ หลักชีว
กลศาสตร์ ขนาดร่ างกาย การออกแบบอุปกรณ์โดยอาศัยหลัก
13 3307 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1(0-3-0) การทางการยศาสตร์ สรี รวิทยาในการท�ำงาน การยกภาระด้ วย
Manufacturing Processes Laboratory
มือ การท�ำงานภายใต้ ภาวะอุณหภูมิ แสง เสียง รวมทังการจั
้
ด
วิชาบังคับก่ อน : 13 2201 กรรมวิธีการผลิต
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมในการท�ำงาน
ปฏิบตั ิการกลึงโลหะ เช่น กลึงยันศูนย์ กลึงเรี ยว และ
กลึงเกลียว การกัดโลหะ เช่น การกัด ผิวเรี ยบ กัดร่ องและกัด 13 4304 การประเมินความเสี่ยงทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
เฟื องตรง การไสผิวเรี ยบ การไสผิวเอียง และไสร่ องฉาก การ
Engineering Risk Assesment
เจียระไน ผิวราบและทรงกระบอก การเจาะ การกลึงและกัด วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ด้ วยเครื่ อง CNC
การจัดการความเสี่ยงทางวิศวกรรม ชนิดและการ
แบ่งประเภทของความเสี่ยงจากปั จจัยทังภายนอกและภายใน
้
13 4207 มาตรฐานและกฎระเบียบอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เครื่ องมือและเทคนิคส�ำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบบ
Industrial Standards and Regulation
การควบคุมภายในเพื่อลดและป้องกันความผิดพลาดจากระบบ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ที่ถกู ออกแบบ
เกี่ยวกับความหมายของมาตรฐานคุณภาพทังในและ
้
ต่างประเทศ ประวัติความเป็ นมาเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ 13 4606 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้ อม 3(3-0-6)
ระบบคุณภาพที่สากลนิยมใช้ เช่น ระบบ ISO 9000 ISO14000
Industrial and Environmental Laws
ISO 18000 HACCP DIN JIS ANSI และ BS เป็ นต้ น แนวคิด วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เกี่ยวกับการบริ หารงานคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพ การน�ำ
กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบ
ระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้ งานในองค์กร
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พระราชบัญญัติวิศวกร กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งครอบคลุมถึง
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ และสหภาพแรงงาน การ
ลงทุน การท�ำสัญญา การประกันภัย การประกันวินาศภัย การ
ภาษี มาตรฐานการผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม การสาธารณะสุข
ในโรงงานและสิ่งแวดล้ อม
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13 4208 ตารางการบริ หารงานอย่ างสมดุลย์ 3(3-0-6)
Balanced Scorecard
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ประวัติการพัฒนาการวัดผลการด�ำเนินการขององค์กร
ที่เริ่ มจากตัวชี ้วัดทางการเงินเพียงอย่างเดียวจนมาถึง Balanced Scorecard  (BSC) โดย Kaplan และ David Norton
การวัดผลองค์กรทางด้ านการเงิน (Financial) ด้ านลูกค้ า  
(Customer) ด้ านกระบวนการภายใน   (Internal Process)
ด้ านการเรี ยนรู้ และพัฒนา  (Learning and Growth) BSC กับ
การเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลการด�ำเนินงานขององค์กร
BSC กับการเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารและแปลงกลยุทธ์ ไป
สู่การปฏิบตั ิ  BSC กับการเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐและ BSC กับการเป็ นเครื่ องมือ
ในการแปลงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ส่กู ารปฏิบตั ิ

13 4212 สถิติขัน้ สูงส�ำหรั บวิศวกร		
3(3-0-6)
Advanced Engineering Statistics
วิชาบังคับก่ อน : 13 2202 สถิติวิศวกรรม
สถิติเชิงอนุมานส�ำหรับสองตัวอย่างสุม่ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การเปรี ยบเทียบระหว่างวิธีการ (กระบวนการ
มากกว่าสอง) การถดถอยเชิงเส้ นขันสู
้ ง และการวิเคราะห์สห
สัมพันธ์ การถดถอยหลายตัวแปร นอน-พาราเมตริ กส์ การทด
สอบไคสแควร์

13 4210 มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล 3(3-0-6)
International Industrial Standard
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความหมายของมาตรฐานคุณภาพทั ้งในและต่าง
ประเทศ ประวัติความเป็ นมาเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ ระบบ
คุณภาพที่สากลนิยมใช้ เช่น ระบบ ISO 9000 ISO 14000
ISO 18000 HACCP เป็ นต้ น แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารงาน
คุณภาพ มาตรฐานคุณภาพ การน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ
มาใช้ งานในองค์กร สาเหตุที่น�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ                  
มาใช้ งาน

13 4302 การเงินและการบัญชีส�ำหรั บวิศวกร 3(3-0-6)
อุตสาหการ
Managerial Accounting and Finance for
Industrial Engineering
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แนวคิดด้ านการบัญชี  และการใช้ ข้อมูลทางการบัญชี
เพื่อการตัดสินใจในกิจการอุตสาหกรรม   งบการเงิน และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงิน แนวคิดการบริ หารการเงิน การ
ลงทุน การวิเคราะห์การจ่ายลงทุนต้ นทุนเงินลงทุน การจัดท�ำ
งบประมาณทางการเงินเพื่อการวางแผนและควบคุม ภาษี
อากรประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานอุตสาหกรรม

13 4308 การจัดการคุณภาพเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6)
Management of Quality Engineering
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การส�ำรวจแนวความคิดด้ านคุณภาพและปั จจัยที่มี
ผลต่อคุณภาพ การวิเคราะห์ การแก้ ปัญหาและเครื่ องมือที่ใช้
การควบคุม การประกันคุณภาพและการรวมเข้ าเป็ นระบบการ
13 4209 ซิกซ์ ซิกม่ า
		
3(3-0-6) จัดการคุณภาพเชิงรวม เทคนิคทางสถิติ การออกแบบการ
Six-Sigma
ทดลอง การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วิเคราะห์ความเชื่อถือได้
ปรัชญาและแนวคิดพื ้นฐานของการบริ หารแบบ SixSigma ขันตอนการด�
้
ำเนินงาน Six-Sigma เครื่ องมือต่างๆ ที่ 13 3406 การจัดการต้ นทุนในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ส�ำคัญในการบริ หารแบบ Six-Sigma การก�ำหนดปั ญหาอย่าง
Industrial Cost Management
ก้ าวล� ้ำด้ วย Six-Sigma หลักการวัดสภาพปั ญหาและการเก็บ วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ข้ อมูล การวิเคราะห์สาเหตุอย่างเป็ นระบบด้ วยวิธีการของ
โครงสร้ างและการวิเคราะห์ต้นทุนในอุตสาหกรรม
Six-Sigma หลักการปรับปรุ งการท�ำงานและการก�ำหนด การวิเคราะห์การสูญเสียต่างๆ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และค่า
มาตรฐานแก้ ไขและป้องกันปั ญหา การควบคุมก�ำกับปั ญหา โสหุ้ย การลดความสูญเสีย การควบคุมต้ นทุนในอุตสาหกรรม
ด้ วยวิธีการอย่างก้ าวล� ้ำ  การตรวจจับและการติดตามปั ญหา โดยการใช้ ต้นทุนมาตรฐานและการใช้ มาตรฐานทางวิศวกรรม
และตัวอย่างการด�ำเนินการอย่าง ก้ าวล� ้ำด้ วย Six-Sigma
กลยุทธ์ ขององค์กรกับต้ นทุนในอุตสาหกรรมและต้ นทุนอื่นๆ
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13 4309 เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Economy
วิชาบังคับก่ อน : 13 3603 เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม
การวิเคราะห์มลู ค่าของเงินเปลี่ยนแปลงตามเวลา
แบบต่างๆ การวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายและ
อัตราผลตอบแทนการลงทุน ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และ
ต้ นทุนของความเสี่ยง ทฤษฎีอรรถประโยชน์ อายุการใช้ งาน
ของสินทรัพย์ แนวความคิดการขยายตัวและเศรษฐศาสตร์
การน�ำไปปฏิบตั ิ การควบคุม และการติดตามค่าใช้ จ่ายการ
ลงทุน การโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ การสร้ างแบบจ�ำลอง
และการจ�ำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และ
การวิเคราะห์ความไว การประเมินแถวคอยส�ำหรับการวางแผน
เงินลงทุน

13 4610 หัวข้ อพิเศษในทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)
Special Topics in Industrial Engineering
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
หัวข้ อที่น่าสนใจในปั จจุบนั และการพัฒนาใหม่ๆ ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษาของปั ญหาใน
อุตสาหกรรมหรื องานวิจยั ขันพื
้ ้นฐาน

13 5402 วิศวกรรมคุณค่ า			
3(3-0-6)
Value Engineering
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการของวิศวกรรมคุณค่า การประยุกต์วิธีการ
ของวิศวกรรมคุณค่า ในการวิเคราะห์การออกแบบและการ
เลือกกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดซื ้อวัตถุดิบ
13 4406 การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ 3(3-0-6) เพื่อลดต้ นทุนการผลิต โดยไม่ท�ำให้ คณ
ุ ค่าของผลิตภัณฑ์              
อุตสาหกรรม
ลดลง กรณีศกึ ษาและการทดสอบกับปั ญหาจริ งที่เกิดขึ ้น
Industrial Project Feasibility Studies
วิชาบังคับก่ อน : 13 3603 เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม
13 5412 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
ปั จจัยด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารโครงงาน
Energy Management in Industry
อุตสาหกรรมให้ ส�ำเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี การศึกษาความเป็ นไป วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ได้ ของโครงการทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ด้ านเทคนิค และอื่นๆ
บทบาทของพลังงานในระบบการผลิตอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้ อง โดยเน้ นด้ านการวิเคราะห์และประเมินผลทังเชิ
้ ง ชนิดและประเภทของพลังงาน หลักการเลือกใช้ พลังงานใน
ปริ มาณ และเชิงคุณภาพ รู ปแบบการเขียนรายงาน
อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ การใช้ พลังงาน หลักการเทคนิค
การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
13 4408 การเป็ นผู้ประกอบการ		
3(3-0-6) การใช้ พลังงาน
Entrepreneurship
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
13 5504 การควบคุมสินค้ าคงคลัง		
3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการในองค์รวม โดย
Inventory Control
มุ่งเน้ นในการก่อตังองค์
้ การใหม่ที่มีขนาดกลางและขนาดย่อม วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เพื่อด�ำเนินธุรกิจ และยังรวมถึงการศึกษากลยุทธ์ ในการด�ำเนิน
ระบบสินค้ าคงคลัง การสร้ างแบบจ�ำลองทาง
ธุรกิจในภาพรวม ซึ่งประกอบด้ วย การวางแผนธุรกิจใหม่                คณิตศาสตร์ ของระบบสินค้ าคงคลังเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
การตลาด การบัญชีและการเงิน การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ของอุปสงค์และอุปทานต่างๆ แบบจ�ำลองไดนามิกส์และมัลติ
การผลิต เป็ นต้ น
เพิล การพยากรณ์ความต้ องการในช่วงเวลาน�ำ และผลที่มีต่อ
แบบจ�ำลองที่สร้ างขึ ้น
13 4303 ปฏิบัติการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-0)
ช่ วยในงานอุตสาหกรรม
13 5602 การจ�ำลองสถานการณ์ 		
3(3-0-6)
Computer Applications for Industrial Laboratory
Simulation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ปฏิบตั ิการใช้ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยใน
บทบาทและความส�ำคัญของจ�ำลองสถานการณ์
งานอุตสาหกรรม เช่น โปรแกรมด้ านสถิติ โปรแกรมช่วยในการ เทคนิคการสร้ างแบบจ�ำลองสถานการณ์การผลิต เทคนิคการ
ออกแบบโรงงาน โปรแกรมช่วยในงานจ�ำลองสถานการณ์ สร้ างตารางเลขสุ่มจากตัวแปรต่างๆ การออกแบบการทดสอบ
โปรแกรมการวางแผนงานด้ านต่างๆ ในองค์กร เช่น SAP, แบบจ�ำลอง และการใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการจ�ำลองสถานการณ์
CMMS, Oracle เป็ นต้ น
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13 4311 โลจิสติกส์ และการจัดการโซ่ อุปทาน 3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 13 4404 การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต
สภาวะอุตสาหกรรมสมัยใหม่ บทบาทของโลจิสติกส์
และโซ่อปุ ทานในองค์กรและอุตสาหกรรม การจัดการไหลของ
วัตถุดิบและสินค้ าคงคลัง การบริ หาร การขนส่ง การผลิต การ
จัดซื ้อและคลังสินค้ า การพยากรณ์และวางแผนในโซ่อปุ ทาน
ตัวขับเคลื่อนและอุปสรรคในโซ่อปุ ทาน พร้ อมกับวิธีการควบคุม
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน  
13 3303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 6(0-400-0)
Co-operative Education in Industrial Engineering
วิชาบังคับก่ อน : 13 5603 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจ
ศึกษา
จัดการศึกษาให้ นกั ศึกษาได้ ไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ เป็ นการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนเป็ นพนักงานชัว่ คราว ณ สถานประกอบการ โดย
ต้ องมีเวลาปฎิบตั ิงานไม่น้อยกว่า 400 ชัว่ โมง เพื่อให้ นกั ศึกษา
ได้ เชื่อมโยงการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนกับประสบการณ์ จากการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ มีการประเมินผลโดยวัด
จากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  พนักงาน
ที่ควบคุมการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการและจากรายงาน
วิชาการ

13 5603 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-30-0)
Cooperative Education Preparation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้เรื่องหลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน  การสอบสัมภาษณ์  
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการทำ�งานการพัฒนาทักษะทางด้าน
การสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานที่ประกอบการ   การเลือก
สถานประกอบการ ตลอดจนความรู้พื้นฐานที่จำ�เป็นสำ�หรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การเสริมสร้างทักษะ
และจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำ�
เสนอผลงาน

13 3304 การฝึ กงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(0-280-0)
Industrial Engineering Practice
วิชาบังคับก่ อน : มีสถานภาพเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ าย
ฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรื อสถานประกอบการด้ านวิศวกรรม อุตสาหการอย่างมีระบบ
ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน หรื อไม่น้อยกว่า 280
ชัว่ โมง

123

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF:HEd)
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     
ภาษาอังกฤษ

:
:

ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
			ชื่อย่ อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
			ชื่อย่ อ

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
Bachelor of Technology Program in Industrial Management Technology

:
:
:
:

เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
Bachelor of Technology (Industrial Management Technology)
B.Tech. (Industrial Management Technology)

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปรั ชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ปรั ชญา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เป็ นหลักสูตรที่เน้ นการเตรี ยมคนและพัฒนาบุคลากรทังในภาค
้
อุตสาหกรรมการผลิตและภาคการบริ การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยีและความต้ องการแรงงานของประเทศให้
เข้ ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสากลโดยผสมผสานทังความรู
้
้ พื ้นฐานทักษะการปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมเบื ้องต้ น ความรู้
ด้ านเทคโนโลยีและวิชาด้ านการบริ หารจัดการ ซึง่ จะก่อให้ เกิดการพัฒนาไปสูก่ ารสร้ างสรรค์นวัตกรรมและการปรับใช้ เทคโนโลยี
อย่างเข้ าใจ ซึง่ จะช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศให้ มีศกั ยภาพสนองตอบตามความต้ องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่ 21เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติในแง่ของการมีสว่ นร่วมต่อการผลิตแรงงานที่มีความสามารถสอดรับตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วัตถุประสงค์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560  มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ดังนี ้
1.  มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีสมั มาคารวะ รู้ จกั กาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพสังคมและท�ำหน้ าที่เป็ นพลเมือง
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบตั ิตนภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและเสียสละ
2.  มีความรู้ ภาคทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบตั ิ  สมรรถนะในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพ
และการศึกษาในระดับสูงขึ ้น
3.  มีความใฝ่ รู้ ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมที่ทนั สมัย สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ที่ตนมีอยู่ให้ สงู ขึ ้นไป
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไปสู่อตุ สาหกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4.  มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ คิดเป็ น ท�ำเป็ น และสามารถเลือกวิธีแก้ ไขปั ญหา และประยุกต์ใช้ ความรู้ ด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
5.  มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการท�ำงานร่ วมกับผู้อื่น   มีทกั ษะในด้ านการท�ำงานเป็ นหมู่คณะ สามารถ
บริ หารจัดการการท�ำงานได้ อย่างเหมาะสม มีจิตส�ำนึกรักองค์กรและเป็ นผู้มีทศั นคติที่ดีในการท�ำงาน
6.  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร  
รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เป็ นอย่างดี
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คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

1.  ส�ำเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า
2.  หรื อส�ำเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
3.  หรื อเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองมาตรฐานเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ
4.  ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง  และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะสมที่จะเข้ าศึกษาต่อได้
5.  ไม่มีความประพฤติที่สงั คมรังเกียจ และไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.  มีผ้ รู ับรองซึง่ มีที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ ตลอดเวลา

ระบบการจัดการศึกษา

เป็ นหลักสูตรปริ ญญาตรี 4ปี ใช้ ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี การศึกษาหนึ่งๆ   ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา        
ภาคปกติซงึ่ เป็ นภาคการศึกษาบังคับ  คือ
ภาคการศึกษาที่ 1(First Semester) เริ่ มตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายนเป็ นต้ นไปมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)เริ่ มตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน เป็ นต้ นไปมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อนทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร  ซงึ่ เป็ นไป ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยธนบุรี

วิธีการคัดเลือกเข้ าศึกษา

1.  สอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
2.  สอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของคณะกรรมการอุดมศึกษา
3.   ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาก็ต่อเมื่อได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาแล้ ว โดยน�ำหลักฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไปรายงานตัวต่อส�ำนักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย
4.  ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาต้ องขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาด้ วยตนเองตามเวลาและสถานที่ที่ก�ำหนด พร้ อมทังช�
้ ำระ
ค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด  มิฉะนันถื
้ อว่าสละสิทธิ์

ระยะเวลาการศึกษา

จ�ำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต  โดยมีระยะเวลาการส�ำเร็ จการศึกษา  ดังนี ้  
1.  ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า ใช้
ระยะเวลาการศึกษาได้ ไม่น้อยกว่า  7 ภาคการศึกษา  และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
2.  ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) หรื อเทียบเท่าหรื อก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  
วิทยาลัย   หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานเพื่อเทียบโอน หน่วยกิตเข้ า
ศึกษาต่อ ใช้ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา  และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ขึ ้นอยู่กบั หน่วยกิตที่ ได้ รับการเทียบ
โอน
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โครงสร้ างหลักสูตร

จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  6  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  6  หน่วยกิต
(หรื อกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
3.  กลุ่มวิชาภาษา
  9  หน่วยกิต
                  
4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  9  หน่วยกิต
		2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชาเฉพาะพื ้นฐาน
33  หน่วยกิต
     -  พื ้นฐานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
12  หน่วยกิต
     -  วิชาพื ้นฐานเทคโนโลยี
21  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
54  หน่วยกิต
     -  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกาาร
36  หน่วยกิต
     -  กลุ่มวิชาโครงงาน
  3  หน่วยกิต
     -  กลุ่มวิชาเลือก
15  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
  7  หน่วยกิต
		3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
     3(3-0-6)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่ วยกิต 00 5013   ทักษะการรู้สารสนเทศ
  Information Literacy Skills
ประกอบด้ วย รายวิชาและจ�ำนวนหน่ วยกิต ดังนี ้
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
     3(3-0-6)
00 5000   มนุษยสัมพันธ์
     3(3-0-6) 00 6001   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  Human Relations
  Society, Economy, Politics and Government
00 5001   สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า      1(1-0-2)
  in Democratic System
  Information Services and Study Fundamentals
     3(3-0-6)
00 5002   ศิลปวัฒนธรรม
     3(3-0-6) 00 6002   กฎหมายเบื ้องต้ น
  Introduction to Law
  Art and Culture
     3(3-0-6)
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6) 00 6003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
  Psychology for Quality of Life
  Civilization
00 5006   จริ ยศาสตร์ วิสยั ทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6) 00 6004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
  
  Moral, Vision and Life Style
00 5007   ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง  1(0-2-4) 00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ
  Learning Skills and Self-Development Skills
  Environmental and Natural Resource Management
00 5008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
     1(0-2-4)
00 6007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
  Physical Education for Quality of Life
  Sufficieny Economy and Community Business
00 5009   ภูมิปัญญาไทย
     3(3-0-6)
00 6010   การพัฒนาบุคลิกภาพ
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
  Personality Development
00 5011   ปรัชญากับชีวิต
     3(3-0-6)
00 6011   ความรู้ เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Philosophy and Life
  Introduction to Business    
00 5012   ความเป็ นพลเมือง
     3(3-0-6)
00 6013   การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Citizenships
  Management and Entrepreneurship
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00 6014   ธนบุรีศกึ ษา
     1(2-0-4)
  Thonburi Studies
00 6015   ไทยศึกษา
     3(3-0-6)
  Thai Studies
00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ 3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)
00 6017   การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น
     3(3-0-6)
  Local Study
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ให้ เลือกเรี ยน 9 หน่ วยกิต
00 7000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7006   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่ปนุ่ 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปนุ่ 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   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
00 7017   การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้ เลือกเรี ยน 9 หน่ วยกิต
00 8000   คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิติทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวติ
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
00 8007   การคิดและการตัดสินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย

กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน 33 หน่ วยกิต
1. พืน้ ฐานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 12 หน่ วยกิต
14 1101   คณิตศาสตร์ ประยุกต์
     
     3(3-0-6)
  Applied Mathematics
14 1105   ฟิ สิกส์ส�ำหรับอุตสาหกรรม
     3(2-2-5)
  Physics for Industry
14 2108   เคมีส�ำหรับอุตสาหกรรม
     3(2-2-5)
  Chemistry for Industry
14 2109   คอมพิวเตอร์ ช่วยในงานอุตสาหกรรม    3(1-4-4)
  Computer Application for Industry
2. พืนฐานเทคโนโลยี
้
21 หน่ วยกิต
14 1100   เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)
  Information Technology and Computer
14 1103   ฝึ กปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีพื ้นฐาน      2(0-4-2)
  Basic Industrial Technology Practice
14 1104   วัสดุอตุ สาหกรรม
     2(2-0-4)
  Industrial Materials
14 2102   เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม    3(2-2-5)
  Electrical Technology and Industrial Electronics
14 2105   ภาษาอังกฤษส�ำหรับงานอุตสาหกรรม   2(0-4-2)
  English for Industry
14 2110   การจัดการอุตสาหกรรม
     3(3-0-6)
  Industrial Management
14 2110   ความปลอดภัยและชีวอนามัยใน        3(3-0-6)
  สถานประกอบการ
  Safety and Occupational Health in Organization
14 4112   พัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี    3(1-4-4)
  Personnel Development and Technological
  Training
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้ านไม่ น้อยกว่ า 54 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 36 หน่ วยกิต
13 3405   การวิเคราะห์ต้นทุนในอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  Industrial Cost Analysis
14 1200   เขียนแบบอุตสาหกรรม
  Industrial Drawing
     3(1-4-4)
14 2201   กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน      3(3-0-6)
  Industrial and Labor Laws
14 3203   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาค      3(3-0-6)
  อุตสาหกรรม
  Human Resource Management for Industry
14 3205   การศึกษางานอุตสาหกรรม
     3(2-2-5)
  Industrial Work Study
14 3207   การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
  Industrial Quality Control
14 3208   การจัดการโครงการทางอุตสาหกรรม     3(2-2-5)
  Industrial Management Project
14 3209   การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
     3(3-0-6)
  Industrial Plant Layout
14 3212   การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุ ทาน 3(3-0-6)
  Logistics and Supply Chain Management
14 3217   ระบบการควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  3(1-4-4)
  Pneumatic and Hydraulic System Control
14 4216   นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
  Product Design Innovation
14 4220   การวางแผนและควบคุมการผลิต      3(2-2-5)
  Production Planning and Control
2. กลุ่มวิชาโครงงาน 3 หน่ วยกิต
14 4218   โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1  1(0-2-1)
  Industrial Management Technology Project 1
14 4219   โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2  2(0-4-2)
  Industrial Management Technology Project 2
3. กลุ่มวิชาเลือก ไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาบริ หารและการจัดการ
14 2300   การตลาดอุตสาหกรรม
     3(3-0-6)
  Industrial Marketing
14 2307   การเงินและบัญชีเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
  Finance and Accounting for Management
14 3306   จริ ยธรรมในงานอุตสาหกรรม
     3(3-0-6)
  Industrial Ethics
14 3307   การจัดการความเสี่ยง
     3(3-0-6)
  Risk Management
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14 3308   เทคโนโลยีการพยากรณ์เพื่อธุรกิจ      3(2-2-5)
  และอุตสาหกรรม
  Business and Industrial Forecasting Technology
14 3309   การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม       3(3-0-6)
  Industrial management Strategy
14 4313   การเป็ นผู้ประกอบการสมัยใหม่      3(3-0-6)
  Modern Entrepreneur
14 4316   การประเมินการปฏิบตั งิ านทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
  Performance Appraisal in Industry
13 5402   วิศวกรรมคุณค่า
     3(3-0-6)
  Value Engineering
14 3304   การเขียนรายงานด้ านเทคนิคและ      3(3-0-6)
  เอกสารระบบคุณภาพ
  Technical and Quality System Document
  Report Writing
14 3305   การประกันคุณภาพ
     3(3-0-6)
  Quality Assurance
14 3312   การจัดการสินค้ าคงคลัง
     3(3-0-6)
  Inventory  Management
14 3313   เศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรม
     3(3-0-6)
  Industrial  Economics
3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้ อม
13 5412   การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  Industrial Energy Management
13 5602   การจ�ำลองสถานการณ์
     3(1-4-4)
  Simulation
14 2301   เทคโนโลยีการบ�ำรุ งรักษา
     3(3-0-6)
  Maintenance Technology
14 2305   การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
  Industrial Pollution Control
14 2306   การทดสอบวัสดุ
     3(1-4-4)
  Meterial Testing
14 3311   เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์
     3(3-0-6)
  Packaging Technology
14 4311   การออกแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย     3(1-4-4)
  Computer Aided Design
14 4317   ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
  Automation in Industry
14 4318   ระบบควบคุมส�ำหรับงานอุตสาหกรรม   3(2-2-5)
  Control System for Industry

กลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ 7 หน่ วยกิต
ให้ นกั ศึกษาเลือกเรี ยนเป็ นกลุม่ รายวิชา โดยเลือกเรี ยน
กลุม่ รายวิชาใดกลุม่ รายวิชาหนึง่ จากกลุม่ รายวิชาดังต่อไปนี ้
1. กลุ่มฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม 7 หน่ วยกิต
14 3400   สัมมนาทางการจัดการอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  Seminar in Industrial Management
14 3401   การเตรียมความพร้ อมก่อนฝึกประสบการณ์ 1(0-30-0)
  Experienced Training Preparation
14 3402   ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3(0-240-0)
  Field Experience

2. กลุ่มสหกิจศึกษา 7 หน่ วยกิต
14 4403   การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา    1(0-30-0)
  Cooperative Education Preparation
14 4404   สหกิจศึกษาทางการจัดการอุตสาหกรรม  6(0-600-0)
  Cooperative Education in industrial Management

หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่ วยกิต

เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
โดยไม่ซ� ้ำกับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแล้ว

แผนการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
00 5000 มนุษยสัมพันธ์

ชื่อวิชา

00 5007 ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
00 8000
14 1103
14 1104
14 1100

คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
ฝึ กปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีพื ้นฐาน
วัสดุอตุ สาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
รวม

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 5001 สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
00 8001 สถิตทิ วั่ ไป
00 8002
14 1101
14 1105
14 1200

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
คณิตศาสตร์ ประยุกต์
ฟิ สกิ ส์ส�ำหรับอุตสาหกรรม
เขียนแบบอุตสาหกรรม
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
1 (0-2-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (0-4-2)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
17 (13-8-33)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
1 (0-3-0)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)
19 (14-12-31)
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 5008 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
00 7019
14 2106
14 2108
14 2102
14 2105
14 2300

ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
การจัดการอุตสาหกรรม
เคมีส�ำหรับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษส�ำหรับงานอุตสาหกรรม
การตลาดอุตสาหกรรม
รวม

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 6010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
00 6011 ความรู้เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
14 2109 คอมพิวเตอร์ ชว่ ยในงานอุตสาหกรรม
14 2110 ความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ
14 2201 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
14 2306 การทดสอบวัสดุ
รวม
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13 3405 การวิเคราะห์ต้นทุนในอุตสาหกรรม
14 3203
14 3205
14 3208
14 3212
14 3308
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
การศึกษางานอุตสาหกรรม
การจัดการโครงการทางอุตสาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุ ทาน
เทคโนโลยีการพยากรณ์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
รวม

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
1 (0-3-0)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (0-4-2)
3 (3-0-6)
18 (12-13-29)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
18 (13-12-29)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
18 (15-6-33)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14 3209 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
14 3207
14 3217
13 5602
14 3304
14 3400
14 3401

การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
ระบบการควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
การจ�ำลองสถานการณ์
การเขียนรายงานด้ านเทคนิคและเอกสารคุณภาพ
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
การเตรี ยมความพร้ อมก่อนฝึ กประสบการณ์
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14 3402 ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (0-30-0)
19 (14-38-32)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (0-240-0)
3 (0-240-0)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
14 4112 พัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรมทางด้ านเทคโนโลยี
3 (1-4-4)
14 4216
14 4220
14 4218
14 4311
14 4317

นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
การวางแผนและควบคุมการผลิต
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1
การออกแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ชว่ ย
ระบบอัตโนมัตใิ นงานอุตสาหกรรม
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14 4219 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2
14 4313 การเป็ นผู้ประกอบการสมัยไหม่
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
1 (0-2-1)
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
16 (8-16-24)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
2 (0-4-2)
3 (3-0-6)
5 (3-4-8)
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แผนการเรี ยนส�ำหรั บนักศึกษาที่เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14 3209 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
14 3207
14 3217
13 5602
14 3304

การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
ระบบการควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
การจ�ำลองสถานการณ์
การเขียนรายงานด้ านเทคนิคและเอกสารคุณภาพ

14 4218 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
1 (0-2-1)
16 (11-10-27)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
14 4112 พัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรมทางด้ านเทคโนโลยี
3 (1-4-4)
14 4216
14 4220
14 4219
14 4311
14 4403

นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
การวางแผนและควบคุมการผลิต
โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2
การออกแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ชว่ ย
การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14 4404 สหกิจศึกษาทางการจัดการอุตสาหกรรม
รวม
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (0-4-2)
3 (1-4-4)
1 (0-30-0)
15 (6-46-20)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
6 (0-600-0)
6 (0-600-0)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดหน้ า 289 - 298

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเฉพาะพืน้ ฐาน

พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
14 1101 คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 		
3(3-0-6)
14 1101 Applied Mathematic
วิชาบังคับก่ อน : ต้ องผ่ าน 00 8000 คณิตศาสตร์ ท่ ัวไป
ฟังก์ชนั่ ค่าจริง ลิมติ ความต่อเนือ่ ง อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั
ต่างๆ ประยุกต์ของอนุพนั ธ์ รูปแบบทีไ่ ม่กำ� หนด การอินทิเกรต เทคนิค
ของการอินทิเกรตอินทิกรัลจ�ำกัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบการประยุกต์
ของอินทิกรัล สมการเชิงอนุพนั ธ์เบื ้องต้น  และการประยุกต์
14 1105 ฟิ สิกส์ ส�ำหรั บอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
14 1105 Physics for Industry
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การวัดและหน่วยการวัด สเกลาร์ เวกเตอร์ การ
เคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด แรง กฎการ
เคลื่อนที่ งาน พลังงาน พลังงานทดแทน โมเมนตัม กฎการ
อนุรักษ์ โมเมนตัมอุณหพลศาสตร์ สสาร สมบัติของสสาร
ของไหล เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน�ำ  ไฟฟ้าเบื ้องต้ น คลื่นและเสียง  
เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ ฟิสิกส์ในชีวิตประจ�ำวัน
และปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับฟิ สิกส์ส�ำหรับอุตสาหกรรม

พืนฐานทางเทคโนโลยี
้
14 1100 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
14 1100 Information Technology and Computer
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การบริหารข้ อมูล การใช้ อนิ เตอร์เน็ต การสือ่ สารสมัยใหม่
และการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั มาใช้ในงานอุตสาหกรรม
การประยุกต์เทคโนโลยีสาสนเทศในการบริหารจัดการ
14 1103 ฝึ กปฏิบัติงานเทคโนโลยีพืน้ ฐาน 2(0-4-2)
14 1103 Basic Industrial Technology Practice
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ฝึ กปฏิบตั งิ านอุตสาหกรรมพื ้นฐาน เครื่องมือช่างพื ้น
ฐาน เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือวัดเบื ้องต้ น งานวางแบบชิ ้นงาน
งานตะไบ งานเลือ่ ย งานสกัด งานลับดอกสว่าน งานเจาะ งาน
ท�ำเกลียวด้ วยมือ งานไฟฟ้าเบื ้องต้ น งานเชือ่ มโลหะเบื ้องต้ น
14 1104 วัสดุอุตสาหกรรม		
2(2-0-4)
14 1104 Industrial Materials
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พื ้นฐานของวัสดุอตุ สาหกรรม ประเภทของวัสดุ สมบัติ
ของวัสดุและส่วนประกอบประโยชน์ของวัสดุ หลักการผลิต
และกระบวนการผลิตวัสดุอตุ สาหกรรม การประยุกต์ใช้ งาน
ของวัสดุ วัสดุใหม่ทางอุตสาหกรรม รวมทังวั
้ สดุกบั ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม

14 2102 เทคโนโลยีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
ในอุตสาหกรรม			
14 2102 Electrical Technology and Industrial Electronics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี			
วงจร เครื่ องมือ และวิธีการวัดทางไฟฟ้า หลักการ
ท�ำงานและการใช้ อปุ กรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หลักการเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้า–กล หลักการท�ำงาน การควบคุมและการป้องกัน
เครื่ องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกใช้ ฟิวส์
เบรคเกอร์ และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยอื่นๆ การเลือก
ใช้ สายไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง มาตรฐานความปลอดภัยทาง
14 2109 คอมพิวเตอร์ ช่วยในงานอุตสาหกรรม 3(1-4-4) ไฟฟ้า การแก้ ปัญหาพื ้นฐานทางด้ านไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
14 2109 Computer Application for Industry
และปฏิบตั ิการทดลองเกี่ยวกับการใช้ เครื่ องมือพื ้นฐานทาง
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้าพื ้นฐาน
ปฏิบตั กิ ารการใช้ โปรแกรมช่วยในงานอุตสาหกรรม เช่น
โปรแกรมด้ านสถิติ โปรแกรมด้ านการออกแบบโรงงาน โปรแกรม
ทางด้ านการวางแผนงานต่าง เช่นวางแผนโครงการ วางแผนทาง
ด้ านวัสดุ วางแผนการผลิต  การควบคุมคุณภาพ และการจัดการ
วัสดุคงคลังการพยากรณ์การผลิตและโปรแกรมอืน่ ๆ เป็ นต้ น
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14 2108 เคมีส�ำหรั บอุตสาหกรรม		
3(2-2-5)
14 2108 Chemistry for Industry
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สสารและสมบัติของสาร โครงสร้ างอะตอมและตาราง
ธาตุ พันธะเคมี ปริ มาณสัมพันธ์ แก๊ ส ของเหลวและของแข็ง
กรด-เบส และเกลือ สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์ เคมี จลนพลศาสตร์
เคมี เคมีไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ เคมีในชีวิตประจ�ำวันและปฏิบตั ิ
การที่สอดคล้ องกับทฤษฎีเคมีส�ำหรับอุตสาหกรรม

14 2105 ภาษาอังกฤษส�ำหรั บงานอุตสาหกรรม 2(0-4-2)
14 2105 English for Industry
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ฝึ กปฏิบตั กิ ารสนทนาทางธุรกิจ  การทักทาย แนะน�ำตัว
การอธิบายเกีย่ วกับต�ำแหน่งหน้ าทีง่ าน บริษทั และชีวติ ประจ�ำวัน
เบื ้องต้ น การอธิบายแผนงานโครงการ การโต้ ตอบทางโทรศัพท์
การนัดหมายทางโทรศัพท์ การอธิบายสินค้ า   กระบวนการท�ำงาน
การน�ำเสนอข้ อมูล การเขียนจดหมายธุรกิจสัง่ สินค้ า อ่านตาราง
แคตตาล็อกและคูม่ อื เบื ้องต้ น การเขียนประวัตสิ ว่ นตัว
14 2106 การจัดการอุตสาหกรรม		
3(3-0-6)
14 2106 Industrial Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พื ้นฐานของการบริ หารจัดการ ศาสตร์ และศิลป์ ของ
การจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้ างองค์กรและการก�ำหนด
นโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลใน
งานอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม
การวางแผนด้ านปั จจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์
เศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรม การควบคุมทางด้ านงบประมาณ
และการเงิน ต้ นทุนค่าใช้ จ่าย การบริ หารความเสี่ยง
14 2110 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3(3-0-6)
ในสถานประกอบการ			
14 2110 Safety and Occupational Health in Organization
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาเกีย่ วกับสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุ การค้ นหา
อันตราย การสอบสวน การรายงาน และการประเมินผลทางสถิติ
รวมถึงการใช้ อปุ กรณ์เพือ่ ความปลดภัย การจัดการด้ านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยระเบียบปฏิบตั แิ ละกฎหมายด้ านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหลักการและเทคนิคทีเ่ กี่ยวกับ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
14 4112 การพัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรม 3(1-4-4)
ด้ านเทคโนโลยี		
14 4112 Personnel development and Technological Training
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการ
บริ หารการฝึ กอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ การส�ำรวจ
ความจ�ำเป็ นในการฝึ กอบรมการก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการ
ฝึ กอบรม การจัดท�ำแผน การฝึ กอบรม เทคนิคการน�ำเสนอและ
การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึ กอบรม การวัด
ประเมินผลการจัดท�ำเอกสารในการฝึ กอบรม ฝึ กปฏิบตั ิการ
เป็ นวิทยากรหรื อผู้สอนงาน
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน

กลุ่มวิชาพืนฐานทางเทคโนโลยี
้
การจัดการอุตสาหกรรม
13 3405 การวิเคราะห์ต้นทุนในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
13 3405 Industrial Cost Analysis
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พื ้นฐานของบัญชีต้นทุนการเงินในแง่ของการจัดการ
อุตสาหกรรม ต้ นทุนมาตรฐาน และต้ นทุนทางตรง การควบคุม
ต้นทุนเศรษฐศาสตร์ด้านการวางแผน และการด�ำเนินงานอุตสาหกรรม
เหตุผลและการตัดสินใจส�ำหรับการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์การลดต้ นทุน
14 1200 เขียนแบบอุตสาหกรรม		
3(1-4-4)
14 1200 Industrial Drawing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการเขียนแบบตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์ มาตรฐาน
ทัว่ ไปในการเขียนแบบและการอ่านแบบ การเขียนภาพและการอ่าน
ภาพฉายออโธกราฟฟิ กและพิกโตเลีย่ น มาตรฐานการก�ำหนดขนาด
และพิกดั ความเผือ่ การเขียนภาพตัด การเขียนวิวช่วย และการเขียน
แผ่นคลี่ การสเสก็ตภาพด้ วยมือ การเขียนภาพแยกส่วนและการ
ประกอบ และการใช้ คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบเบื ้องต้ น
14 2201 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3(3-0-6)
14 2201 Industrial and Labour Laws
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุนเพือ่ การอุตสาหกรรม
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงานและ
แรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัตชิ ว่ ยอาชีพและวิชาชีพ พระราช
บัญญัตสิ งวนอาชีพส�ำหรับคนไทย พระราชบัญญัตริ บั รองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมและสิง่ แวดล้อม การจัดตังโรงงานเคมี
้
และสิง่ แวดล้อม
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคมและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
14 3203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาค
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม				
14 3203 Human Resource Management for Industry
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาพนักงาน การคัดเลือกและการ
สัมภาษณ์ การปฐมนิเทศและการบรรจุพนักงาน การฝึกอบรมและ
การพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน วินยั และการร้ องทุกข์
แรงงานสัมพันธ์ และแนวโน้ มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาค
อุตสาหกรรม

14 3205 การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
14 3205 Industrial Work Study
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แนวทางการเพิ่มผลผลิต การเลือกใช้ เทคนิคในการ
บันทึกข้ อมูล และเทคนิคในการตังค�
้ ำถาม ฝึ กปฏิบตั ิการเขียน
แผนภูมิต่อไปนี ้แผนภูมิการผลิตแบบสังเขป แผนภูมิการผลิต
แบบต่อเนื่องประเภทคน วัสดุและเครื่ องจักร แผนภูมิทวีคณ
ู
แผนภูมิการเคลื่อนที่ แผนภูมิสายใย และแผนภูมิสองมือ หลัก
การเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพ การสุ่มงาน การหาเวลา
มาตรฐานแบบต่างๆ ประโยชน์ของการสุ่มงานและเวลา
มาตรฐานและฝึ กปฏิบตั ิการ การใช้ เครื่ องมือในการศึกษาเวลา
เพื่อหาเวลามาตรฐาน

14 3212 การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อปุ ทาน 3(3-0-6)
14 3212 Logistics and Supply Chain Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สภาวะอุตสาหกรรมสมัยใหม่ บทบาทของโลจิสติกส์
และโซ่อปุ ทานในองค์การและอุตสาหกรรมการจัดการไหลของ
วัตถุดิบและสินค้ าคงคลัง การบริ หารการขนส่ง การผลิต การ
จัดซื ้อและคลังสินค้ า การพยากรณ์และวางแผนในโซ่อปุ ทาน
ตัวขับเคลื่อนและอุปสรรค์ในโซ่อปุ ทานพร้ อมกับวิธีการควบคุม
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
14 3217 ระบบการควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3(1-4-4)
14 3217 Pneumatic and Hydraulic System Control
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
กฎเบื ้องต้ นและชนิดของระบบควบคุม ระบบจ่าย
ก�ำลังอุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ สัญลักษณ์
และการท�ำงาน การควบคุมระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ขันพื
้ ้นฐาน การควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ด้วยไฟฟ้า
หลักในการประยุกต์ใช้ รวมถึงการใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรู ปในการ
จ�ำลองระบบการท�ำงาน

14 3207 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
14 3207 Industrial Quality Control
วิชาบังคับก่ อน : ผ่ าน 008001 สถิติท่ ัวไป
การควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ การควบคุม
คุณภาพโดยใช้ หลักสถิติ การศึกษาความผันแปร ความสามารถ
ของขบวนการ แผนภูมิควบคุม การเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ ความสัมพันธ์ ของการควบคุม
คุณภาพกับการออกแบบการตรวจรับการผลิตมาตรฐานคุณภาพ 14 4216 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)
ต่างๆ ที่ใช้ ในระบบอุตสาหกรรม
14 4216 Product Design Innovation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
14 3208 การจัดการโครงการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการในการออกแบบผลิตภัณฑ์
14 3208 Industrial Project Management
การก�ำหนดความต้ องการ การจ�ำแนกปั ญหาในการผลิต การ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ตังข้
้ อก�ำหนดต่างๆของผลิตภัณฑ์ การเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับ
กระบวนการจัดการโครงการเทคนิควิธีการและแนว ผลิตภัณฑ์ การสร้ างแบบจ�ำลองและสร้ างภาพแบบต่างๆการใช้
ปฏิบตั ิในการจัดโครงการ การวางแผนและด�ำเนินการการ โปรแกรมส�ำเร็ จรูปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ า
ควบคุมและสิ ้นสุดโครงการ (pert/cpm) โดยเน้ นความส�ำคัญ
ของการบรรลุงานตามก�ำหนดเวลาและงบประมาณที่ได้ รับ 14 4220 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5)
และการใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรู ปในการจัดการโครงการจากกรณี 14 4220 Production Planning and Control
ศึกษาหรื อตัวอย่าง เช่นโปรแกรม Microsoft Project โปรแกรม วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
QM for Window เป็ นต้ น
บทน�ำในการวางแผนและควบคุมผลิต การพยากรณ์
การผลิต การควบคุมพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิตโดย
14 3209 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6) รวม การวางแผนการผลิตหลัก การวางแผนความต้ องการวัสดุ
14 3209 Industrial Plant Layout
การจัดสายสมดุลการผลิต การวางแผนและควบคุมโครงการ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
และการฝึ กปฏิบตั ิการวางแผนและควบคุมการผลิตในแต่ละ
รูปแบบต่างๆ ของการออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยเรี ยนโดยใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรู ปตามความเหมาะสม
สิ่งสนับสนุนการท�ำงาน การออกแบบสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการออกแบบ
โรงงาน การเลือกท�ำเลที่ตงและชนิ
ั้
ดของอาคาร ชนิดของผัง
โรงงานตลอดจนการวางแผนในการจัดการและบริ หารโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ เกิดความสะดวกและปลอดภัย
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กลุ่มวิชาโครงงาน
14 4218 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1 1(0-2-1)
14 4218 Industrial Management Technology Project 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาโครงงานหรื อปั ญหาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้ องกับ
วิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม และท�ำการแก้ ปัญหา
โดยใช้ หลักเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอย่างเป็ นระบบ
การก�ำหนดเรื่ องหรื อหัวข้ อโครงงานให้ เป็ นไปโดยข้ อตกลง
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษาและนักศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการของภาควิชา นักศึกษาต้ องเขียนรายงานความ
ก้ าวหน้ าฉบับสมบูรณ์ และมีการสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการ
14 4219 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2 2(0-4-2)
14 4219 Industrial Management Technology Project 2
วิชาบังคับก่ อน : 14 4218 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 1
เป็ นโครงงานที่ต่อเนื่องจากวิชา 14 4218 โครงงาน
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม1นักศึกษาต้ องเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ และมีการสอบปากเปล่าต่อคณะกรรมการ

14 3306 จริ ยธรรมในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
14 3306 Industrial Ethics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การศึกษาจรรยาบรรณ จริ ยธรรม และคุณธรรมที่มี
ต่อวิชาการและวิชาชีพ รวมทังผลกระทบของเทคโนโลยี
้
ที่มีต่อ
สังคม ปั ญหาและประเด็นทางด้ านจริ ยธรรมและคุณธรรม
แนวทางแก้ ไขตลอดจนการป้องกันปั ญหาดังกล่าว การเข้ าร่ วม
โครงการอบรมจริ ยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
14 3307 การจัดการความเสี่ยง		
3(3-0-6)
14 3307 Risk Management			
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะและรู ปแบบความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นในองค์การ การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพื่อก�ำหนดนโยบาย วิธีการและการด�ำเนินงานเพื่อการจัดการ
ความเสี่ยง การป้องกันและควบคุมความเสี่ยง รวมถึงการฝึ ก
อบรมบุคคลในองค์การเพื่อเตรี ยมความพร้ อม ในการจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดได้
14 3308 เทคโนโลยีการพยากรณ์ เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
และอุตสาหกรรม
14 3308 Business and Industrial Forecasting Technology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
บทบาทของการพยากรณ์ในการจัดการอุตสาหกรรม
การน�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการพยากรณ์ วิธีต่างๆ
เช่น วิธีการพยากรณ์เชิงปริ มาณ โดยใช้ เทคนิคพยากรณ์แบบ
อนุกรมเวลา เทคนิคการพยากรณ์แบบแนวโน้ ม เทคนิคการ
พยากรณ์ส�ำหรับฤดูกาล เทคนิคการพยากรณ์แบบความสัมพันธ์
การวัดความผิดพลาดของการพยากรณ์ การควบคุมและการ
ติดตาม และการเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม

กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาบริ หารและการจัดการ
14 2300 การตลาดอุตสาหกรรม		
3(3-0-6)
14 2300 Industrial Marketing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แนวคิดทางการตลาดอุตสาหกรรม ประเภทของสินค้ า
อุตสาหกรรม โครงสร้ างองค์กรในตลาดอุตสาหกรรม ลักษณะตลาด
อุตสาหกรรม ความต้ องการในตลาดอุตสาหกรรม แรงกระตุ้นและ
พฤติกรรมของผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรม การจัดการวางแผนทางการ
ตลาด การวิจยั การตลาดอุตสาหกรรม การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการช่องทางการตลาดอุตสาหกรรม
การจัดการราคาสินค้าอุตสาหกรรม การส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรม 14 3309 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
และบทบาทของรัฐบาลในตลาดอุตสาหกรรม
14 3309 Industrial Management Strategy
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
14 2307 การเงินและบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
ลักษณะทัว่ ไปของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
14 2307 Finance and Accounting for Management
สภาพแวดล้ อมภายนอกและภายใน  การวิเคราะห์สถานการณ์
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
กลยุทธ์ ระดับบริ ษัทกลยุทธ์ ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ ระดับหน้ าที่
หลักการพื ้นฐานการจัดการทางการเงินและบัญชีโดย สภาพแวดล้ อมของอุตสาหกรรมและกลยุทธ์การแข่งขัน การน�ำ
ในด้ านการจัดการทางการเงินจะศึกษาเกีย่ วกับทฤษฎีและแนวคิด กลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิ การควบคุม และการประเมินกลยุทธ์ ตลอด
ในการตัดสินใจด้ านการจัดการทางการเงิน เช่น แหล่งทีม่ าของ จนการวิเคราะห์กรณีศึกษาและสถานการณ์ เชิงกลยุทธ์ ใน
เงินทุน การลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนการจ่ายเงินปันผล อุตสาหกรรม
เป็ นต้ นส่วนการศึกษาด้ านบัญชีเพือ่ การจัดการจะศึกษาเน้ นหนัก
ในด้ านการควบคุมโดยใช้ เครื่องมือทางการบัญชี เช่น การจัดท�ำ
งบประมาณและการวิเคราะห์งบการเงินเพือ่ การจัดการ เป็ นต้ น
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

14 3305 การประกันคุณภาพ		
3(3-0-6)
14 3305 Quality Assurance
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาระบบการประกันคุณภาพ ระบบการบริ หาร
งานคุณภาพการตรวจติดตามระบบคุณภาพคุณภาพการตลาด
คุณภาพการออกแบบ คุณภาพการจัดหาคุณภาพการผลิตการ
ควบคุมการผลิตคู่มือคุณภาพคู่มือกระบวนการการฝึ กอบรม
การปรับปรุ งคุณภาพให้ ดีขึ ้นการประยุกต์หลักการและกลวิธี
ทางสถิติกบั การจัดการประกันคุณภาพต้ นทุนคุณภาพ

14 2301 เทคโนโลยีการบ�ำรุ งรั กษา
3(3-0-6)
14 2301 Maintenance Technology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี			
การซ่อมบ�ำรุงของระบบการผลิตของโรงงาน สาเหตุของ
การเสือ่ มสภาพ การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผน
และควบคุมกิจกรรม การบ�ำรุงรักษา การบ�ำรุงรักษาในเชิงป้องกัน
และเชิงคาดการณ์ การบ�ำรุงรักษาแบบทวีผลทีท่ กุ คนมีสว่ นร่วม
(TPM) ประสิทธิผลโดยรวม(OEE) ค่าเวลาเฉลีย่ ก่อนทีเ่ ครื่องจักร
ช�ำรุด (MTBF) เวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ ในการซ่อมเครื่องจักร(MTTR) การ
จัดระบบการบ�ำรุงรักษาของโรงงาน การวัดผลงาน และการประเมิน
3(3-0-6) ผลการซ่อมบ�ำรุง และการเพิม่ ผลผลิตในการบ�ำรุงรักษา

14 3312 การจัดการสินค้ าคงคลัง		
14 3312 Inventory Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
บทน�ำเกีย่ วกับการจัดการสินค้าคงคลัง ประเภทของสินค้า
คงคลัง ต้นทุนเกีย่ วกับสินค้าคงคลังและการวัด เหตุผลของการเก็บ
สินค้ าคงคลัง ปัญหาจากการมีสนิ ค้ าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์
อุปสงค์ วิธกี ารตรวจนับสินค้ าคงคลัง ระบบควบคุมระดับสินค้ า
คงคลัง และการค�ำนวณปริมาณการสัง่ ซื ้อ  และจุดสัง่ ซื ้อ

14 2305 การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
14 2305 Industrial Pollution Control
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความรู้ พื ้นฐานเกี่ยวกับมลพิษอุตสาหกรรม แหล่ง
ที่มาและลักษณะของของเสียอุตสาหกรรม การควบคุมมลภาวะ
อากาศเป็ นพิษและอันตราย กระบวนการควบคุมและบ�ำบัด
น� ้ำเสีย การจัดการและก�ำจัดขยะมลพิษจากกากของเสียและ
3(3-0-6) ของเสียอันตราย มลพิษเสียงและการสัน่ สะเทือน กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง และมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม (ISO 14000)

14 3313 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
14 3313 Industrial Economics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรม
ผู้บริโภค การผลิตและต้นทุน ปัจจัยการผลิต รายได้ การก�ำหนดการ
ผลิตและราคาของตลาดประเภทต่างๆ คุณค่าของเงินตามกาลเวลา
การประเมินเงินลงทุน การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน การเสือ่ มราคาทางการ
เงิน การตัดสินใจภายใต้ ความเสีย่ งและความไม่แน่นอน

14 2306 การทดสอบวัสดุ		
3(1-4-4)
14 2306 Material Testing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การทดสอบวัสดุเพือ่ หาสมบัตทิ างกล การทดสอบแรงดึง
การทดสอบความแข็งการทดสอบแรงกระแทก การทดสอบการล้า
การตรวจสอบหาสิง่ บกพร่องในวัสดุด้วยวิธกี ารตรวจสอบแบบไม่
กลุ่มเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้ อม
ท�ำลาย การตรวจสอบด้ วยอุลตราโซนิกส์ การตรวจสอบด้ วยรังสี
13 5412 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก  การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม
13 5412 Industrial Energy Management
สิง่ บกพร่องในโลหะ หลักการเบื ้องต้นในการวิเคราะห์ความเสียหาย
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
บทบาทของพลังงานในระบบการผลิตอุตสาหกรรม ชนิด 14 3311 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 		
3(3-0-6)
และประเภทของพลังงาน หลักการเลือกใช้ พลังงานในอุตสาหกรรม 14 3311 Packaging Technology
เศรษฐศาสตร์การใช้ พลังงาน หลักการเทคนิคการประหยัดพลังงาน วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ในอุตสาหกรรมกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ พลังงาน
หลักการพื ้นฐานของเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์ การแบ่ง
ชนิดของบรรจุภณ
ั ฑ์ หน้ าที่ของบรรจุภณ
ั ฑ์ วิศวกรรมบรรจุ
13 5602 การจ�ำลองสถานการณ์ 		
3(1-4-4) ภัณฑ์และหลักการทํางานของเครื่ องจักรทางบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิด
13 5602 Simulation
ต่างๆ หลักการพื ้นฐานเทคโนโลยีกระดาษ แก้ วและโลหะ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ และยาง การนําวัสดุเหล่านี ้มาใช้ ในบรรจุ
บทบาทและความส�ำคัญของการจ�ำลองสถานการณ์ ภัณฑ์ การทดสอบขันพื
้ ้นฐานของบรรจุภณ
ั ฑ์ หลักการพื ้นฐาน
เทคนิคการสร้ างแบบจ�ำลองสถานการณ์แบบต่างๆ เทคนิคการ ของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การหาผลที่เหมาะสมของการใช้
สร้ างตารางเลขสุม่ จากตัวแปรต่างๆ การออกแบบการทดสอบ วัสดุในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบและวิเคราะห์
แบบจ�ำลอง  และการใช้ คอมพิวเตอร์ ชว่ ยในการจ�ำลองสถานการณ์ โครงสร้ างของบรรจุภณ
ั ฑ์แบบต่างๆ
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14 4311 การออกแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย 3(1-4-4)
14 4311 Computer Aided Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและวิธีการใช้ โปรแกรม
ส�ำเร็ จรู ปในการออกแบบชิ ้นงาน2มิติและ3 มิติโดยการใช้
โปรแกรมส�ำเร็ จรู ปสมัยใหม่

14 3402 ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ
3(0-240-0)
14 3402 Field Experience
วิชาบังคับก่ อน : 14 3401 การเตรี ยมความพร้ อมก่ อน
ฝึ กประสบการณ์
ฝึ กงานทางด้ านการจัดการอุตสาหกรรมในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 240 ชัว่ โมงมีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยวิศวกร หรื อหัวหน้ างาน อาจารย์ประจ�ำสาขา
14 4317 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) วิชาและมีการน�ำเสนอผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการ
14 4317 Automation in Industry
ประจ�ำสาขาวิชา
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ประเภทของระบบอัตโนมัติ หลักการเบื ้องต้ นในการ กลุ่มสหกิจศึกษา
ออกแบบวงจรอัตโนมัติ อุปกรณ์และการออกแบบวงจรนิวแม 14 4403 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา 1(0-30-0)
ติกส์ การใช้ โซลินอย์วาล์วตัวจัดขันตอนการท�
้
ำงาน การออกแบบ 14 4403 Cooperative Education Preparation
ระบบโฮโดรลิกส์ ระบบพีแอลซี และการใช้ งาน
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและ
14 4318 ระบบควบคุมส�ำหรั บงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) ระเบียบข้ อปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้
14 4318 Control System for Industry
พื ้นฐานในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการเพื่อน�ำไปพัฒนา
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น การ
ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบควบคุม อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ และ พัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ซอฟแวร์ในระบบควบคุม ตัวอย่างระบบอัตโนมัตใิ นงานอุตสาหกรรม สื่อสาร  มนุษยสัมพันธ์ การท�ำงานเป็ นทีม และระบบบริ หาร
หลักการท�ำงานของเซนเซอร์ ทใี่ ช้ วดั และตรวจจับ การเชือ่ มต่อ งานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน
หลักการท�ำงานของคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์และประยุกต์ และเทคนิคการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็ นต้ น
ใช้ ร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ การบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์ในระบบควบคุมและการปฏิบตั งิ านระบบควบคุม
14 4404 สหกิจศึกษาทางการจัดการ
6(0-600-0)
อุตสาหกรรม
14 4404 Cooperative Education in Industrial Management
กลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
วิชาบังคับก่ อน : 14 4403 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจ
กลุ่มฝึ กประสบการณ์ ภาคสนาม
14 3400 สัมนาทางการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ศึกษา
การปฏิบตั ิงานจริ งในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยที่การ
14 3400 Seminar in Industrial Management
ปฏิบตั ิงานและการท�ำรายงานจะต้ องอยู่ภายใต้ การดูแลของ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
กรณีตวั อย่างของปั ญหาทางด้ านเทคโนโลยีการ ผู้บริ หารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ น
จัดการอุตสาหกรรม การประยุกต์ความรู้ จากวิชาต่างๆมาใช้ เวลา 1 ภาคการศึกษาหรื อไม่น้อยกว่า 600 ชัว่ โมงและมีการ
ในการวิเคราะห์และการแก้ ไขปั ญหาทางด้ านธุรกิจและ เขียนรายงานพร้ อมน�ำเสนอต่อคณะกรรมการประจ�ำสาขาวิชา
อุตสาหกรรม ตามหลักจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
14 3401 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึ กประสบการณ์ 1(0-30-0)
14 3401 Experienced Training Preparation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื ้นฐานในการปฏิบตั งิ าน
ในสถานประกอบการเพือ่ น�ำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของแต่ละสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสือ่ สาร  มนุษยสัมพันธ์ การท�ำงานเป็นทีม และระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธกี ารเขียน
รายงานและเทคนิคการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเทีย่ ว
(Tourism Business Management Program)

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม)
(Master Business Management (MBA))
- การจัดการ

Tel. 02-809-0823-25 ตอ 225
มือถือ 081-570-7125 087-411-4412
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วัตถุประสงค์ ของการจัดการศึกษา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้ มีความสามารถทางด้ านการตลาด การบริ หารสมัยใหม่ การใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรู ป การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีในการสนับสนุนงานบริ หารเข้ าสู่การปฏิบตั ิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ โดยบัณฑิตที่ส�ำเร็ จการศึกษาจากคณะ
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ รับการยอมรับจากองค์การต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
ทังนี
้ ้การบริ หารงานของคณะฯ ได้ ตระหนักถึงการประกันคุณภาพวิชาการและการบริ หาร โดยมีคณะกรรมการวิชาการ
เป็ นผู้ก�ำกับการด�ำเนินงานด้ านวิชาการของแต่ละสาขาวิชาชีพให้ ได้ มาตรฐานสากลโดยมีรายนามคณะกรรมการ ดังนี ้

คณะกรรมการก�ำกับมาตรฐานทางวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการ
1.  ศาสตราจารย์เสนาะ
2.  รองศาสตราจารย์ผสุ ดี
3.  อาจารย์ไชยยศ
4.  ดร.พนัส   
5.  อาจารย์พทั ธนันท์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
1.  รองศาสตราจารย์จลีพร
2.  รองศาสตราจารย์ไกรวิชิต  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลนดา
4.  ดร.พนัส   
5.  อาจารย์ศิริประกาย   
สาขาวิชาการตลาด
1.  รองศาสตราจารย์ประยูร  
2.  รองศาสตราจารย์สวาท  
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ
4.  ดร.พนัส   
5.  อาจารย์บญ
ุ สม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา
5.  ดร.พนัส   
6.  อาจารย์ฉัตรชัย
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
1.  อาจารย์ไชยยศ
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์
4.  ดร.พนัส   
5.  อาจารย์สณ
ุ ฐั วีย์
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ติเยาว์
รุ มาคม
ไชยมัน่ คง
อุณหบัณฑิต
ตังวรรณวิ
้
ทย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โกลากุล
ตันติเมธ
สงวนวงษ์ ทอง
อุณหบัณฑิต
พงศ์สวุ รรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บุญประเสริ ฐ
แย้ มวงษ์ ศรี
งามญาณ
อุณหบัณฑิต
รัศมีโชติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กริ ชชาญชัย
อัตธีรวงศ์
สมบูรณ์วิวฒ
ั น์
วสุศรี
อุณหบัณฑิต
เหล่าเขตการณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ไชยมัน่ คง
ถิ่นธานี
เอี่ยมอร่ าม
อุณหบัณฑิต
น้ อยโสภา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ องเที่ยว
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสรรค์
2.  ดร.สุภาภรณ์
3.  อาจารย์รภัส
4.  ดร.พนัส   
5.  อาจารย์อิทธิกร

ภูมิสถาน
ประสงค์ทนั
ศิลป์ ศรี กลุ
อุณหบัณฑิต
ค�ำไล้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สีประจ�ำคณะบริ หารธุรกิจ :  สีน้ำ�เงิน
ส�ำนักงานคณะบริ หารธุรกิจ 02-809-0823 ต่อ 225
สาขาวิชาการจัดการ  ต่อ  211
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ  ต่อ 221
สาขาวิชาการตลาด  ต่อ 228
สายตรงคณะบริ หารธุรกิจ 081-570-7125, 087-411-4412
		

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ต่อ 229
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ต่อ 226
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ต่อ 313

ตารางแสดงหลักสูตรและรอบที่เปิ ดสอน คณะบริ หารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

หลักสูตร (เทียบโอน)
รับผู้จบ ปวส. ขึ้นไป
ปกติ
สมทบ ภาคพิเศษ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

หลักสูตร 4 ปี
รับผู้จบ ม.6/ปวช.
ปกติ
สมทบ ภาคพิเศษ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
่
หมายเหตุ
ภาคปกติ
เรี ยนวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น.
่
ภาคสมทบ (คำ�) เรี ยนวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 18.00 – 21.00 น.
ภาคพิเศษ
เรี ยนวันอาทิตย์
เวลา 08.00 – 19.00 น.
ทังนี
้ ้การปรับเวลาการเรี ยนการสอนขึ ้นอยู่กบั หน่วยกิตและความเหมาะสมตามรายวิชาที่เปิ ดสอน

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอนรายวิชา) มีหลักเกณฑ์ เบือ้ งต้ น ดังนี ้

คุณสมบัติ
1.  เป็ นผู้ส�ำเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของ กระทรวง
ศึกษาหรื อเทียบเท่า
2.  เป็ นผู้ส�ำเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. หรื อเทียบเท่า
3.  เป็ นผู้ส�ำเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาอื่น
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เกณฑ์ การส�ำเร็ จการศึกษา
1.  หลักสูตร 4 ปี : ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี การศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
2.  หลักสูตรเทียบโอน : ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ขึ ้นอยู่กบั หน่วยกิต
ที่ได้ รับการเทียบโอน
ขัน้ ตอนการเทียบโอน
1.  นักศึกษายื่นใบรายงานผลการศึกษาระดับ ปวส. / ระดับปริ ญญาตรี ณ ส�ำนักงานคณะบริ หารธุรกิจ
2.  คณะวิชา/สาขาวิชา ประชุมคณะกรรมการเพื่อเทียบโอนรายวิชา
3.   นักศึกษาเขียนใบค�ำร้ องขอเทียบโอนรายวิชา พร้ อมแนบหลักฐานการอนุมตั ิการเทียบโอนจากหน่วยงานคณะ/
สาขา ช�ำระเงินค่าเทียบโอน 500 บาท ณ ห้ องการเงิน
4.  นักศึกษาน�ำเอกสารเทียบโอนพร้ อมส�ำเนาใบเสร็ จส่งมอบให้ ส�ำนักงานทะเบียนและประมวลผล
5.  ตรวจสอบผลการเทียบโอนผ่านระบบทะเบียน Online ภายใน 2 สัปดาห์
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หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF:HEd)
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      
ภาษาอังกฤษ

:
:

บริ หารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อปริ ญญาและชื่อสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
			ชื่อย่ อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
			ชื่อย่ อ

:
:
:
:

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
B.B.A. (Management)

ปรั ชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
ปรั ชญา
“วิชาการเด่ นล้ำ� คุณธรรมก้ าวไกล ใส่ ใจสังคม”
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการธุรกิจ สามารถประยุกต์ใช้ หลักทฤษฎีทางการจัดการ
ในการประกอบอาชีพเสริ มสร้ างประสบการณ์จากการฝึ กวิเคราะห์กรณีศึกษาและการปฏิบตั ิร้ ู จกั น�ำเทคนิคและหลักวิชาที่ได้
รับไปประยุกต์ใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ  และเป็ นผู้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
วัตถุประสงค์
1.  ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการให้ มีความรู้  ความเข้ าใจ มีสมรรถนะ (Core Competency)  และความสามารถ
(Ability) ในการท�ำงานด้ านการบริ หารและการประสานงานสามารถน�ำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ ในการพัฒนาตนเองและ
หน่วยงานหรื อสถาบันที่เกี่ยวข้ อง
2.  ผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถน�ำความรู้ ทางการบริ หารไปประยุกต์และประกอบ
อาชีพด้ านการวางแผน  การจัดระบบงาน  การเป็ นผู้น�ำ  และการควบคุมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการให้ มีวิสยั ทัศน์  มีทศั นคติ  และความคิด
ในเชิงสร้ างสรรค์เพื่อการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดยระยะเวลาศึกษาใน 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค
การศึกษา  และภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา
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คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

1.  ส�ำเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า
2.  หรื อส�ำเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
3.   หรื อเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดม            
ศึกษารับรองเพื่อโอนหน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ
4.  ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะสมที่จะเข้ าศึกษาได้
5.  ไม่มีความประพฤติที่สงั คมรังเกียจ และไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.  มีผ้ รู ับรองซึง่ มีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ ตลอดเวลา

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

1.  นักเรี ยนที่เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.  นักเรี ยนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็ นผู้ด�ำเนินการคัดเลือกเอง
3.  การคัดเลือกโดยคณาจารย์ประจ�ำคณะบริ หารธุรกิจ ด้ วยวิธีการสอบข้ อเขียน และ/หรื อการสอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาการส�ำเร็ จการศึกษา ดังนี้

1.   ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า                 
ใช้ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี การศึกษา หรื อ 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
2.   ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) หรื อเทียบเท่า หรื อเคยศึกษาอยู่ใน                      
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานเพื่อเทียบโอน                      
หน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา หรื อ 2 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ขึ ้นอยู่
กับหน่วยกิตที่ ได้ รับการเทียบโอน
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โครงสร้ างหลักสูตร

จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต ประกอบด้ วย หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวด
วิชาเลือกเสรี รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
3  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
3  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    
9  หน่วยกิต
4.  กลุ่มวิชาภาษา
15  หน่วยกิต               
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน 93 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชาแกน
36  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
36  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาเอกเลือกหรื อเอกเลือกบังคับต่างสาขา
21  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย รายวิชาและจ�ำนวนหน่ วยกิต ดังนี ้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
00 5000   มนุษยสัมพันธ์
     3(3-0-6)
  Human Relations
00 5001   สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า      1(1-0-2)
  Information Services and Study Fundamentals
00 5002   ศิลปวัฒนธรรม
     3(3-0-6)
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6)
  Civilization
00 5006   จริ ยศาสตร์ วิสยั ทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6)
  
  Moral Vision and Life Style
00 5007   ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง  1(0-2-4)
  Study Skills and Self-Development
00 5008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
     1(0-2-4)
  Physical Education for Quality of Life
00 5009   ภูมิปัญญาไทย
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรัชญาเพื่อการด�ำรงชีวิต
     3(3-0-6)
  Philosophy and Life
00 5012   ความเป็ นพลเมือง
     3(3-0-6)
  Citizenships
00 5013   ทักษะการรู้ สารสนเทศ
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills

2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
00 6001   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
     3(3-0-6)
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  Society Economy Politics and Government
  in Democratic System
00 6002   กฎหมายเบื ้องต้ น
     3(3-0-6)
  Introduction to Law
00 6003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
     3(3-0-6)
  Psychology for Quality of Life
00 6004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ
  Environmental and Natural Resource Management
00 6007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
00 6010   การพัฒนาบุคลิกภาพ
     3(3-0-6)
  Personality Development
00 6011   ความรู้ เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Introduction to Business    
00 6013   การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
00 6014   ธนบุรีศกึ ษา
     1(2-0-4)
  Thonburi Studies
00 6015   ไทยศึกษา
     3(3-0-6)
  Thai Studies
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00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ 3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)
00 6017   การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น
     3(3-0-6)
  Local Studies
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
บังคับเรี ยน 9 หน่ วยกิต
00 7000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 7006   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่ปนุ่ 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปนุ่ 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   การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
บังคับเรี ยน 3 หน่ วยกิต
00 8003   พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 8000   คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิติทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวติ
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8007   การคิดและการตัดสินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิชาเฉพาะด้ าน ประกอบด้ วย 3 กลุ่มวิชา

93 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน จ�ำนวน 36 หน่ วยกิต
20 1101   หลักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1102   เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1103   การบัญชีการเงิน
     3(2-2-5)
  Financial Accounting
20 2104   เศรษฐศาสตร์ มหภาค
     3(3-0-6)
  Macroeconomics
20 2105   หลักการบริ หาร
     3(3-0-6)
  Principle of Management
20 2106   กฎหมายธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Law
20 2107   การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ      3(3-0-6)
  Production and Operations Management
20 2111   การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรู ป      3(3-0-6)
  ในงานธุรกิจ
     
  
  Applied Business Programming
20 3112   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
     3(3-0-6)
  Human Resources Management
20 3113   การเงินธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Finance
20 3114   การภาษี อากร   
     3(3-0-6)
  Taxation
20 4115   การจัดการกลยุทธ์
     3(3-0-6)
  Strategic Management

2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�ำนวน 36 หน่ วยกิต
24 2201   พฤติกรรมองค์การ
     3(3-0-6)
  Organizational Behavior
24 2202   การบัญชีเพื่อการจัดการ
     3(2-2-5)
  Managerial Accounting
24 3204   การสื่อสารเพื่อการจัดการ
     3(3-0-6)
  Management Communication
24 3206   การออกแบบองค์การ
     3(3-0-6)
  Organizational Design
24 3207   ภาวะผู้น�ำ
     3(3-0-6)
  Leadership
24 4206   การวางแผนและการควบคุม
     3(3-0-6)
  Planning and Control
24 4207   การจัดการโครงการ
     3(3-0-6)
  Project Management
24 4212   สัมมนาทางการจัดการ
     3(3-0-6)
  Seminar in Management
24 4216   การจัดการความเสี่ยง
     3(3-0-6)
  Risk Management
24 4217   จริ ยธรรมทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Ethics
24 4218   การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
     3(3-0-6)
  Supply Chain Management
24 4219   การประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง    3(3-0-6)
  และขนาดย่อม
  Small and Medium Enterprises Management
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต จากรายวิชา
ดังต่ อไปนี้
24 3303   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
  International Business Management
24 3305   การเจรจาต่อรอง
     3(3-0-6)
  Negotiation
24 3306   สรรหาคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)
  Human Resource Recruitment and Selection
24 3307   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     3(3-0-6)
  Human Resource Development
24 3308   การบริ หารค่าตอบแทน  
     3(3-0-6)
  Compensation  Management
24 4307   การจัดการส่งออกและน�ำเข้ า
     3(3-0-6)
  Export-Import Management
24 4309   การจัดการความรู้
     3(3-0-6)
  Knowledge Management

24 4310   การศึกษาเฉพาะบุคคล
     3(2-2-5)
  Individual Study
24 4311   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ      3(3-0-6)
  Business Information Technology26 3304   
24 4312   ความสัมพันธ์ ระหว่างฝ่ ายบริ หารกับ     3(3-0-6)
  พนักงาน
  Employee  Relationship Management
24 4313   การประเมินการปฏิบตั ิงาน
     3(3-0-6)
  Performance Appraisals
24 4314   การจัดการธุรกิจเฉพาะ
     3(3-0-6)
  Specific Business Management
24 4315   การบริ หารการเปลี่ยนแปลง
     3(3-0-6)
  Change Management
่
กลุ่มที 1 เลือกฝึ กงาน
24 4316  สถิติและวิธีวิจยั ทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Statistics and Business Research
24 4317   ฝึ ก งาน
    3(0-200-0)
  Internship Study
กลุ่มที่ 2 เลือกสหกิจศึกษา
24 4318   เตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา
     1(0-40-0)
  Preparation before Co-operative Education
24 4319   สหกิ จ ศึก ษา
    6(0-540-0)
  Co-operative Education
กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับสาขาวิชาการจัดการ
ส�ำหรั บนักศึกษาต่ างสาขา
24 2201   พฤติกรรมองค์การ
     3(3-0-6)
  Organizational Behavior
24 3207   ภาวะผู้น�ำ
     3(3-0-6)
  Leadership
24 4206   การวางแผนและควบคุม
     3(3-0-6)
  Planning and Control
24 4207   การจัดการโครงการ
     3(3-0-6)
  Project Management
24 4219   การประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง    3(3-0-6)
  และขนาดย่อม
  Small and Medium Enterprises Management

หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่ วยกิต

เลือกเรี ยนอย่างน้ อย 2 รายวิชา จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
จากรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรีในระดับ ไม่ต�่ำ
กว่าปริ ญญาตรี โดยไม่ซ� ้ำกับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ ว

147

แผนการศึกษา หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
แผนการศึกษาส�ำหรั บหลักสูตร 4 ปี
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 50xx จากกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
00 80xx จากกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
20 1101 หลักการตลาด
20 1102 เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
รวม
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 60xx จากกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
00 80xx จากกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
00 8003 พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 1103 การบัญชีการเงิน
20 2105 หลักการบริ หาร
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18 (15-6-33)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 70xx จากกลุ่มวิชาภาษา

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

20 2104
20 2106
20 2111
วิชาเลือก
วิชาเลือก
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หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)

เศรษฐศาสตร์มหภาค
กฎหมายธุรกิจ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปในงานธุรกิจ
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
จากกลุ่มวิชาเอกเลือก/กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับต่าง
สาขา
รวม

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (16-4-34)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20 2107 การจัดการผลิตและปฏิบตั กิ าร
20 3112
24 2201
24 2202
24 3204
วิชาเลือก

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
พฤติกรรมองค์การ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การสื่อสารเพื่อการจัดการ
จากกลุม่ วิชาเอกเลือก/กลุม่ วิชาเอกเลือกบังคับต่าง
สาขา
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 70xx จากกลุม่ วิชาภาษา
20 3113
20 3114
24 3206
24 3207
วิชาเลือก

การเงินธุรกิจ
การภาษี อากร
การออกแบบองค์การ
ภาวะผู้น�ำ
จากกลุม่ วิชาเอกเลือก/กลุม่ วิชาเอกเลือกบังคับต่าง
สาขา
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
24 4206 การวางแผนและการควบคุม
24 4207
24 4216
24 4217
วิชาเลือก

การจัดการโครงการ
การจัดการความเสี่ยง
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
จากกลุม่ วิชาเอกเลือก/กลุม่ วิชาเอกเลือกบังคับต่าง
สาขา
วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (18-0-36)
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กรณีท่ ี 1 ส�ำหรั บนักศึกษาที่เลือกฝึ กงาน
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20 4115 การจัดการกลยุทธ์
24 4212
24 4218
24 4219
วิชาเลือก

สัมมนาทางการจัดการ
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
การประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จากกลุม่ วิชาเอกเลือก/กลุม่ วิชาเอกเลือกบังคับต่าง
สาขา
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
24 4316 สถิตแิ ละวิธีวิจยั ทางธุรกิจ
24 4317 ฝึ กงาน
รวม
กรณีท่ ี 2 ส�ำหรั บนักศึกษาที่เลือกสหกิจ
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20 4115 การจัดการกลยุทธ์
24 4212
24 4218
24 4219
24 4318
วิชาเลือก

สัมมนาทางการจัดการ
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
การประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา
จากกลุม่ วิชาเอกเลือก/กลุม่ วิชาเอกเลือกบังคับต่าง
สาขา
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
24 4319 สหกิจศึกษา

ชื่อวิชา
รวม
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หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15 (15-0-30)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (0-200-0)
6 (3-200-6)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-40-0)
3 (3-0-6)
16 (15-40-30)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
6 (0-540-0)
6 (0-540-0)
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แผนการศึกษาส�ำหรั บหลักสูตร 4 ปี (โดยการเทียบโอนผลการเรี ยน)
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
00 70xx จากกลุม่ วิชาภาษา
3 (2-2-5)
20 1101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
20 2104 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
20 2105 หลักการบริ หาร
3 (3-0-6)
20 2107 การจัดการผลิตและปฏิบตั กิ าร
3 (3-0-6)
20 2111 การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็จรูปในงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
รวม
18 (16-4-34)
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20 3113 การเงินธุรกิจ
24 2201 พฤติกรรมองค์การ
24 2202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
24 3204 การสื่อสารเพื่อการจัดการ
24 3206 การออกแบบองค์การ
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเอกเลือก/กลุม่ วิชาเอกเลือกบังคับต่าง
สาขา
รวม
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 70xx จากกลุ่มวิชาภาษา
24 3207
24 4206
24 4207
24 4216
24 4217

ภาวะผู้นำ�
การวางแผนและการควบคุม
การจัดการโครงการ
การจัดการความเสี่ยง
จริยธรรมทางธุรกิจ
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (16-0-36)

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)
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ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
20 4115 การจัดการกลยุทธ์
3 (3-0-6)
24 4218 การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
3 (3-0-6)
24 4212 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
24 4219 การประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเอกเลือก/กลุม่ วิชาเอกเลือกบังคับต่าง
3 (3-0-6)
สาขา
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเอกเลือก/กลุม่ วิชาเอกเลือกบังคับต่าง
3 (3-0-6)
สาขา
รวม
18 (18-0-36)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการจัดการ

24 3206 การออกแบบองค์ การ
3(3-0-6)
24 3206 Organization Design
ดูรายละเอียดหน้ า 289 - 298
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 2105 หลักการบริ หาร
ศึกษาปั จจัยว่าด้ วยองค์ประกอบขององค์การ สภาพ
หมวดวิชาเฉพาะ
แวดล้ อมขององค์การ ตลอดจนปั จจัยประกอบ (Contingency
กลุ่มวิชาแกน
Factors) ที่พึงน�ำเข้ าร่ วมพิจารณาในการออกแบบโครงสร้ าง
ดูรายละเอียดหน้ า 231 - 232
และองค์ประกอบขององค์การตลอดจนการแบ่งส่วนองค์การ
(Departmentalization) ขององค์การทัว่ ไปและองค์การ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
สาธารณะ (Public organization ตลอดจนเทคนิควิธีในการ
24 2201 พฤติกรรมองค์ การ		
3(3-0-6)
ปรับโครงสร้ างองค์การ (Reorganization) การปฏิรูประบบ
24 2201 Organizational Behavior
บริ หาร (Administrative Reform) การสร้ างนวัตกรรมใหม่   
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 2105 หลักการบริ หาร
ในองค์การ (Reinventing) การรื อ้ ปรับระบบกระบวนการหลัก
ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ แนวคิดด้ านจิตวิทยา  
ในองค์การ (Reengineering)
สังคมวิทยา รวมถึงการรับรู้ กระบวนการติดต่อสื่อสาร การจูงใจ  
ภาวะผู้น�ำ  อิทธิพล และความสามารถของกลุ่ม การบริ หาร
24 3207 ภาวะผู้น�ำ			
3(3-0-6)
ความขัดแย้ งและการพัฒนาองค์การ พร้ อมทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
24 3207 Leadership
กับองค์การ แนวทางการศึกษาเน้ นใช้ กรณีศกึ ษาและมีตวั อย่าง
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 2105 หลักการบริ หาร
ประกอบ
ศึกษาแบบต่าง ๆ ของผู้น�ำ  วิธีบริ หารมนุษยสัมพันธ์
การเสริ มสร้ างบุคลิกภาพในการเป็ นผู้น�ำ  การจูงใจ และการ
24 2202 การบัญชีเพื่อการจัดการ		
3(2-2-5)
สร้ างความร่ วมมือ ศึกษาถึงอิทธิพลของผู้น�ำที่มีต่อพฤติกรรม
24 2202 Managerial Accounting
และการตัดสินใจที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็ จของกลุ่ม  
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1103 การบัญชีการเงิน
ข้ อมูลทางการบัญชีและกระบวนการเสนอข้ อสนเทศ
24 4206 การวางแผนและควบคุม		
3(3-0-6)
ทางการบัญชีเพื่อใช้ ในการวางแผนและการควบคุมของ                   
24 4206 Planning and Control
ฝ่ ายบริ หารโดยศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงินและการ                 
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 2105 หลักการบริ หาร
จัดท�ำงบประมาณตามแผนงานความสัมพันธ์ ของต้ นทุนแนวความคิดและน�ำกระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ  
จ�ำนวน-ก�ำไรต้ นทุน มาตรฐานและการประเมินผลการท�ำงาน
มาใช้ ในการวางแผนและการควบคุมการจัดการทางธุรกิจ
การค�ำนวณต้ นทุนผลิตภัณฑ์รวมถึงการศึกษากระบวนการ
กระบวนการในการวางแผน การวางแผนภายใต้ สถานการณ์ ที่
ตัดสินใจในปั ญหาต่างๆ ของฝ่ ายบริ หาร
เปลี่ยนแปลง การควบคุมโดยงบประมาณประเภทต่าง ๆ การ
ควบคุมด้ วยโครงข่ายปฏิบตั งิ านเทคนิคและวิธีการควบคุมการ
24 3204 การสื่อสารเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
ปฏิบตั งิ านในระดับต่างๆ
24 3204 Management Communication
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 2105 หลักการบริ หาร
24 4207 การจัดการโครงการ		
3(3-0-6)
ทฤษฎีการสื่อสารในองค์การ พฤติกรรมของการ
24 4207 Project Management
สื่อสาร ประเภทของการสื่อสารในองค์การ การสื่อสาร                        
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 2105 หลักการบริ หาร
อิเล็คทรอนิกส์ การสื่อสารต่างวัฒนธรรม จริ ยธรรมในการ
วิธีการท�ำโครงการ การศึกษาความเป็ นไปได้ โดย
สื่อสาร การสื่อสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรการรายงานเพื่อการ
พิจารณาถึงปั จจัยประกอบต่างๆ ที่จะต้ องน�ำเข้ ามาประกอบ
ตัดสินใจ การน�ำเสนอ การสื่อสารด้ วยวาจารวมทังการสื
้
่อสาร
การศึกษา การวางแผนและวิเคราะห์ระบบการด�ำเนินการ และ
ในระหว่างวิกฤติ และการเปลี่ยนแปลง
การจัดการโครงการและการประเมินค่าของโครงการ

153

24 4212 สัมมนาทางการจัดการ		
3(3-0-6)
24 4212 Seminar in Management
วิชาบังคับก่ อน : เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ าย
กรณีตวั อย่างของปั ญหาทางด้ านการบริ หารการ
จัดการในธุรกิจ การประยุกต์ความรู้ ทางวิชาการต่างๆ มาใช้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ ปัญหาทางด้ านธุรกิจ
ตามหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

24 4219 การประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 3(3-0-6)
และขนาดย่ อม				
24 4219 Small and Medium Enterprise Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 2105 หลักการบริ หาร
ศึกษาลักษณะของผู้ประกอบการ ทักษะที่จ�ำเป็ นของ
ผู้ประกอบการ เครื่ องมือส�ำหรับผู้ประกอบการ การแสวงหา
โอกาสของธุรกิจใหม่ ปั ญหาและอุปสรรคของธุรกิจใหม่                   
แผนพัฒนาส�ำหรับธุรกิจใหม่ การวางแผนกลยุทธ์ ส�ำหรับธุรกิจ
24 4216 การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6) ใหม่ และธุรกิจที่ด�ำเนินงานอยู่แล้ ว วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
24 4216 Risk Management
ต่อความส�ำเร็ จ การแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง รวมทังการปรั
้
บตัว
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ของกิจการเพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและเพื่อ
ศึกษาหลักการพื ้นฐานและสภาวะที่ก่อให้ เกิดความ ให้ ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้
เสี่ยงในองค์การ ลักษณะและรู ปแบบความเสี่ยง โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง ผลของความเสี่ยงต่อองค์การ การวัดและ กลุ่มวิชาเอกเลือก
ประเมินมูลค่าความเสี่ยง การวิเคราะห์ ด้ านกลยุทธ์ ความ 24 3303 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ 3(3-0-6)
เสี่ยงด้ านการด�ำเนินงาน ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยง 24 3303 International Business Management
ด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบกระบวนการ วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 2105 หลักการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงและวิกฤตของธุรกิจ เทคนิคและเครื่ องมือที่
ศึกษาสภาพแวดล้ อมธุรกิจระหว่างประเทศ  รู ปแบบ
ใช้ ในการป้องกันและการควบคุมความเสี่ยง
การเข้ าสู่ตลาด ทฤษฎีการค้ าระหว่างประเทศ การลงทุนทาง
ตลาดระหว่างประเทศ  กฎเกณฑ์การค้ าระหว่างประเทศ (WTO)
24 4217 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระบบการเงินระหว่างประเทศ การ
24 4217 Business Ethics
ตลาด การบริ หารงานบุคคล การควบคุม  ค�ำนึงถึงคุณธรรม
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
จริ ยธรรม ของนักบริ หาร
ศึกษาความหมายและความส�ำคัญของจริ ยธรรม
ทฤษฎีและ แนวความคิดทางจริ ยธรรม ความรู้ พื ้นฐาน                     24 3305 การเจรจาต่ อรอง		
3(3-0-6)
เกี่ยวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความ                      24 3305 Negotiation
รับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมการปลูกฝั ง จริ ยธรรม               วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ในหน่วยงาน การสร้ างและพัฒนาจริ ยธรรมในองค์กรธุรกิจ
แนวคิดของการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ
การใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารองค์กร หลักจริ ยธรรม ที่ส�ำคัญในการเจรจาต่อรอง ศิลปะการเจรจา ต่อรอง ยุทธวิธี
ในการท�ำงานส�ำหรับ ผู้บริ หารและพนักงาน หลักพุทธศาสนา และการประเมินกลยุทธ์ ในการเจรจาต่อรอง กระบวนการตัด
กับการพัฒนาคุณธรรมของผู้บริ หาร
สินใจและแก้ ปัญหาในลักษณะต่างๆ โดยเน้ นการใช้ หลักการ
และวิธีการคิดวิเคราะห์ที่เป็ นระบบ การค�ำนวณควบคุมและ
24 4218 การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
3(3-0-6) ประเมินผลการตัดสินใจซึ่งจะท�ำให้ นักศึกษาสามารถ                        
24 4218 Supply Chain Management
เสริ มสร้ างทักษะและเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจใน                           
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เชิงบริ หาร โดยค�ำนึงถึงคุณธรรม จริ ยธรรมของ นักบริ หาร
ความเข้ าใจ ความสามารถในธุรกิจหลัก (Core
Competency) การตัดสินใจเลือกผลิตหรื อจัดซื ้อ การเลือก 24 3306 สรรหาคัดเลือกทรั พยากรมนุษย์ 3(3–0–6)
แหล่งซื ้อและซัพพลายเออร์ แนวคิดการจัดซื ้อสมัยใหม่                     24 3306 Human Resource Recruitment and Selection
และความเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ บทบาทของซัพพลายเออร์ วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 3112 การจัดการที่มีส่วนร่ วมในการออกแบบและการผลิตคุณภาพ และการ    ทรั พยากรมนุษย์
บูรณาการโลจิสติกส์และการประสานงานซัพพลายเชน
พยากรณ์ก�ำลังคน เทคนิคการวางแผนคนในภาครัฐ
และในภาคธุรกิจเอกชน การวิเคราะห์งาน และการประเมิน
ค่าของงาน การก�ำหนดต�ำแหน่ง การสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร การทดสอบ การสัมภาษณ์ การปฐมนิเทศและการ
ทดสอบการปฏิบตั ิงาน
154 คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

24 3307 การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
3(3-0-6)
24 3307 Human Resource Development		
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 3112 การจัดการทรั พยากร
มนุษย์
ศึกษาแนวคิด หลักการและวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ให้ มีทกั ษะ ความรู้ และความ
สามารถในงานทรัพยากรมนุษย์ทกุ ด้ าน การท�ำความเข้ าใจ
ในพฤติกรรมและการเรี ยนรู้ ของพนักงานในองค์ การ                              
การวางแผน การจัดการเพื่อแก้ ปัญหาการท�ำงาน การออกแบบ
และจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานในรู ปแบบ
ต่างๆ เพื่อความเหมาะสมกับงานการสร้ างวัฒนธรรมองค์การ
ให้ เอื ้อต่อการเผชิญความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และน�ำเสนอ
กลยุทธ์ ในการพัฒนามนุษย์ ค�ำนึงถึงคุณธรรม จริ ยธรรมของ
นักบริ หาร
24 3308 การบริ หารค่ าตอบแทน 		
3(3-0-6)
24 3308 Compensation Management		
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 3112 การจัดการทรั พยากร
มนุษย์
ทฤษฎีการบริ หารค่าตอบแทน ปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการบริ หารค่าตอบแทน โครงสร้ างค่าจ้ างเงินเดือน                         
การส�ำรวจค่าจ้ างเงินเดือน หลักปฏิบตั ิในวงการธุรกิจ                          
หลักการจ่ายค่าตอบแทน รายละเอียดการปฏิบตั ิเรื่ องการ                   
จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน ตลอดจนแนวโน้ มของการบริ หาร
ค่าตอบแทน
24 4307 การจัดการส่ งออกและน�ำเข้ า
3(3-0-6)
24 4307 Export-Import Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
รู ปแบบและลักษณะของตลาดส่งออกและน�ำเข้ า  
การติดต่อซื ้อขาย เงื่อนไขการค้ า (Incoterms) การขนส่ง การ
ช�ำระเงิน การเสนอราคา  การต่อรองราคา การช�ำระเงิน และ
พิธีการศุลกากร

24 4310 การศึกษาเฉพาะบุคคล		
3(3-0-6)
24 4310 Individual Study
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ต้ องศึกษาวิชาเอกเฉพาะไม่ต�่ำกว่า 15 หน่วยกิต  
ค้ นคว้ าหรื อท�ำวิจยั ในวิชา หรื อหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง กับสาขา
วิชาการจัดการ ภายใต้ ค�ำปรึ กษาแนะน�ำและดูแลจากอาจารย์
ที่ปรึ กษาที่ได้ รับมอบหมายจากภาควิชา
24 4311 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
24 4311 Business Information Technology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
กระบวนการธุรกิจ ความต้ องการใช้ สารสนเทศของ
แต่ละหน้ าที่ทางธุรกิจการใช้ สารสนเทศในการจัดการกระบวนการ
ธุรกิจการน�ำโปรแกรมส�ำเร็ จรู ปมาใช้ ในการจัดการเช่น ERP
ในด้ านการผลิต การตลาด การเงินและบัญชี และการบริ หาร
งานบุคคล
24 4312 ความสัมพันธ์ ระหว่ างฝ่ ายบริ หาร 3(3–0–6)
กับพนักงาน				
24 4312 Employees – Relationship Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 3112 การจัดการทรั พยากร
มนุษย์
ศึกษาแนวคิดหลักการและปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับฝ่ ายบริ หาร วิธีการบริ หาร
แรงงานเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ เกิดความพอใจแก่             
ทุกฝ่ าย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขององค์การ

24 4313 การประเมินการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
24 4313 Performance Appraisal		
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 3112 การจัดการทรั พยากร
มนุษย์
กระบวนการในการก�ำหนดมาตรฐาน และเป้าหมาย
ของผลงานให้ สอดคล้ องกับนโยบาย และกลยุทธ์ ธุรกิจของ
องค์การ วิธีการประเมินผลงานของบุคลากร การให้ ความดี
24 4309 การจัดการความรู้ 		
3(3-0-6) ความชอบ การปรับปรุ งผลงานในอนาคต รวมทั ้งศึกษาถึง
24 4309 Knowledge Management
ความหมาย หลักการโครงสร้ างหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่า
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 2105 หลักการบริ หาร ตอบแทนโดยอาศัยการประเมินค่างาน ปั จจัยด้ านสภาพ
ระบบพัฒนาและบริ หารองค์ความรู้ โดยเน้ นการ แวดล้ อมทังภายในและประเมิ
้
นค่างานภายนอกองค์การที่มี
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และชุมชนแนวทางการพัฒนาและ              ผลกระทบต่อการก�ำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนเทคนิคการ
จัดการภูมิปัญญาท้ องถิ่นและภูมิปัญญาสากล การส่งเสริ ม บริ หารค่าจ้ างเงินเดือนและผลประโยชน์เกื ้อกูลรู ปแบบต่างๆ
และสนับสนุนให้ เกิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ การศึกษากรณี
ตัวอย่างการจัดการความรู้
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24 4314 การจัดการธุรกิจเฉพาะ		
3(3-0-6)
24 4314 Specific Business Management
ศึกษาการด�ำเนินงานของธุรกิจตามความต้ องการ
ของตลาดหรื อตามที่นโยบายภาครัฐส่งเสริ มและสนับสนุนโดย
เน้ นด้ านสิ่งแวดล้ อมทางธุรกิจ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจและสถานการณ์ทาง
ธุรกิจในปั จจุบนั ที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจเฉพาะทาง โอกาส
และอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจตลอดจนแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหาต่างๆเน้ นการเรี ยนรู้ จากกรณีศกึ ษา
24 4315 การบริ หารการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
24 4315 Change Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 2105 หลักการบริ หาร
ศึกษาธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ การ
พัฒนากลยุทธ์   การเปลี่ยนแปลง การบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ในกลุ่ม การประเมินประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลง การ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การ บทบาทของ
ผู้ริเริ่ มการเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้ อมภายใน
และภายนอกองค์การ ทฤษฎีและแนวคิดของการพัฒนาองค์การ
การวิเคราะห์และระบุปัญหา การปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
ภายในองค์การ รวมทังเทคนิ
้
คในการส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ ค�ำนึงถึงคุณธรรม จริ ยธรรม
ของนักบริ หาร
24 4316 สถิติและวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
24 4316 Statistics and Business Research
Methodology
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ าย
(ส�ำหรั บนักศึกษาเลือกกรณีท่ ี 1)
ลักษณะขอบเขตและความหมายของวิธีการวิจยั   
ประเภทของการวิจยั ระเบียบวิธีการวิจยั ขันตอนการด�
้
ำเนิน
งานวิจยั ปั ญหาวิจยั สมมุติฐานการวิจยั   และการใช้ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลแปลความหมายข้ อมูล เพื่อประโยชน์ใน
การตัดสินใจเขียนรายงานและหัวข้ อโครงงานเพื่อการวิจยั   
การน�ำผลการวิจยั ไปใช้ ในการจัดการธุรกิจ
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24 4317 ฝึ กงาน			
3(0-200-0)
24 4317 InternshipStudy
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ าย
(ส�ำหรั บนักศึกษาเลือกกรณีท่ ี 1)
การฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการธุรกิจเป็ น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ / 200ชัว่ โมง ให้ ค้ นุ เคยกับสภาพการ
ท�ำงาน เรี ยนรู้ วิธีการปรับตัวเข้ ากับสิ่งแวดล้ อมของการท�ำงาน  
เพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อการเตรี ยมความพร้ อมสู่โลกของการ
ท�ำงานเมื่อส�ำเร็ จการศึกษา การฝึ กฝนให้ ร้ ู จกั กับการเผชิญ
หน้ ากับปั ญหาในรู ปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ ้นขณะท�ำงาน เพื่อเรี ยน
รู้ แนวทางแก้ ไข  รวมทังการประยุ
้
กต์ใช้ ความรู้ ในสาขาที่เรี ยน
เข้ ากับการปฏิบตั ิงานจริ ง
24 4318 เตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา 1(0-40-0)
24 4318 Preparation Before Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ าย
(ส�ำหรั บนักศึกษาเลือกกรณีท่ ี 2)
การเตรี ยมความพร้ อมให้ นกั ศึกษามีความพร้ อม
สูงสุดก่อนที่จะออกไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบ
การหรื อองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต จะมีการอบรมเรื่ อง ความรู้ ทาง
วิชาการความรู้ ในการด�ำรงชีวิตในสังคมการท�ำงานร่ วมกับผู้
ร่ วมงาน จริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร การพัฒนา
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ การเลือกงานและสถานประกอบ
การหรื อองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตการเขียนใบสมัคร การเขียนประวัติ
ส่วนตัว การเตรี ยมตัวเพื่อสัมภาษณ์ การบรรยายพิเศษของ
สถานประกอบการหรื อองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต การน�ำเสนอโครงการ
หรื อผลงานวิชาการ ความปลอดภัยในสถานประกอบการหรื อ
องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต เป็ นต้ น
24 4319 สหกิจศึกษา		
6(0-540-0)
24 4319 Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน : 24 4220 เตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
การจัดการศึกษาให้ นกั ศึกษาได้ ไปปฏิบตั ิงาน                      
ในสถานประกอบการในระหว่างที่ก�ำลังศึกษาอยู่เพื่อให้ นกั ศึกษา
ได้ เชื่อมโยงการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนกับประสบการณ์ จากการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ โดยปฏิบตั ิงานเต็มเวลา
มีการประเมินผลและการรับรองการปฏิบตั ิงาน จากสถาน
ประกอบการและจากอาจารย์ที่ปรึ กษา

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF:HEd)
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:  
:   

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริ ญญาและชื่อสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
			ชื่อย่ อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
			ชื่อย่ อ    :

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
B.B.A. (Business Computer)

ปรั ชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ปรั ชญา
“ผลิตบัณฑิตให้ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มีคุณธรรมน�ำสู่สังคม”
ผลิตบัณฑิตให้ เป็ นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ ทางด้ านธุรกิจ                          
เพื่อประกอบอาชีพ ทังในองค์
้
กรภาครัฐ ภาคเอกชน เป็ นผู้มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์ อนั ดี มีความ
มุ่งมัน่ มานะ อดทน และสู้งาน
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ มีทกั ษะในด้ านคอมพิวเตอร์ และหลัก
การทางด้ านธุรกิจ
2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3.  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจให้ สามารถท�ำงานเป็ นทีมและ            
มีความรับผิดชอบในการท�ำงาน
4.  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจให้ ได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็ นที่ยอมรับในองค์กรภาครัฐ
และเอกชน

ก�ำหนดการใช้ หลักสูตร

เริ่ มใช้ หลักสูตรนี ้ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2559 เป็ นต้ นไป
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คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

1.  ส�ำเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า
2.  หรื อส�ำเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง(ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
3.   หรื อเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดม            
ศึกษารับรองเพื่อโอนหน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ
4.  ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะสมที่จะเข้ าศึกษาได้
5.  ไม่มีความประพฤติที่สงั คมรังเกียจ และไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.  มีผ้ รู ับรองซึง่ มีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ ตลอดเวลา

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

1.  นักเรี ยนที่เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.  นักเรี ยนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็ นผู้ด�ำเนินการคัดเลือกเอง
3.  การคัดเลือกโดยคณาจารย์ประจ�ำคณะบริ หารธุรกิจ ด้ วยวิธีการสอบข้ อเขียน และ/หรื อการสอบสัมภาษณ์
			

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดยระยะเวลาศึกษาใน 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ นภาคการศึกษาปกติ                                
2 ภาคการศึกษา  และภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา

ระยะเวลาการส�ำเร็ จการศึกษา

1.   ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า                
ใช้ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
2.   ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) หรื อเทียบเท่า หรื อเคยศึกษาอยู่ใน                      
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานเพื่อเทียบโอน                      
หน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ขึ ้นอยู่กบั หน่วยกิตที่ ได้ รับ
การเทียบโอน
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โครงสร้ างหลักสูตร

จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต ประกอบด้ วย หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวด
วิชาเลือกเสรี รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
3  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
3  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    
9  หน่วยกิต
4.  กลุ่มวิชาภาษา
15  หน่วยกิต               
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน 93 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชาแกน
36  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาเอกเลือกหรื อเอกเลือกบังคับต่างสาขา
15  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย รายวิชาและจ�ำนวนหน่ วยกิต ดังนี ้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
00 5000   มนุษยสัมพันธ์
     3(3-0-6)
  Human Relations
00 5001   สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า      1(1-0-2)
  Information Services and Study Fundamentals
00 5002   ศิลปวัฒนธรรม
     3(3-0-6)
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6)
  Civilization
00 5006   จริ ยศาสตร์ วิสยั ทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6)
  
  Moral Vision and Life Style
00 5007   ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง  1(0-2-4)
  Study Skills and Self-Development
00 5008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
     1(0-2-4)
  Physical Education for Quality of Life
00 5009   ภูมิปัญญาไทย
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรัชญาเพื่อการด�ำรงชีวิต
     3(3-0-6)
  Philosophy and Life
00 5012   ความเป็ นพลเมือง
     3(3-0-6)
  Citizenships
00 5013   ทักษะการรู้ สารสนเทศ
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills

2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
00 6001   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
     3(3-0-6)
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  Society Economy Politics and Government
  in Democratic System
00 6002   กฎหมายเบื ้องต้ น
     3(3-0-6)
  Introduction to Law
00 6003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
     3(3-0-6)
  Psychology for Quality of Life
00 6004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ
  Environmental and Natural Resource Management
00 6007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
00 6010   การพัฒนาบุคลิกภาพ
     3(3-0-6)
  Personality Development
00 6011   ความรู้ เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Introduction to Business    
00 6013   การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
00 6014   ธนบุรีศกึ ษา
     1(2-0-4)
  Thonburi Studies
00 6015   ไทยศึกษา
     3(3-0-6)
  Thai Studies
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00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ 3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)
00 6017   การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น
     3(3-0-6)
  Local Studies
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
บังคับเรี ยน 9 หน่ วยกิต
00 7000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 7006   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่ปนุ่ 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปนุ่ 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   การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
บังคับเรี ยน 3 หน่ วยกิต
00 8003   พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 8000   คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิติทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวติ
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8007   การคิดและการตัดสินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิชาเฉพาะด้ าน ประกอบด้ วย 3 กลุ่มวิชา

93 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน จ�ำนวน 36 หน่ วยกิต
20 1101   หลักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1102   เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1103   การบัญชีการเงิน
     3(2-2-5)
  Financial Accounting
20 2104   เศรษฐศาสตร์ มหภาค
     3(3-0-6)
  Macroeconomics
20 2105   หลักการบริ หาร
     3(3-0-6)
  Principle of Management
20 2106   กฎหมายธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Law
20 2107   การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ      3(3-0-6)
  Production and Operations Management
20 2111   การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรู ป      3(2-2-5)
  ในงานธุรกิจ
     
  
  Applied Business Programming
20 3112   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
     3(3-0-6)
  Human Resources Management
20 3113   การเงินธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Finance
20 3114   การภาษี อากร   
     3(3-0-6)
  Taxation
20 4115   การจัดการกลยุทธ์
     3(3-0-6)
  Strategic Management

2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�ำนวน 42 หน่ วยกิต
กลุ่มประเด็นด้ านองค์ กรและระบบสารสนเทศ
จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
25 3204   ระบบฐานข้ อมูล
     3(2-2-5)
  Database System
25 3205   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(3-0-6)
  System Analysis and Design
25 4209   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
  Management Information Systems
25 4211   ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ      3(3-0-6)
  Information System Security
25 4212   โครงงานพิเศษ1
     1(0-3-6)
  Special Project 1
25 4213   โครงงานพิเศษ 2
   2(0-6-12)
  Special Project 2
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จ�ำนวน 12 หน่ วยกิต
25 1204  คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์เพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5)
  ทางการตลาด
  Computer Graphics for marketing
  communications
25 2203   การปฏิบตั ิงานด้ านแอนิเมชัน
     3(2-2-5)
  Practices in Animation
25 2206   โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริ ทึม
     3(2-2-5)
  Data Structures and Algorithms
25 3201   เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
     3(2-2-5)
  Multimedia Technology
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์
จ�ำนวน 9 หน่ วยกิต
251201   การเขียนโปรแกรมเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Introduction to Programming
252202   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
     3(2-2-5)
  Object Oriented Programming
253210   การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
     3(2-2-5)
  Web Programming
กลุ่มโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบ จ�ำนวน 6 หน่ วยกิต
25 1202   เทคโนโลยีฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระบบ 3(2-2-5)
  Hardware and System Software Technology
25 2201   เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
     3(3-0-6)
  Computer Networks

3. กลุ่มวิชาเอกเลือก หรื อเลือกต่ างสาขา
จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
กรณีท่ ี 1 นักศึกษาที่เลือกเรี ยนวิชาเอกเลือก  ให้ เลือก
เรี ยนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
25 4302   การวิจยั เบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Introduction to Research Metrology
25 4303   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     3(3-0-6)
  Electronic Commerce
25 4305   การบริ หารโครงการเทคโนโลยี
     3(3-0-6)
  สารสนเทศ
  Information Technology Project Management
25 4306   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ      3(3-0-6)
  Object Oriented Analysis and Design
25 4307   การเขียนโปรแกรมวิชวล
     3(2-2-5)
  Visual Programming
25 4308   หัวข้ อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ      3(3-0-6)
  Special Topics in Business Computer
25 4309   การจัดการฐานข้ อมูลขันสู
้ ง
     3(2-2-5)
  
  Advanced Database Management
25 4311   โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
     3(2-2-5)
  Applied Programming in Business
25 4315   การพัฒนาและออกแบบรายงาน      3(2-2-5)
  ทางธุรกิจ
  Business Report Development and Design
25 4317   เตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา
   1(0-40-0)
  Preparation before Co-operative Education
25 4318   สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
  Co-operative Education  
25 4319   การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
  Mobile Application Development
25 4320   เหมืองข้ อมูล
     3(2-2-5)
  Data Mining
กรณีท่ ี 2 นักศึกษาที่เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาเลือกต่าง
สาขาวิชา ให้ นกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชาเลือกต่างสาขาจ�ำนวน 5
รายวิชา 15 หน่วยกิต (ดูจากโครงสร้ างรายวิชาเลือกต่างสาขา
วิชา)
กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ส�ำหรั บนักศึกษาต่ างสาขา
ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจเป็ นวิชาเอกเลือก นักศึกษาสาขาวิชาอื่นจะ
ต้ องลงทะเบียนเรี ยนวิชาดังต่อไปนี ้
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25 1201   การเขียนโปรแกรมเบื ้องต้ น
     3(2-2-5) 25 2201   เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
     3(3-0-6)
  Introduction to Programming
  Computer Networks
25 1202   เทคโนโลยีฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระบบ  3(2-2-5) 25 4209   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
  Hardware and System Software Technology
  Management Information Systems
25 1204   คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์เพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) หมวดวิชาเลือกเสรี จำ�นวน 6 หน่วยกิต
  ทางการตลาด
เลือกเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา จำ�นวน 6 หน่วยกิต
  Computer Graphics for marketing
จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรีในระดับ                         
  communications
ไม่ต่ำ�กว่าปริญญาตรี โดยไม่ซ้ำ�กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนการศึกษาส�ำหรั บหลักสูตร 4 ปี
ปีที่่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 50xx รายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
00 8003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 1101 หลักการตลาด
20 1102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
25 1202 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 60xx รายวิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน
00 80xx รายวิชากลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
20 1103 การบัญชีการเงิน
25 1201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
25 1204 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เพื่อการสื่อสารทางการตลาด
รวม
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
18 (16-4-34)

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18 (14-8-32)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
00 80xx รายวิชากลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
20 2105 หลักการบริ หาร
20 2104 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
25 2203 การปฏิบตั งิ านด้ านแอนิเมชัน
25 2206 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริ ทมึ
รวม
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 70xx รายวิชากลุม่ วิชาภาษา
20 2106 กฎหมายธุรกิจ
20 2107 การจัดการการผลิตและปฏิบตั กิ าร
25 2201 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
25 2202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
xx xxxx รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
กรณีท่ ี 1 ส�ำหรั บนักศึกษาที่ไม่ เลือกสหกิจ
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 70xx รายวิชากลุม่ วิชาภาษา
20 2111 การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็จรูปในงานธุรกิจ
25 3204 ระบบฐานข้ อมูล
25 3201 เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
25 43xx กลุม่ วิชาเอกเลือก
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18 (15-6-33)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18 (16-4-34)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15 (10-10-25)
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20 3112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
20 3113 การเงินธุรกิจ
25 3205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
25 3210 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
25 43xx กลุม่ วิชาเอกเลือก
รวม
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
20 3114 การภาษี อากร

ชื่อวิชา

25 4209 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
25 4212 โครงงานพิเศษ 1
25 43xx กลุม่ วิชาเอกเลือก
25 43xx กลุม่ วิชาเอกเลือก
รวม
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
20 4115 การจัดการกลยุทธ์

ชื่อวิชา

25 4211 ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ
25 4213 โครงงานพิเศษ 2
25 43xx กลุม่ วิชาเอกเลือก
xx xxxx รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15 (13-14-28)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
13 (10-7-28)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (0-6-12)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
14 (11-8-35)

กรณีท่ ี 2 ส�ำหรั บนักศึกษาที่เลือกสหกิจ
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 70xx รายวิชากลุม่ วิชาภาษา
20 2111 การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็จรูปในงานธุรกิจ
20 3114 การภาษี อากร
25 3201 เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
25 3204 ระบบฐานข้ อมูล
25 43xx กลุม่ วิชาเอกเลือก
รวม
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20 3112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
20 3113 การเงินธุรกิจ
25 3205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
25 3210
25 4212
25 43xx
25 4317

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
โครงงานพิเศษ 1
กลุม่ วิชาเอกเลือก
เตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
25 4318 สหกิจศึกษา

ชื่อวิชา
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
20 4115 การจัดการกลยุทธ์

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18 (13-10-31)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
1 (0-3-6)
3 (2-2-5)
1 (0-40-0)
17 (13-47-34)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
6 (0-540-0)
6 (0-540-0)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

25 4209 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3 (3-0-6)

25 4211 ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ

3 (3-0-6)

25 4213 โครงงานพิเศษ 2
25 43xx กลุม่ วิชาเอกเลือก
xx xxxx รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี

2 (0-6-12)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

รวม

17 (14-8-41)
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แผนการศึกษาส�ำหรั บหลักสูตร 4 ปี (โดยการเทียบโอนผลการเรี ยน)
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
00 70xx รายวิชากลุ่มวิชาภาษา
3 (2-2-5)
00 8003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
20 2104 เศรษฐศาสตร์มหภาค
25 1201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
25 1204 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เพื่อการสื่อสารทางการตลาด
25 3204 ระบบฐานข้อมูล
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 70xx รายวิชากลุ่มวิชาภาษา

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18 (13-10-31)

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

20 2107 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
20 3112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

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

25 2202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
25 3205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
25 2203 การปฏิบัติงานด้านแอนิเมชัน
รวม

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
18 (15-6-33)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20 2111 การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็จรูปในงานธุรกิจ
20 3113 การเงินธุรกิจ
25 3201 เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
25 3210
25 43xx
25 4212
xx xxxx
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3 (3-0-6)

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
กลุม่ วิชาเอกเลือก
โครงงานพิเศษ 1
รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
1 (0-3-6)
3 (3-0-6)
19 (14-11-38)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
203114 การภาษี อากร

ชื่อวิชา

204115 การจัดการกลยุทธ์
254211 ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ
2543xx
2543xx
254213
xxxxxx

กลุม่ วิชาเอกเลือก
กลุม่ วิชาเอกเลือก
โครงงานพิเศษ 2
รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (0-6-12)
3 (3-0-6)
20 (16-10-46)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดูรายละเอียดหน้ า 289 - 298

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน
ดูรายละเอียดหน้ า 231 - 232
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
25 1201 การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Programming
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
โครงสร้ าง กฎเกณฑ์ ขันตอน
้
ของการเขียนโปรแกรม
โดยใช้ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ชนิดของข้ อมูลที่เป็ นมาตรฐาน
ตัวแปร นิพจน์ และการด�ำเนินการ ค�ำสัง่ ควบคุมการท�ำงาน
โปรแกรมย่อยและฟั งก์ชนั ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและทดลอง
เขียนโปรแกรม

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครื อข่าย มาตรฐาน
แบบจ�ำลองโอเอสไอ โทโพโลยี อุปกรณ์เครื อข่าย โพรโทคอล
และสื่อสัญญาณ ระบบเครื อข่ายระดับและประเภทต่างๆ การ
จัดการเครื อข่าย เทคโนโลยีเครื อข่ายไร้ สาย ภัยคุกคามและ
การจัดการความมัน่ คงของเครื อข่าย
25 2202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 25 1201 การเขียนโปรแกรม
เบือ้ งต้ น
แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การห่อหุ้ม การ
สืบทอดคุณสมบัติ คุณสมบัติหลายรู ปแบบ วิธีน�ำคลาสมา               
ใช้ งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้ กบั วัตถุ วิธีเชื่อมต่อฐานข้ อมูล วิธี
จัดการความผิดปกติของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
และวิธีประยุกต์ในงานธุรกิจ

25 2203 การปฏิบัติงานด้ านแอนิเมชัน
3(2-2-5)
Practices in Animation
25 1202 เทคโนโลยีฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ 3(2-2-5)
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้วชิ า 25 1204 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
ระบบ				
เพือ่ การสื่อสารทางการตลาด
Hardware and System Software Technology
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีแอนิเมชัน เทคโนโลยี
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แอนิเมชัน หลักการออกแบบแอนิเมชัน เครื่ องมือโปรแกรม
องค์ประกอบของระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ หน้ าที่
ด้ านแอนิเมชัน การสร้ างแอนิเมชัน และการประยุกต์
และการท�ำงานของส่วนประกอบต่างๆ การติดตังประกอบชิ
้
้น
ส่วน  เทคนิคการซ่อมบ�ำรุ งคอมพิวเตอร์ การติดตังซอฟต์
้
แวร์
25 2206 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริ ทมึ
3(2-2-5)
ระบบ และหลักการท�ำงานของซอฟต์แวร์ ระบบ
Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 25 1201 การเขียนโปรแกรม
25 1204 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ เพื่อการ
3(2-2-5)
เบือ้ งต้ น
สื่อสารทางการตลาด			
ทฤษฎีโครงสร้ างข้ อมูลและขันตอนวิ
้
ธี การเรี ยงล�ำดับ
Computer Graphics for marketing communications
ข้ อมูล การค้ นหาข้ อมูล การประยุกต์โครงสร้ างข้ อมูลเพื่อแก้
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ปั ญหาในธุรกิจ การแปลงขันตอนวิ
้
ธีให้ อยู่ในรู ปของโปรแกรม
การออกแบบงานด้ านกราฟิ กส์ หลักการพัฒนางาน
ภาษาคอมพิวเตอร์
ด้ านกราฟิ กส์ เทคนิคการสร้ างงานด้ านกราฟิ กส์ 2 มิติ และ           
3 มิติ การประยุกต์ และสร้ างการรับรู้ ทางการตลาด
25 3201 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย		
3(2-2-5)
Multimedia Technology
25 2201 เครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ 		
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้วชิ า 25 1204 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
Computer Networks
เพือ่ การสื่อสารทางการตลาด
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 25 1202 เทคโนโลยีฮาร์ ดแวร์
องค์ประกอบมัลติมีเดีย เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย                     
และซอฟต์ แวร์ ระบบ
การสร้ างมัลติมีเดีย เช่น การวางแผน ออกแบบ ตัดต่อ บันทึก
สื่อน�ำเสนอ เครื่ องมือโปรแกรมด้ านการสร้ างมัลติมีเดีย และ
การประยุกต์
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25 3204 ระบบฐานข้ อมูล 		
3(2-2-5)
Database System
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 00 8003 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักส�ำคัญของระบบฐานข้ อมูล สถาปั ตยกรรมของ
ระบบฐานข้ อมูล คุณสมบัติของฐานข้ อมูล ระบบจัดการฐาน
ข้ อมูล ภาษาเอสคิวแอล การออกแบบฐานข้ อมูล ความมัน่ คง
ของฐานข้ อมูล การดูแลระบบฐานข้ อมูล ทฤษฎีเกี่ยวกับเหมือง
ข้ อมูล

25 4211 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
Information System Security
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้วชิ า 25 2201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทของภัยคุกคามและการป้องกัน นโยบายและ
การปฏิบตั ิเพื่อความมัน่ คงของระบบ การพิสจู น์ทราบตัวตน
ในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการและการบริ การด้ านความ
มัน่ คง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
25 4212 โครงงานพิเศษ 1		
1(0-3-6)
Special Project 1
วิชาบังคับก่ อน : เป็ นนักศึกษาปี สุดท้ าย
ใช้ ความรู้ รวบยอดจากที่ได้ เรี ยนมา และการศึกษา
ค้ นคว้ าเพิ่มเติม เพื่อศึกษาความต้ องการ วิเคราะห์ออกแบบ
จัดสร้ างต้ นแบบระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ หรื อสื่อมัลติมีเดีย  
เช่น แผนภาพจ�ำลองระบบ สตอรี่ บอร์ ด ออกแบบส่วนรับข้ อมูล
ส่วนแสดงผล ออกแบบฐานข้ อมูล จัดท�ำเอกสารและน�ำเสนอ

25 3205 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
System Analysis and Design
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 25 3204 ระบบฐานข้ อมูล
องค์ประกอบของระบบ แนวคิดระบบสารสนเทศและ
ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ทางเลือกวิธีการ
พัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความ
ต้ องการ แผนภาพแสดงแบบจ�ำลอง เอกสารความต้ องการ
การออกแบบระบบ เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ การน�ำ 25 4213 โครงงานพิเศษ 2		
2(0-6-12)
เสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ มาตรฐานการพัฒนา
Special Project 2
ซอฟต์แวร์
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า 25 4212 โครงงานพิเศษ 1
โครงงานปฏิบตั ิเพื่อการสร้ างระบบงานสารสนเทศ
25 3210 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5) ทางธุรกิจ หรื อสื่อมัลติมีเดียของระบบงานที่ได้ วิเคราะห์และ
Web Programming
ออกแบบไว้ ในโครงงานพิเศษ 1 โดยต้ องมีการน�ำเสนอ และ
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 25 1201 การเขียนโปรแกรม จัดท�ำรู ปเล่มปริ ญญานิพนธ์
เบือ้ งต้ น
ภาษามาตรฐานของเว็บ และเทคโนโลยีเว็บ                          กลุ่มวิชาเอกเลือก
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้ างเว็บแบบสแตติกและ 25 4302 การวิจัยเบือ้ งต้ น		
3(2-2-5)
ไดนามิก สภาวะแวดล้ อมของเว็บแอพพลิเคชัน การเขียน
Introduction to Research Metrology
โปรแกรมฝั่ งลูกข่าย ฝั่ งแม่ข่าย กลไกคุกกี ้และการสร้ างเว็บที่ วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 00 8003 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์
เก็บสถานะ ระบบประมวลผลร่ วมกับฐานข้ อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมายการวิจยั ขอบเขต ประเภทของการวิจยั
25 4209 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) ขันตอนการด�
้
ำเนินงานวิจยั การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
Management Information Systems
ด้ วยโปรแกรมส�ำเร็ จรู ปทางด้ านสถิติส�ำหรับงานวิจยั การสรุ ป
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 00 8003 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ การน�ำเสนอ และอภิปรายผล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พื ้นฐานของระบบสารสนเทศและโครงสร้ างพื ้นฐาน 25 4303 พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ 		
3(3-0-6)
องค์การและจัดการ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ
Electronic Commerce
การบูรณาการระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การน�ำระบบสารสนเทศ วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เพื่อใช้ ปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนาระบบสารสนเทศ              
แนวคิด วิธีการ และรู ปแบบท�ำธุรกิจแบบพาณิชย์
การบริ หารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการ อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนการตลาด การโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์
ตัดสินใจ คลังข้ อมูลและเหมืองข้ อมูล
การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการค้ าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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25 4305 การบริ หารโครงการเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศ				
Information Technology Project Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 00 8003 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบโครงสร้ างเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษา
ความเป็ นไปได้ ของโครงการ การจัดท�ำข้ อเสนอโครงการ การ
วางแผนโครงการ การสร้ างทีมงาน การติดต่อสื่อสาร การจัด
ซื ้อจัดจ้ าง การบริ หารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การบริ หาร
คุณภาพโครงการ การจัดท�ำเอกสารโครงการ การน�ำเสนอ
โครงการ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลโครงการ

25 4309 การจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Database Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 253204 ระบบฐานข้อมูล
การประยุกต์ใช้คำ�สั่งเอสคิวแอล การสร้างทริกเกอร์
การสร้างสตอร์โพรซิเดอร์ การกำ�หนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล               
การสำ�เนาฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย

25 4311 โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Applied Programming in Business
้
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ า 00 8003 พืนฐานคอมพิ
วเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้คำ�สั่งแมโครกับงานธุรกิจ ฟังก์ชันขั้น
25 4306 การวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6) สูงต่างๆ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายนอก การสร้างกราฟเพื่อ
Object Oriented Analysis and Design
สนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะห์เงื่อนไขทางธุรกิจ
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 25 2202 การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
25 4315 การพัฒนาและออกแบบรายงาน
3(2-2-5)
แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ วงจรชีวิต
ทางธุรกิจ 				
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ขันตอนการออกแบบระบบ
้
Business Report Development and Design
สารสนเทศเชิงวัตถุ การออกแบบโดยใช้ UML (Unified                        วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 253204 ระบบฐานข้อมูล
Modeling Language) Use Case Diagram, Use Case
การออกแบบรายงาน ส่วนประกอบและลักษณะต่างๆ
Description, Class Diagram, Collaboration Diagram, ของรายงาน ความสำ�คัญ ประโยชน์ของรายงาน รูปแบบรายงาน
Sequence Diagram, Activity Diagram and State Chart ทางธุรกิจ หลักการพัฒนาโปรแกรม การจัดเตรียมข้อมูล และ
การสร้างรายงาน
25 4307 การเขียนโปรแกรมวิชวล 		
3(2-2-5)
Visual Programming
25 4317 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-40-0)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251201 การเขียนโปรแกรม
Preparation before Co-operative Education
เบื้องต้น
วิชาบังคับก่อน : สำ�หรับนักศึกษา 4 ปี ชั้นปีที่ 3
หลักการเขียนโปรแกรมวิชวล ส่วนประกอบและ
การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความพร้อม
คุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม การออกแบบฟอร์มและเมนู สูงสุดก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบ
่
่
่
้ำ� การเขียนโปรแกรม การหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต จะมีการอบรมเรื่อง ความรู้ทาง
คำ�สังในการกำ�หนดเงื
อนไข
คำ�สังทำ�งานซ
ย่อยและฟังก์ชันในการทำ�งาน คำ�สั่งในการประมวลผลและ วิชาการความรู้ในการดำ�รงชีวิตในสังคมการทำ�งานร่วมกับ           
ติดต่อระบบฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาวิชวลสำ�หรับการพัฒนา ผู้ร่วมงานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร                          
โปรแกรม
การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ การเลือกงานและ
สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตการเขียนใบสมัคร
25 4308 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(3-0-6) การเขียนประวัติส่วนตัว การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์                          
Special Topics in Business Computer
การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บัณฑิต การนำ�เสนอโครงการหรือผลงานวิชาการ ความปลอดภัย
่
่
่
หัวข้อทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพือให้ทันต่อการ ในสถานประกอบการณ์หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น
่
เปลียนแปลงของระบบงานธุรกิจในปัจจุบัน

170

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

25 4318 สหกิจศึกษา 			
6(0-540-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 25 4317 เตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา
การจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการในระหว่างที่กำ�ลังศึกษาอยู่เพื่อให้นักศึกษา
ได้เชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา
มีการประเมินผลและการรับรองการปฏิบัติงาน จากสถาน
ประกอบการ และจากอาจารย์ที่ปรึกษา
25 4319 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ 3(2-2-5)
เคลื่อนที่ 				
Mobile Application Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 25 1201 การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ
และอุปกรณ์พกพา ภาพรวมของสถาปัตยกรรมโทรศัพท์                       
มือถือ แนะนำ�แพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือที่สำ�คัญและภาษา
ที่ใช้กับแต่ละแพลตฟอร์ม การเขียนโปรแกรมประยุกต์บน
โทรศัพท์มือถือและบนอุปกรณ์พกพา การสร้างส่วนต่อประสาน
ผู้ใช้ การจัดการข้อมูล การติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
25 4320 เหมืองข้อมูล			
3(2-2-5)
Data Mining
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 253204 ระบบฐานข้อมูล
ความสำ�คัญและประโยชน์ของเหมืองข้อมูล ความ
สัมพันธ์กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ หลักการเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลต่างๆ เช่น Decision Tree,
Neural Network, Data Clustering
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หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
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ปรั ชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
ปรั ชญา
“มุ่งผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนางานด้ านการตลาดอย่างสร้ างสรรค์  ก้ าวล� ้ำเทคโนโลยี  อย่างมีคณ
ุ ธรรม”
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการตลาดให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ มีสมรรถนะ (Core Competency)  และความ
สามารถ (Ability)  ความรู้ และประสบการณ์ในการท�ำงานทางการตลาด และสามารถน�ำความรู้ ไปใช้ ในการพัฒนาตนเองและ
หน่วยงานหรื อสถาบันที่เกี่ยวข้ อง
             2.   เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถน�ำความรู้ ทางการตลาด ไปประยุกต์และ
ประกอบอาชีพด้ านการวางแผน การจัดระบบงาน การเป็ นนักการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพ
           3.  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตในสาขาวิชาการตลาดให้ มีความรู้ ด้านเทคโนโลยี  เป็ นที่ยอมรับ
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงระดับสากลอย่างกว้ างขวาง

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดยระยะเวลาศึกษาใน 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค
การศึกษา  และภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา
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คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

1.  ส�ำเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า
2.  หรื อส�ำเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
3.   หรื อเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดม            
ศึกษารับรองเพื่อโอนหน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ
4.  ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะสมที่จะเข้ าศึกษาได้
5.  ไม่มีความประพฤติที่สงั คมรังเกียจ และไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.  มีผ้ รู ับรองซึง่ มีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ ตลอดเวลา

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

1.  นักเรี ยนที่เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.  นักเรี ยนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็ นผู้ด�ำเนินการคัดเลือกเอง
3.  การคัดเลือกโดยคณาจารย์ประจ�ำคณะบริ หารธุรกิจ ด้ วยวิธีการสอบข้ อเขียน และ/หรื อการสอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาการส�ำเร็ จการศึกษา ดังนี ้

1.  ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า ใช้
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
2.   ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) หรื อเทียบเท่า หรื อเคยศึกษาอยู่ใน                      
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานเพื่อเทียบโอน                      
หน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ขึ ้นอยู่กบั หน่วยกิตที่ ได้ รับ
การเทียบโอน
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จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต ประกอบด้ วย หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวด
วิชาเลือกเสรี รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
3  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
3  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    
9  หน่วยกิต
4.  กลุ่มวิชาภาษา
15  หน่วยกิต               
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน 93 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชาแกน
36  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
36  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาเอกเลือกหรื อเอกเลือกบังคับต่างสาขา
21  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย รายวิชาและจ�ำนวนหน่ วยกิต ดังนี ้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
00 5000   มนุษยสัมพันธ์
     3(3-0-6)
  Human Relations
00 5001   สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า      1(1-0-2)
  Information Services and Study Fundamentals
00 5002   ศิลปวัฒนธรรม
     3(3-0-6)
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6)
  Civilization
00 5006   จริ ยศาสตร์ วิสยั ทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6)
  
  Moral Vision and Life Style
00 5007   ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง  1(0-2-4)
  Study Skills and Self-Development
00 5008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
     1(0-2-4)
  Physical Education for Quality of Life
00 5009   ภูมิปัญญาไทย
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรัชญาเพื่อการด�ำรงชีวิต
     3(3-0-6)
  Philosophy and Life
00 5012   ความเป็ นพลเมือง
     3(3-0-6)
  Citizenships
00 5013   ทักษะการรู้ สารสนเทศ
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
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2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
00 6001   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
     3(3-0-6)
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  Society Economy Politics and Government
  in Democratic System
00 6002   กฎหมายเบื ้องต้ น
     3(3-0-6)
  Introduction to Law
00 6003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
     3(3-0-6)
  Psychology for Quality of Life
00 6004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ
  Environmental and Natural Resource Management
00 6007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
00 6010   การพัฒนาบุคลิกภาพ
     3(3-0-6)
  Personality Development
00 6011   ความรู้ เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Introduction to Business    
00 6013   การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
00 6014   ธนบุรีศกึ ษา
     1(2-0-4)
  Thonburi Studies
00 6015   ไทยศึกษา
     3(3-0-6)
  Thai Studies

00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ 3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)
00 6017   การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น
     3(3-0-6)
  Local Studies
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
บังคับเรี ยน 9 หน่ วยกิต
00 7000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 7006   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่ปนุ่ 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปนุ่ 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   การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
บังคับเรี ยน 3 หน่ วยกิต
00 8003   พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 8000   คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิติทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวติ
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8007   การคิดและการตัดสินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิชาเฉพาะด้ าน ประกอบด้ วย 3 กลุ่มวิชา

93 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน จ�ำนวน 36 หน่ วยกิต
20 1101   หลักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1102   เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1103   การบัญชีการเงิน
     3(2-2-5)
  Financial Accounting
20 2104   เศรษฐศาสตร์ มหภาค
     3(3-0-6)
  Macroeconomics
20 2105   หลักการบริ หาร
     3(3-0-6)
  Principle of Management
20 2106   กฎหมายธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Law
20 2107   การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ      3(3-0-6)
  Production and Operations Management
20 2111   การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรู ป      3(2-2-5)
  ในงานธุรกิจ
     
  
  Applied Business Programming
20 3112   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
     3(3-0-6)
  Human Resources Management
20 3113   การเงินธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Finance
20 3114   การภาษี อากร   
     3(3-0-6)
  Taxation
20 4115   การจัดการกลยุทธ์
     3(3-0-6)
  Strategic Management
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2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�ำนวน 36 หน่ วยกิต
กลุ่มประเด็นด้ านองค์ กรและระบบสารสนเทศ
จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
22 3201   พฤติกรรมผู้บริ โภค
     3(3-0-6)
  Consumer Behavior
22 3202   การจัดการผลิตภัณฑ์
     3(3-0-6)
  Product  Management
22 3203   การจัดการด้ านราคา
     3(3-0-6)
  Price Management
22 3204   การจัดการช่องทางการจัดจ�ำหน่าย      3(3-0-6)
  และห่วงโซ่อปุ ทาน  
  Channels and Supply Chain Management
22 3205   การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)Integrated Marketing Communication
22 3206   การตลาดออนไลน์   
     3(3-0-6)
  Online Marketing
22 4206   การจัดการการตลาดยุคใหม่
     3(3-0-6)
  Contemporary Marketing Management
22 4207   การตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
     3(3-0-6)
  Electronics  Marketing
22 4209   การตลาดโลก     
     3(3-0-6)
  Global Marketing
22 4210   สัมมนาทางการตลาด
     3(3-0-6)
  Seminar in Marketing
22 4211   การวิจยั การตลาด
     3(3-0-6)
  Marketing Research
22 4212   การฝึ กปฏิบตั ิเชิงธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Practice
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก หรื อกลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับ
จ�ำนวน 21 หน่ วยกิต
กรณีท่ ี 1 นักศึกษาที่เลือกเรี ยนวิชาเอกเลือก  ให้ เลือก
เรี ยนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
22 3301   การตลาดสินค้ าอุตสาหกรรม
     3(3-0-6)
  Industrial Marketing
22 3303   การตลาดบริ การ
     3(3-0-6)
  Services Marketing
22 3305   การตลาดทางตรง
     3(3-0-6)
  Direct Marketing
22 3306   การจัดการสารสนเทศทางการตลาด     3(3-0-6)
  Marketing Information Management
22 3307   การจัดการการค้ าปลีกและค้ าส่ง      3(3-0-6)
  Retailing and Wholesaling Management
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22 3314   การจัดซื ้อและการจัดการวัสดุ
     3(3-0-6)
  Purchasing and Material Management
22 3315   การตลาดกิจกรรมพิเศษ
     3(3-0-6)
  Event Marketing
22 3316   เตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา
   1(0-40-0)
  ด้ านการตลาด
  Preparation before Cooperative Education
  in Marketing
22 3317   สหกิจศึกษาด้ านการตลาด
6(0-540-0)
  Cooperative Education in Marketing
22 3318   การบริ การ อิเล็กทรอนิกส์  
     3(3-0-6)
  Electronics Service
22 4307   การจัดการงานขาย
     3(3-0-6)
  Sales Management
22 4308   การตลาดลูกค้ าสัมพันธ์
     3(3-0-6)
  Customer Relationship Marketing
22 4312   การค้ นคว้ าอิสระ
     3(3-0-6)
  Independent  Study
กรณีท่ ี 2 เลือกเรี ยนเฉพาะวิชาเอกเลือก  จ�ำนวน  6  
หน่วยกิต และเลือกเรี ยนเฉพาะวิชาเอกเลือกบังคับต่างสาขา
จ�ำนวน 15 หน่วยกิต เพื่อให้ มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 21
หน่วยกิต (รายวิชาดูจากโครงสร้ างรายวิชาเอกเลือกบังคับ
ของต่างสาขาวิชา)
กลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับสาขาวิชาการตลาด
กรณีนกั ศึกษาต่างสาขาวิชามีความประสงค์เลือก
เรี ยนกลุ่มวิชาสาขาวิชาการตลาดเป็ นกลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับ  
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาดังต่อไปนี ้
22 3201   พฤติกรรมผู้บริ โภค
     3(3-0-6)
  Consumer Behavior
22 3202   การจัดการผลิตภัณฑ์
     3(3-0-6)
  Product  Management
22 3203   การจัดการด้ านราคา            
     3(3-0-6)
  Price Management
22 3204   การจัดการช่องทางการจ�ำหน่ายและ      3(3-0-6)
  ห่วงโซ่อปุ ทาน  
  Channels and Supply Chain Management
22 3205   การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ   3(3-0-6)
  Integrated Marketing Communication

หมวดวิชาเลือกเสรี จำ�นวน 6 หน่วยกิต

เลือกเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา จำ�นวน 6 หน่วยกิต
จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรีในระดับ                         
ไม่ต่ำ�กว่าปริญญาตรี โดยไม่ซ้ำ�กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

แผนการศึกษา หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
แผนการศึกษาส�ำหรั บหลักสูตร 4 ปี
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
00 7015
00 8000
20 1101
20 1102
00 5007
00 5008

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
รวม

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
00 8001
00 8002
20 1103
20 2105
00 5001
วิชาเลือก

สถิตทิ วั่ ไป
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต   
การบัญชีการเงิน
หลักการบริ หาร
สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า
จากกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
รวม

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาภาษา
20 2106
20 2107
วิชาเลือก
วิชาเลือก

กฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและปฏิบตั กิ าร
จากหมวดวิชาเลือกเสรี
จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรื อกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
20 3114 การภาษี อากร
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
17 (14-6-37)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
3 (3-0-6)
19 (17-4-36)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
22 3201 พฤติกรรมผู้บริ โภค
20 3112
20 2111
20 2104
22 3202
วิชาเลือก

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็จรูปในงานธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ มหภาค
การจัดการผลิตภัณฑ์
จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรื อกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
20 3113 การเงินธุรกิจ

ชื่อวิชา

22 3203
22 3204
22 3205
วิชาเลือก

การจัดการด้ านราคา
การจัดการช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและห่วงโซ่อปุ ทาน
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรื อกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาภาษา
รวม
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
22 4206 การจัดการการตลาดยุคใหม่
22 3206 การตลาดออนไลน์
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรื อกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรื อกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
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หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
18 (17-2-35)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15 (15-0-30)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
20 4115 การจัดการกลยุทธ์

ชื่อวิชา

22 4207 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรื อกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
22 4211 การวิจยั การตลาด
รวม
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
22 4209 การตลาดโลก

ชื่อวิชา

22 4210 สัมมนาทางการตลาด
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรื อกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
22 4212 การฝึ กปฏิบตั เิ ชิงธุรกิจ
รวม
กรณีนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษา
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
00 7015
00 8000
20 1101
20 1102
00 5007
00 5008

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12 (12-0-24)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12 (12-0-24)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
17 (14-6-37)
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ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
00 8001
00 8002
20 1103
20 2105
00 5001
วิชาเลือก

สถิตทิ วั่ ไป
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต   
การบัญชีการเงิน
หลักการบริ หาร
สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า
จากกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
รวม

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาภาษา
20 2106
20 2107
วิชาเลือก
วิชาเลือก

กฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและปฏิบตั กิ าร
จากหมวดวิชาเลือกเสรี
จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรื อกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
20 3114 การภาษี อากร
20 3112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
รวม

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
22 3201 พฤติกรรมผู้บริ โภค
วิชาเลือก
20 2111
20 2104
22 3202
วิชาเลือก

จากกลุม่ วิชาภาษา
การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็จรูปในงานธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ มหภาค
การจัดการผลิตภัณฑ์
จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรื อกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
22 3203 การจัดการด้ านราคา
รวม
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หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
3 (3-0-6)
19 (17-4-36)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21 (20-2-41)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21 (19-4-40)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
20 3113 การเงินธุรกิจ

ชื่อวิชา

วิชาเลือก
22 3204
22 3205
วิชาเลือก

จากหมวดวิชาเลือกเสรี
การจัดการช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและห่วงโซ่อปุ ทาน
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรื อกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรื อกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
รวม
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
22 4206 การจัดการการตลาดยุคใหม่
22 3206 การตลาดออนไลน์
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรื อกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
22 3316 เตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษาด้ านการตลาด
22 4207 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
20 4115 การจัดการกลยุทธ์
รวม
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
22 3317 สหกิจศึกษาด้ านการตลาด
รวม
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
22 4209 การตลาดโลก

ชื่อวิชา

22 4210 สัมมนาทางการตลาด
22 4212 การฝึ กปฏิบตั เิ ชิงธุรกิจ
22 4211 การวิจยั การตลาด
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (18-0-36)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-40-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
16 (15-40-30)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
6 (0-540-0)
6 (0-540-0)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12 (12-0-24)
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แผนการศึกษาส�ำหรั บหลักสูตร 4 ปี (โดยการเทียบโอนผลการเรี ยน)
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
20 1101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
22 3201 พฤติกรรมผู้บริ โภค
22 3204 การจัดการช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและห่วงโซ่อปุ ทาน

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

22 3202 การจัดการผลิตภัณฑ์
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรื อกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาภาษา
20 2105 หลักการบริ หาร
รวม

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

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
22 3203 การจัดการด้ านราคา
22 3206
20 3112
20 2107
วิชาเลือก
20 3113

การตลาดออนไลน์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการผลิตและปฏิบตั กิ าร
จากกลุม่ วิชาภาษา
การเงินธุรกิจ
รวม

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
20 4115 การจัดการกลยุทธ์
22 4207
22 3205
22 4211
22 4206
20 2104
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ชื่อวิชา

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
การวิจยั การตลาด
การจัดการการตลาดยุคใหม่
เศรษฐศาสตร์ มหภาค
รวม
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3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
21 (20-2-41)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (18-0-36)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
22 4209 การตลาดโลก

ชื่อวิชา

22 4210 สัมมนาทางการตลาด
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือกหรือกลุม่ วิชาเอกเลือก
บังคับ
22 4212 การฝึ กปฏิบตั เิ ชิงธุรกิจ
20 3114 การภาษี อากร
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15 (15-0-30)

183

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการตลาด

ดูรายละเอียดหน้ า 289 - 298

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน
ดูรายละเอียดหน้ า 231 - 232
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
22 3201 พฤติกรรมผู้บริ โภค
3(3-0-6)
22 3201 Consumer Behavior
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 201101 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค กระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริ โภค กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของ                    
ผู้บริ โภค ความส�ำคัญของการวิจยั ผู้บริ โภค พฤติกรรมผู้บริ โภค
กับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคตามกฎหมายและการน�ำไปประยุกต์ใช้ ในการตลาด
22 3202 การจัดการผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
22 3202 Product Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
การวางแผนผลิตภัณฑ์ การจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์
แนวความคิดสินค้ า การวางต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ตราสินค้ า การสร้ างตราสินค้ า การสร้ างความจงรักภักดีใน
ตราสินค้ า การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การปรับตราสินค้ าและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล การปรับปรุ งและ
พัฒนาสินค้ าใหม่

22 3204 การจัดการช่ องทางการจัดจ�ำหน่ าย 3(3-0-6)
และห่ วงโซ่ อุปทาน 			
22 3204 Channels and Supply Chain Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
ศึกษาขอบข่ายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ระบบการ
จัดจ�ำหน่าย การกระจายสินค้ า กระบวนการจัดการช่องทางการ
จัดจ�ำหน่าย  กระบวนการเจรจาต่อรองช่องทางสมัยใหม่  การ
คัดเลือกช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การคัดเลือกคน  หลักการโล
จิสติกส์และซัพพลายเชน ตลอดจนจริ ยธรรม/จรรยาบรรณของ     
คนกลางในการกระจายสินค้ า
22 3205 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
22 3205 Integrated Marketing Communication
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้วชิ า 20 1101 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดและความส�ำคัญการสื่อสารทางการ
ตลาด   การวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การด้ วยสื่อร่ วมสมัย เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างธุรกิจ
กับลูกค้ า และโน้ มน้ าวกลุม่ เป้าหมายให้ มีทศั นคติที่ดีต่อองค์การ  
สินค้ าและตรายี่ห้อและเพื่อกระตุ้นการซื ้อ

22 3206 การตลาดออนไลน์
3(3-0-6)
22 3206 Online Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดการท�ำการตลาดในสื่อออนไลน์  
กระบวนการการพัฒนาและน�ำองค์ประกอบของการตลาด
ออนไลน์รูปแบบต่างๆ เพื่อมอบคุณค่าให้ แก่ลกู ค้ า วางแผน
การท�ำตลาดออนไลน์ เพื่อโน้ มน้ าวให้ ลกู ค้ าและกลุ่มเป้าหมาย
ได้ ทดลองใช้ สินค้ าและมีทศั นคติที่ดีต่อองค์การ  รวมถึงสินค้ า
22 3203 การจัดการด้ านราคา
3(3-0-6)
การสร้ างแบรนด์ เพื่อกระตุ้นการซื ้อและการรับรู้ ของกลุ่มเป้า
22 3203 Price Management
หมายโดยใช้ สื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 201101 หลักการตลาด
การพัฒนาสื่อที่ใช้ ในการตลาดออนไลน์ การติดตามและประเมิน
ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนโยบายราคา  
ผล ตลอดจนคุณธรรมจริ ยธรรมทางการตลาดออนไลน์
ศึกษาโครงสร้ างของต้ นทุน การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน กลยุทธ์ การ
ก�ำหนดราคา การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงราคา การใช้
22 4206 การจัดการการตลาดยุคใหม่
3(3-0-6)
ราคาเป็ นเครื่ องมือใน  การแข่งขัน  การก�ำหนดราคาให้ สอดคล้ อง
22 4206 Contemporary Marketing Management
กับส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ และสร้ างความได้ เปรี ยบ
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
ทางการแข่งขัน
ศึกษากระบวนการบริ หารการตลาดและการจัดท�ำ
แผนการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก
ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย
การวางต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ การประมาณการยอดขาย การใช้
กลยุทธ์ การแข่งขันและกลยุทธ์ การตลาด การวางแผนตลาด
การจัด การงบประมาณ  การควบคุมและการประเมินผล
184 คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

22 4207 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 		
3(3-0-6)
22 4207 Electronics Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
ศึกษาแนวความคิด และความส�ำคัญ เกี่ยวกับการ
ตลาดพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ และผ่านเครื อข่าย การจูงใจการ
ตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริ โภคในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยยึดหลัก
คุณธรรมของนักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
22 4209 การตลาดโลก
3(3-0-6)
22 4209 Global Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์
ตลาดระหว่างประเทศ การเข้ าสูต่ ลาดต่างประเทศ การวางแผน
กลยุทธ์ การตลาดระหว่างประเทศ ตลาดโลก ตลาดอาเซียน
ตลอดจนจริ ยธรรมการตลาดระหว่างประเทศ

22 4212 การฝึ กปฏิบัติเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
22 4212 Business Practicum
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
และต้ องลงทะเบียนเรี ยนในกลุ่มวิชาเอกเลือกและ
เอกบังคับ ไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต
ภาคปฏิบตั ิเพื่อให้ โอกาสนักศึกษาได้ น�ำความรู้ ความ
เข้ าใจที่ได้ เล่าเรี ยนมาไปใช้ ในการจัดท�ำแผนธุรกิจและน�ำมา
ใช้ ในการการจัดตังบริ
้ ษัทจ�ำลอง เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ด�ำเนิน
ธุรกิจ ภายใต้ การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา ตลอดจนสามารถ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการด�ำเนินธุรกิจ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
22 3301 การตลาดสินค้ าอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
22 3301 Industrial Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า 20 1101 หลักการตลาด
ศึกษาแนวความคิดตลาดสินค้ าอุตสาหกรรม ประเภท
และความต้ องการลักษณะของลูกค้ าอุตสาหกรรม การจัดกลุม่
อุตสาหกรรม สภาพแวดล้ อมทางการตลาดอุตสาหกรรม การ
วิจยั เกี่ยวกับตลาดอุตสาหกรรม ตลอดจนการวางแผนการก�ำหนด
กลยุทธ์และยุทธวิธีในส่วนประสมทางการตลาด การประเมิน
ผลและการควบคุมทางการตลาด แนวโน้ มการตลาดของสินค้ า
อุตสาหกรรม กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

22 4210 สัมมนาทางการตลาด		
3(3-0-6)
22 4210 Seminar in Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
และต้ องลงทะเบียนเรี ยนในกลุ่มวิชาเอกเลือกและ
เอกบังคับ ไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต
วิเคราะห์สภาพปั ญหาการตลาด รวมถึงการอภิปราย 22 3303 การตลาดบริการ 		
3(3-0-6)
ถึงปั ญหาและแนวทางการแก้ ไข ด้ านการตลาดและการเตรี ยม 22 3303 Services Marketing
ความพร้ อมก่อนการท�ำงาน รู้ จกั การท�ำงานร่ วมกับผู้อื่นและ วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า 20 1101 หลักการตลาด
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์จริ ง
ศึกษาการตลาดของธุรกิจบริ การต่างๆ ทฤษฎีและ
แนวคิดของการตลาดบริการสมัยใหม่ ลักษณะของบริการ ความ
22 4211 การวิจัยการตลาด		
3(3-0-6) แตกต่างระหว่างสินค้ าและบริ การ ความส�ำคัญและการเจริ ญ
22 4211 Marketing Research
เติบโตของธุรกิจบริ การ ลักษณะตลาดของธุรกิจบริ การ ความ
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
พึงพอใจของลูกค้ าที่มีตอ่ ธุรกิจบริ การ กลยุทธ์สำ� หรับการตลาด
ศึกษาบทบาทการวิจยั ลักษณะรู ปแบบ การก�ำหนด บริ การ กลยุทธ์ส�ำหรับการรักษาลูกค้ า การบริ หารและการวัด
ปั ญหาการวิจยั การตลาด วัตถุประสงค์ และกระบวนการวิจยั คุณภาพของบริการ รวมถึงอุปสงค์ของบริการและโครงสร้ างของ
การตลาด การวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การประมวล องค์กรที่ท�ำธุรกิจบริ การ
ข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงาน การน�ำผลการ
วิจยั ไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางการตลาด หลัก 22 3305 การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
จริ ยธรรมของการวิจยั ทางการตลาด
22 3305 Direct Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า 201101 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด สภาพแวดล้ อม กระบวนการการจัดการ
ตลาดโดยตรง ประเภทและหลักการของการตลาดโดยตรง                 
ขันตอนในการท�
้
ำตลาดโดยตรง การวางแผน การจัดการฐาน
ข้ อมูล การก�ำหนดกลยุทธ์ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
เพื่อการจัดการตลาดโดยตรงในลักษณะต่างๆ
185

22 3306 การจัดการสารสนเทศทางการตลาด 3(3-0-6)
22 3306 Marketing Information Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด ความส�ำคัญ ระบบข้ อมูลการตลาด
เทคนิคและการจัดการ วิธีการการจัดการฐานข้ อมูล การสร้ าง
และประมวลผลข้ อมูลสารสนเทศ การบริ หารสารสนเทศด้ าน
การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านการตลาด เพื่อประโยชน์ใน
การตัดสินใจและการบริ หารงานด้ านการตลาด

22 3316 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา 1(0-40-0)
ด้ านการตลาด
		
22 3316 Preparation befor Cooperative Education in
Marketing 			
วิชาบังคับก่ อน : เรี ยนวิชาการตลาดมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า
18 หน่ วยกิต
การเตรี ยมความพร้ อมให้ นกั ศึกษามีความพร้ อม
สูงสุดก่อนที่จะออกไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบ
การหรื อองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต จะมีการอบรมเรื่ อง ความรู้ ทาง
วิชาการความรู้ ในการด�ำรงชีวิตในสังคมการท�ำงานร่ วมกับผู้
ร่ วมงาน จริ ยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร การพัฒนา
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ การเลือกงานและสถานประกอบ
การหรื อองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิตการเขียนใบสมัคร การเขียนประวัติ
ส่วนตัว การเตรี ยมตัวเพื่อสัมภาษณ์ การบรรยายพิเศษของ
สถานประกอบการหรื อองค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต การน�ำเสนอโครงการ
หรื อผลงานวิชาการ ความปลอดภัยในสถานประกอบการหรื อ
องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต เป็ นต้ น

22 3307 การจัดการการค้ าปลีกและค้ าส่ ง 3(3-0-6)
22 3307 Retailing and Wholesaling Management		
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด กระบวนการ กลยุทธ์ ความส�ำคัญของ
สถาบันการค้ าสมัยใหม่ ประเภทของการค้ าปลีกและระบบ  
แฟรนไชส์ การจัดองค์การ  การก�ำหนดราคา การจัดวางและ
แสดงสินค้ า การตลาดการเงินและสินเชื่อของลูกค้ า การจัด
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในร้ านค้ าปลีก การ
เลือกท�ำเลที่ตงั ้ การจัดหาสินค้ าและการจัดซื ้อ  การจัดการการ
ค้ าส่ง การรับและควบคุมสินค้ า การจัดการคลังสินค้ า การขนส่ง 22 3317 สหกิจศึกษาด้ านการตลาด
6(0-540-0)
แนวโน้ มของธุรกิจในอนาคต รวมถึงการฝึ กปฏิบตั ิจดั ท�ำแผน 22 3317 Cooperative Education in Marketing 		
ค้ าปลีกและการค้ าส่ง
วิชาบังคับก่ อน : เรี ยนวิชาการตลาดมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า
18 หน่ วยกิต
22 3314 การจัดซือ้ และการจัดการวัสดุ
3(3-0-6)
การจัดการศึกษาให้ นกั ศึกษาได้ ไปปฏิบตั ิงานด้ าน
22 3314 Purchasing and Material Management
การตลาดหรื อส่วนงานที่เกี่ยวข้ องในสถานประกอบการใน
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
ระหว่างที่ก�ำลังศึกษาอยู่เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เชื่อมโยงการเรี ยน
ความส�ำคัญของการจัดซื ้อ การบริ หารจัดการเกี่ยว รู้ ในห้ องเรี ยนกับประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ งในสถาน
กับการจัดซื ้อ การจัดหน่วยงานการก�ำหนดและตรวจสอบ ประกอบการ โดยปฏิบตั ิงานเต็มเวลา มีการประเมินผลและ
คุณภาพ การวิเคราะห์ตลาดวัตถุดิบ การก�ำหนดจ�ำนวนและ การรับรอง การปฏิบตั ิงาน จากสถานประกอบการและจาก
ระยะเวลาในการจัดซื ้อวิธีจดั ซื ้อแบบต่างๆ นโยบายซื ้อหรื อ อาจารย์ที่ปรึ กษา
จัดหา การเก็บสถิติ รายงานเกี่ยวกับการสัง่ ซื ้อ ปั ญหาด้ าน
กฎหมายการจัดการเกี่ยวกับการถือครอง การควบคุมวัสดุ การ
จัดการของเหลือใช้ และเศษวัสดุ การจัดการสินค้ าคงคลัง
22 3318 การบริ การอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
22 3318 Electronics Service
22 3315 การตลาดกิจกรรมพิเศษ
3(3-0-6) วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
22 3315 Event Marketing
ศึกษาบริ การต่างๆ ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่ถกู สร้ างขึ ้น
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
โดยการน�ำเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตมาใช้    เพื่อตอบสนองความ
ศึกษาแนวคิด ประเภทการจัดกิจกรรมทางการตลาด ต้ องการทางด้ านธุรกิจในด้ านต่างๆ ซึ่งช่วยให้ ความสะดวก
การเลือกใช้ กิจกรรมให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ การวางแผน รวดเร็ ว ตอบสนองความต้ องการแก่ผ้ บู ริ โภค และเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรมทางการตลาด การก�ำหนดงบประมาณ การ ในการด�ำเนินธุรกิจการใช้ เว็บไซต์เพื่อให้ บริ การข้ อมูลและ
ประเมินและควบคุมกิจกรรมทางการตลาด
ประมวลผล
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22 4307 การจัดการงานขาย
3(3-0-6)
22 4307 Sales Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
ขาย การจัดรู ปองค์การงานฝ่ ายขาย  การบริ หารงานขายยุค
ใหม่ การพยากรณ์ยอดขาย การก�ำหนดโควต้ าการขาย  เทคนิค
การเจรจาต่อรอง   การสร้ างมนุษย์สมั พันธ์ กบั ลูกค้ า การสร้ าง
ทีมงานขาย การก�ำหนดอาณาเขตการขาย การติดตามและ
ประเมินผลงานของพนักงานขาย จรรยาบรรณของพนักงาน
ขาย และการจัดท�ำแผนงานขายเชิงปฏิบตั ิการ
22 4308 การตลาดลูกค้ าสัมพันธ์
3(3-0-6)
22 4308 Customer Relationship Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วิชา 20 1101 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด กระบวนการสร้ างการตลาดลูกค้ า
สัมพันธ์ ในการที่จะพัฒนาปรับปรุ งการตลาดที่เกี่ยวข้ องกับ
ลูกค้ าสัมพันธ์ อันประกอบด้ วยการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ที่เน้ น
เฉพาะลูกค้ า  การตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ ซงึ่ รวมถึงการการตลาด
ทางด้ านห่วงโซ่อปุ ทานที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ าและองค์กรธุรกิจ
การศึกษาถึงการตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ โดยใช้ ระบบอิเล็คทรอ
นิกส์ (E-CRM) การจัดการฐานข้ อมูลลูกค้ า กลยุทธ์ ทางการ
ตลาดลูกค้ าสัมพันธ์ รวมถึงปั ญหา อุปสรรค การสร้ างความ
สัมพันธ์ ระหว่างองค์กรธุรกิจและลูกค้ าที่มีความขัดแย้ งและ
การเพิ่มผลประโยชน์ที่ลกู ค้ าพึงได้ รับจากองค์กรธุรกิจในทุก
รู ปแบบของการบริ การและตัวสินค้ าเอง
22 4312 การค้ นคว้ าอิสระ 		
3(3-0-6)
22 4312 Independent Study 			
วิชาบังคับก่ อน : เรี ยนวิชาการตลาดมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า
18 หน่ วยกิต
การเลือกศึกษาหัวข้ อใดหัวข้ อหนึ่ง หรื อมากกว่าตาม
ความสนใจของนักศึกษาภายใต้ ค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยมีเนื ้อหาวิชาเกี่ยวข้ องกับการบริ หารธุรกิจและการตลาด
กระบวนวิชานี ้มีไว้ ส�ำหรับให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้ และประยุกต์
ใช้ วิชาทางด้ านธุรกิจและการตลาด
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หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF:HEd)
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:  
:   

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Bachelor of Business Administration (Logistics Management)

ชื่อปริ ญญาและชื่อสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
			ชื่อย่ อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
			ชื่อย่ อ    :

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
B.B.A. (Logistics Management)

ปรั ชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ปรั ชญา
“บูรณาการความรู้ ควบคู่จรรยาบรรณ สร้ างสรรค์ ส่ ูความเป็ นเลิศ”
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งมัน่ ที่จะผลิตบัณฑิตให้ เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
มีทกั ษะด้ านภาษา และด้ านเทคโนโลยี ส�ำหรับระบบโลจิสติกส์ เพื่อน�ำไปประยุกต์และสามารถแก้ ปัญหา รวมทังพั
้ ฒนาการ
จัดการระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมในตน ในวิชาชีพ สามารถด�ำรงตนได้ ในสังคม มีวินยั และซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ในการประกอบอาชีพ
2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้ านทฤษฎี และการวิเคราะห์หลักการด้ านโลจิสติกส์ และน�ำไปประยุกต์
ในการวางแผน และแก้ ปัญหาในกิจกรรมด้ านโลจิสติกส์ นอกจากนี ้ยังสามารถน�ำศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาประยุกต์ได้
3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศกั ยภาพในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยน�ำความรู้ที่ได้ ศกึ ษามาประยุกต์กบั ทุก
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น และอ้ างอิงได้ อย่างเหมาะสม รวมถึงการตระหนักถึงสิง่ แวดล้ อม
4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็ นผู้น�ำ มีโลกทัศน์ที่กว้ างไกล มีความรับผิดชอบสูงและสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5.  เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บณ
ั ฑิตเป็ นผู้ที่มีทกั ษะทางวิชาชีพอย่างแท้ จริ ง จนสามารถรับใบรับรองทักษะทางด้ าน
โลจิสติกส์ จากหน่วยงานภายนอก
6.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้ อย 1 ภาษา

ก�ำหนดการใช้ หลักสูตร

เริ่ มใช้ หลักสูตรนี ้ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
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คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

1.  ส�ำเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า
2.  หรื อส�ำเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง(ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
3.  หรื อเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองเพื่อโอนหน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ
4.  ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะสมที่จะเข้ าศึกษาได้
5.  ไม่มีความประพฤติที่สงั คมรังเกียจ และไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.  มีผ้ รู ับรองซึง่ มีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ ตลอดเวลา

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

1.  นักเรี ยนที่เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.  นักเรี ยนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็ นผู้ด�ำเนินการคัดเลือกเอง
3.  การคัดเลือกโดยคณาจารย์ประจ�ำคณะบริ หารธุรกิจ ด้ วยวิธีการสอบข้ อเขียน และ/หรื อการสอบสัมภาษณ์
			

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดยระยะเวลาศึกษาใน 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคการ
ศึกษา  และภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา

ระยะเวลาการส�ำเร็ จการศึกษา

1.  ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า ใช้
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
2.   ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) หรื อเทียบเท่า หรื อเคยศึกษาอยู่ใน                      
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานเพื่อเทียบโอน                      
หน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ขึ ้นอยู่กบั หน่วยกิตที่ ได้ รับ
การเทียบโอน
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จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต ประกอบด้ วย หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวด
วิชาเลือกเสรี รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
3  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
3  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    
9  หน่วยกิต
4.  กลุ่มวิชาภาษา
15  หน่วยกิต               
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน 93 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชาแกน
36  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาเอกเลือก
15  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย รายวิชาและจ�ำนวนหน่ วยกิต ดังนี ้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
00 5000   มนุษยสัมพันธ์
     3(3-0-6)
  Human Relations
00 5001   สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า      1(1-0-2)
  Information Services and Study Fundamentals
00 5002   ศิลปวัฒนธรรม
     3(3-0-6)
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6)
  Civilization
00 5006   จริ ยศาสตร์ วิสยั ทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6)
  
  Moral Vision and Life Style
00 5007   ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง  1(0-2-4)
  Study Skills and Self-Development
00 5008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
     1(0-2-4)
  Physical Education for Quality of Life
00 5009   ภูมิปัญญาไทย
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรัชญาเพื่อการด�ำรงชีวิต
     3(3-0-6)
  Philosophy and Life
00 5012   ความเป็ นพลเมือง
     3(3-0-6)
  Citizenships
00 5013   ทักษะการรู้ สารสนเทศ
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
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2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
00 6001   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
     3(3-0-6)
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  Society Economy Politics and Government
  in Democratic System
00 6002   กฎหมายเบื ้องต้ น
     3(3-0-6)
  Introduction to Law
00 6003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
     3(3-0-6)
  Psychology for Quality of Life
00 6004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ
  Environmental and Natural Resource Management
00 6007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
00 6010   การพัฒนาบุคลิกภาพ
     3(3-0-6)
  Personality Development
00 6011   ความรู้ เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Introduction to Business    
00 6013   การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
00 6014   ธนบุรีศกึ ษา
     1(2-0-4)
  Thonburi Studies
00 6015   ไทยศึกษา
     3(3-0-6)
  Thai Studies

00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ 3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)
00 6017   การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น
     3(3-0-6)
  Local Studies
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
บังคับเรี ยน 9 หน่ วยกิต
00 7000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 7006   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่ปนุ่ 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปนุ่ 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   การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
บังคับเรี ยน 3 หน่ วยกิต
00 8003   พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 8000   คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิติทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวติ
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8007   การคิดและการตัดสินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิชาเฉพาะด้ าน ประกอบด้ วย 3 กลุ่มวิชา

93 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน จ�ำนวน 36 หน่ วยกิต
20 1101   หลักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1102   เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1103   การบัญชีการเงิน
     3(2-2-5)
  Financial Accounting
20 2104   เศรษฐศาสตร์ มหภาค
     3(3-0-6)
  Macroeconomics
20 2105   หลักการบริ หาร
     3(3-0-6)
  Principle of Management
20 2106   กฎหมายธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Law
20 2107   การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ      3(3-0-6)
  Production and Operations Management
20 2111   การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรู ป      3(2-2-5)
  ในงานธุรกิจ
     
  
  Applied Business Programming
20 3112   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
     3(3-0-6)
  Human Resources Management
20 3113   การเงินธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Finance
20 3114   การภาษี อากร   
     3(3-0-6)
  Taxation
20 4115   การจัดการกลยุทธ์
     3(3-0-6)
  Strategic Management
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27 2201   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  3(3-0-6)
  Logistics and Supply Chain Management
27 2202   การจัดซื ้อ จัดหา และการเจรจาต่อรอง  3(3-0-6)
  Procurement and Negotiation
27 3203   การบริ หารการขนส่ง
     3(3-0-6)
  Transportation Management
27 3204   การจัดการความต้ องการ และสินค้ า      3(3-0-6)
  คงคลัง
  Demand  and Inventory Management
27 3205   การบริ หารความสัมพันธ์ในซัพพลายเชน 3(3-0-6)
  Relationship Management  in Supply Chain
27 3206   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ           3(3-0-6)
  ส�ำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  Information Management for Logistics and
  Supply Chain
27 3207   การบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า  3(3-0-6)
  Warehouse and Distribution Management
27 4207   การบริ หารต้ นทุนโลจิสติกส์
     3(3-0-6)
  Logistics Cost Management
27 4208   กฎหมายการค้ าและพิธีทางศุลกากร      3(3-0-6)
  Trade and Custom Laws
27 4210   การวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการ    3(3-0-6)
  ทางธุรกิจ
  Business Process analysis and development
27 4212   สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์      3(3-0-6)
  Seminar for Logistics Management
27 4216   สเปรดชีตโมเดลส�ำหรับการจัดการ        3(2-3-4)
  โลจิสติกส์
  Spreadsheet Modelling for Logisitics
  Management
และเลือกเรี ยนในกลุ่มวิชาต่ อไปนี ้
กลุ่มที่ 1
27 4213   การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา     1(0-40-0)
  Pre–Cooperative Education
27 4214   สหกิจศึกษาทางโลจิสติกส์
6(0-540-0)
  Co-operative Education in Logistics
หรื อ กลุ่มที่ 2
27 4211   วิธีวิจยั ทางโลจิสติกส์
     3(3-0-6)
  Logistics  Research  Methodology
27 4215   ฝึ กปฏิบตั ิการด้ านโลจิสติกส์
3(0-200-0)
  Logistics Internship
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3. กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
แผนที่ 1 เลือกเรี ยนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี ้
27 3301   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  3(3-0-6)
  ระหว่างประเทศ
  Global Logistics and Supply Chain
  Management
27 3303   การบริ หารความปลอดภัยด้ านโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
  และซัพพลายเชน
  Safety Management for Logistics and
  Supply Chain
27 3305   การวัดผลการปฏิบตั ิงานในโลจิสติกส์    3(3-0-6)
  และซัพพลายเชน
  Performance Measurement in Logistics and
  Supply Chain
27 3309   การบริ หารความเสี่ยงด้ านโลจิสติกส์     3(3-0-6)
  และซัพพลายเชน
  Risk Management in Logistics and Supply
  Chain
27 3310   การบริ หารผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์      3(3-0-6)
  Management for Logistics Service Provider
27 3311   การบริ หารซัพพลายเชนที่เป็ นมิตรต่อ    3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Green Supply Chain Management
27 3312   การบริ หารคุณภาพ
     3(3-0-6)
  Quality Management
27 4307   การบริ หารนวัตกรรมทางเทคโนโลยี       3(3-0-6)
  และผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการซัพพลายเชน
  Technology and Product Innovation
  Management for Supply Chain Management
27 4308   การจ�ำลองแบบปั ญหา
     3(2-3-4)
  Simulation Modeling
27 4309   การบริ หารการพาณิชย์นาวี
     3(3-0-6)
  Maritime Management
27 4312   การสื่อสารในองค์การโลจิสติกส์      3(3-0-6)
  Communication in Logistics Organization
27 4315   หัวข้ อพิเศษทางโลจิสติกส์
     3(3-0-6)
  Special Topics in Logistics
27 4316   สถานการณ์ปัจจุบนั ทางด้ านการจัดการ 3(3-0-6)
  โลจิสติกส์
  Current Issues in Logistics Management
27 4317   การจัดการส่งออกและน�ำเข้ า
     3(3-0-6)
  Export and Import Management

แผนที่ 2 นักศึกษาที่เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาเลือกต่าง
สาขาวิชา
ให้ นกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชาเลือกต่างสาขาจ�ำนวน             
5 รายวิชา 15 หน่วยกิต (ดูจากโครงสร้ างรายวิชาเลือกต่าง
สาขาวิชา)
กลุ่มวิชาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ส�ำหรับ
นักศึกษาต่างสาขา
ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์เป็ นวิชาเอกเลือก นักศึกษาสาขาวิชาอื่นจะ
ต้ องลงทะเบียนเรี ยนวิชาดังต่อไปนี ้
27 2201   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     3(3-0-6)
  Logistics and Supply Chain Management
27 3203   การบริ หารการขนส่ง
        3(3-0-6)
  Transportation  Management

27 3205   การบริ หารความสัมพันธ์ ในซัพพลายเชน   3(3-0-6)   
  Relationship Management  In Supply Chain
27 3206   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับ   3(3-0-6)
  โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  Information Management for Logistics and
  Supply Chain
27 3207   การบริ หารคลังสินค้ าและการกระจาย      3(3-0-6)
  สินค้ า
  Warehouse and Distribution Management

หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่ วยกิต

ให้ นกั ศึกษาเลือกเรี ยนอย่างน้ อย 2 รายวิชาจ�ำนวน
6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิ ดสอน ในมหาวิทยาลัยธนบุรี  ใน
ระดับปริ ญญาตรี

แผนการศึกษา หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
00 8000 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
00 8003 พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 1101 หลักการตลาด
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
รวม
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
00 8001 สถิตทิ วั่ ไป
20 1102 เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
20 1103 การบัญชีการเงิน
20 2105 หลักการบริ หาร
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (16-4-34)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (16-4-34)
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาภาษา
20 1104 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
20 2106 กฎหมายธุรกิจ

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

20 2107 การจัดการการผลิตและปฏิบตั กิ าร

3 (3-0-6)

27 2201 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20 3112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

20 3113 การเงินธุรกิจ
20 3114 การภาษี อากร

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

27 2202 การจัดซื ้อ จัดหา และการเจรจาต่อรอง

3 (3-0-6)

27 3203 การบริ หารการขนส่ง
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือก
รวม
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หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)

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

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20 2111 การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็จรูปในงานธุรกิจ

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)

27 3204 การจัดการความต้ องการและสินค้ าคงคลัง
27 3205   การบริ หารความสัมพันธ์ในซัพพลายเชน

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

27 3206 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือก
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาภาษา
รวม

3 (3-0-6)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
18 (16-4-34)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
27 3207 การบริ หารคลังสินค้ าและการกระจายสินค้ า

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือก
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือก

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

วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือก
วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15 (15-0-30)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
(ส�ำหรั บนักศึกษาที่เลือกเรี ยน กลุ่มที่ 1 สหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
27 4207 การบริ หารต้ นทุนโลจิสติกส์

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

27 4208 กฎหมายการค้ าและพิธีทางศุลกากร
27 4216 สเปรดชีตโมเดลส�ำหรับการจัดการโลจิสติกส์

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

27 4210 การวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ

3 (3-0-6)

20 4115 การจัดการกลยุทธ์

3 (3-0-6)

27 4212 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์
27 4213   การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา
รวม
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
27 4214   สหกิจศึกษาทางโลจิสติกส์
รวม

3 (3-0-6)
1 (0-40-0)
19 (17-43-36)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
6 (0-540-0)
6 (0-540-0)

195

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
(ส�ำหรั บนักศึกษาที่เลือกเรี ยน กลุ่มที่ 2 ฝึ กปฏิบัติการด้ านโลจิสติกส์ )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
27 4207 การบริ หารต้ นทุนโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
27 4208 กฎหมายการค้ าและพิธีทางศุลกากร
27 4216 สเปรดชีตโมเดลส�ำหรับการจัดการโลจิสติกส์

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

27 4210 การวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ

3 (3-0-6)

20 4115 การจัดการกลยุทธ์

3 (3-0-6)

27 4212 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์
รวม
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
27 4211 วิธีวิจยั ทางโลจิสติกส์

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

27 4215 ฝึ กปฏิบตั ิการด้ านโลจิสติกส์

3 (0-200-0)

รวม
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3 (3-0-6)
18 (17-3-36)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

6 (3-200-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ดูรายละเอียดหน้ า 289 - 298

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน
ดูรายละเอียดหน้ า 231 - 232
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 3(3-0-6)
27 2201 Logistics and Supply Chain Management
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ภาพรวมของซัพพลายเชนในระบบธุรกิจ บทบาท
ความส�ำคัญของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในภาคธุรกิจ              
การด�ำเนินงานของกิจกรรมโลจิสติกส์ การพยากรณ์ ความ
ต้ องการการบริ การลูกค้ า การจัดซื ้อจัดหา การบริ หารสินค้ า
คงคลัง การจัดการคลังสินค้ า การบริ หารการขนส่ง บรรจุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์ ในการเคลื่อนย้ ายและจัดเก็บ แนวคิดการบริ หาร
ซัพพลายเชน การประเมินความสามารถของซัพพลายเชน  
การบริ หารซัพพลายเชน กรณีศึกษาทางด้ านการจัดการ           
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

27 3203 การบริ หารการขนส่ ง		
3(3-0-6)
27 3203 Transportation Management
วิชาบังคับก่ อน: 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน
ลักษณะทัว่ ไปของการขนส่งในแต่ละรู ปแบบ วิเคราะห์
ข้ อดี ข้ อเสียของการขนส่งในแต่ละรู ปแบบ โครงข่ายการขนส่ง
และการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง การตัดสินใจเลือกรู ปแบบ
การขนส่ง การขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ โครงสร้ างพื ้นฐาน
และส่วนประกอบที่ช่วยในการด�ำเนินการขนส่งหลายรู ปแบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ แบบจ�ำลองการตัดสินใจส�ำหรับการขนส่ง
และการกระจายสินค้ า การปฏิบตั ิการที่ดีส�ำหรับการบริ หาร
การขนส่ง

27 3204 การจัดการความต้ องการและสินค้ า 3(3-0-6)
คงคลัง					
27 3204 Demand and Inventory Management
วิชาบังคับก่ อน: 20 2107 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
เทคนิคการพยากรณ์ความต้ องการ การวัดความคลาด
เคลื่อนของการพยากรณ์ การวางแผนความต้ องการ การจัด
ประเภทสินค้ าคงคลัง การวิเคราะห์สินค้ าคงคลังในกรณีความ
ต้ องการคงที่และไม่คงที่ เทคนิคการจัดสินค้ าคงคลัง ดัชนีวดั
27 2202 การจัดซือ้ จัดหา และการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6)
ประสิทธิภาพสินค้ าคงคลัง สินค้ าคงคลังเพื่อความปลอดภัย
27 2202 Procurement and Negotiation
จุดสัง่ ซื ้อใหม่
วิชาบังคับก่ อน: 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน
27 3205 การบริหารความสัมพันธ์ในซัพพลายเชน 3(3-0-6)
บทบาทหน้ าที่การจัดซื ้อ จัดหา ข้ อก�ำหนดและความ
27 3205 Relationship Management In Supply Chain
ต้ องการ การวางแผนการจัดซื ้อจัดหา การจัดหาและประเมิน
วิชาบังคับก่ อน: 20 1101 หลักการตลาด
ซัพพลายเออร์ การรับมือและเลือกข้ อเสนอ การบริ หารข้ อตกลง
หลักการของการจัดการสัมพันธ์ ภาพในซัพพลายเชน
และความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ แนวคิดของการเจรจา         
องค์ประกอบของการสร้ างสัมพันธภาพ การบริ หารความ
ต่อรอง หลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่สำ� คัญในการเจรจาต่อรอง  
สัมพันธ์ กบั ซัพพลายเออร์ (SRM) การบริ หารความสัมพันธ์ กบั
ศิลปะการเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีและการประเมินกลยุทธ์ในการ
ลูกค้ า (CRM) บทบาทการบริ การลูกค้ าขององค์การในงาน             
เจรจาต่อรอง กระบวนการตัดสินใจ และแก้ ปัญหาในลักษณะ
โลจิสติกส์ การวางแผนกลยุทธ์ ในการสร้ างความพึงพอใจ การ
ต่างๆ เทคนิคการประเมินซัพพลายเออร์ เทคนิคการตัดสินใจ
ใช้ ระบบฐานข้ อมูลเพื่อปรับปรุ งการบริ การลูกค้ า การสร้ าง
การจัดซื ้อจัดหา และเจรจาต่อรอง วิธีการประเมินซัพพลายเออร์
ความสัมพันธ์ ที่ยงั่ ยืนกับลูกค้ า การใช้ คอมพิวเตอร์ ประยุกต์
ควบคุมและประเมินผลการตัดสินใจ
ใช้ ในการบริ หารและจัดการความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า
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27 3206 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ส�ำหรั บโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
27 3206 Information Management for Logistics and
Supply Chain
วิชาบังคับก่ อน: 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน
ระบบสารสนเทศ ส�ำหรับการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน การตัดสินใจน�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ ในการ
ตัดสินใจ เช่น การแลกเปลี่ยน ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) ระบบสนับสนุนการตัดสิน
ใจ (Decision Support Systems : DSS) การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ระบบติดตามสินค้ าและ
ผลิตภัณฑ์ (Trade & Track) ระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) ระบบ WMS (Warehouse Management
System) ระบบ TMS (Transportation Management System)
แนวโน้ มเทคโนโลยีในอนาคต การประยุกต์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์  การตัดสินใจเลือกใช้ ระบบ
สารสนเทศในงานโลจิสติกส์

27 4208 กฎหมายการค้ าและพิธีทางศุลกากร 3(3-0-6)
27 4208 Trade and Custom Laws
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ระบบและกลไกการค้ าและธุรกิจระหว่างประเทศ
ประเภทของสัญญาการซื ้อ-ขาย หน้ าที่ของผู้ซื ้อขาย การโอน
กรรมสิทธิ์ ระบบการช�ำระเงินระหว่างประเทศ การระงับข้ อ
พิพาท ทางการขนส่งระหว่างประเทศ ความรู้ เกี่ยวกับพิกดั
อัตราศุลกากรและระบบฮาร์ โมไนซ์ การระงับข้ อพิพาททางการ
ขนส่งระหว่างประเทศ รวมทังกฎเกณฑ์
้
ของ WTO EU AEC
และกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ และกรณีศกึ ษาด้ านกฎหมายการค้ า
และพิธีทางศุลกากร

27 4210 การวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการ 3(3-0-6)
ทางธุรกิจ					
27 4210 Business Process Analysis and Development
วิชาบังคับก่ อน: 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน
การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจเพื่อการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศึกษาเครื่ องมือหรื อวิธีการในการ
27 3207 การบริหารคลังสินค้ าและการกระจาย3(3-0-6) วิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ แผนภูมิกระบวนการ (Activity
สินค้ า					
Process Mapping) แผนภูมิ สายธารแห่งคุณค่า (Value
27 3207 Warehouse and Distribution Management
Stream Mapping) การปรับรื อ้ กระบวนการทางธุรกิจ (Busiวิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ness Process Reengineering) เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการ
แนวคิดพื ้นฐานการบริ หารเกี่ยวกับการคลังสินค้ าและ ทางธุรกิจ
การกระจายสินค้ า ความส�ำคัญของคลังสินค้ าในซัพพลายเชน
ชนิดของคลังสินค้ า การปฏิบตั ิการในคลังสินค้ า การจัดการ 27 4211 วิธีวิจัยทางโลจิสติกส์
3(3-0-6)
และควบคุม การจัดเก็บ การบริ หารช่องทางการจัดจ�ำหน่าย 27 4211 Logistics Research Methodology
และการเติมเต็มผลิตภัณฑ์ ระบบงาน ส�ำหรับช่องทางการจัด วิชาบังคับก่ อน: เป็ นนักศึกษาที่เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชา
จ�ำหน่าย ดัชนีชี ้วัดประสิทธิภาพการบริ หารการจัดจ�ำหน่าย ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ กลุ่มที่ 2
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุในคลังสินค้ า การวางผังและการออกแบบ
ระเบียบวิธีวิจยั ใช้ ในการค้ นหาและวิเคราะห์ปัญหา
คลังสินค้ าและการกระจายสินค้ า
การเขียนเค้ าโครงร่ างการวิจยั การออกแบบวิจยั การก�ำหนด
กรอบของปั ญหา การตังสมมุ
้ ติฐาน กาสร้ างและทดสอบเครื่ อง
27 4207 การบริ หารต้ นทุนโลจิสติกส์
3(3-0-6) มือวัด การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การ
27 4207 Logistics Cost Management
สรุ ปผลและการเขียนรายงานวิจยั
วิชาบังคับก่ อน: 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน
27 4212 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
องค์ประกอบของต้ นทุนโลจิสติกส์ การวิเคราะห์       27 4212 Seminar for Logistics Management
ต้ นทุนโลจิสติกส์ การประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจ                             วิชาบังคับก่ อน : เป็ นนักศึกษาที่ได้ ศึกษาวิชาเอกบังคับ
การแสวงหาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ การค�ำนวณต้ นทุน     หรื อเอกเลือกไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต
ฐานกิจกรรม การควบคุมต้ นทุนโลจิสติกส์ การตัดสินใจเชิง
การประยุกต์ความรู้ ทางวิชาการในหลักสูตร การ
นโยบายในการลดต้ นทุน การประยุกต์ต้นทุนในการตัดสินใจ วิเคราะห์สถานการณ์ การแก้ ปัญหาทางด้ านโลจิสติกส์ กรณี
ด้ านนโยบาย การปรับปรุ งการวิเคราะห์ต้นทุน
ตัวอย่างของปั ญหาทางด้ านการบริ หารจัดการโลจิสติกส์
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27 4213 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา 1(0-40-0)
27 4213 Pre–Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
การปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้ อมก่อนออกปฏิบตั ิ
งานในสถานประกอบการ หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  
กระบวนการขันตอนของสหกิ
้
จศึกษา ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยว
กับสหกิจศึกษา ความรู้ พื ้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายใน
การสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพที่เหมาะสมใน
การท�ำงาน การพัฒนาทักษะทางด้ านการสื่อสารระหว่างบุคคล
ในสถานที่ประกอบการ การเลือกสถานประกอบการ ความรู้
พื ้นฐานที่จ�ำเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ                 
การเสริ มสร้ างทักษะและจริ ยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา
ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทาง
วิชาการและการน�ำเสนอผลงาน

27 4216 สเปรดชีตโมเดลส�ำหรั บการจัดการ 3(2-3-4)
โลจิสติกส์ 				
27 4216 Spreadsheet Modelling for Logistics
Management
วิชาบังคับก่ อน : Operation Management
หลักการเบื ้องต้ นของการใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรู ป
Solver (MS Excel) เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ การจ�ำลอง
ปั ญหาเป็ นสมการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)
การน�ำโปรแกรมส�ำเร็ จรู ปมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการด้ าน
การขนส่ง (Vehicle routing Problem) ปั ญหาด้ านการจัด
ตารางการท�ำงาน(Schedule Problem) ปั ญหาด้ านการจัด
ต�ำแหน่งที่ตงั ้ (Facility Location Problem) ปั ญหาด้ านการ
จัดต�ำแหน่งการวางสินค้ าหรื อสัมภาระ (Load Planning
Problem) และกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้ อง

27 4214 สหกิจศึกษาทางโลจิสติกส์
6(0-540-0)
27 4214 Cooperative Education in Logistics
วิชาบังคับก่ อน: เป็ นนักศึกษาที่เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชา
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ กลุ่มที่ 1 และ ต้ องผ่ านการ
เตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา
จัดการศึกษาให้ นกั ศึกษาได้ ไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ เป็ นการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนเป็ นพนักงานชัว่ คราว ณ สถานประกอบการ โดย
ต้ องมีเวลาปฎิบตั ิงานไม่น้อยกว่า 400 ชัว่ โมง เพื่อให้ นกั ศึกษา
ได้ เชื่อมโยงการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนกับประสบการณ์ จากการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ มีการประเมินผลโดยวัด
จากผลการประเมินของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  พนักงาน
ที่ควบคุมการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการและจากรายงาน
วิชาการ

กลุ่มวิชาเอกเลือก
27 3301 การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน3(3-0-6)
ระหว่ างประเทศ				
27 3301 Global Logistics and Supply Chain Management
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
บทบาทและความส�ำคัญของโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนระหว่างประเทศ การประสานความร่ วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ในการด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ แนวคิดการปฏิบตั ิงาน
ด้ านโลจิสติกส์ บทบาทความส�ำคัญของเขตการค้ าเสรี   ปั จจัย
ที่ส�ำคัญและประโยชน์การท�ำ  Global Sourcing การเลือก
สถานที่ตงเชิ
ั ้ งกลยุทธ์ ในระดับโลก  (Global Facility Location)
การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ในงานด้ านโล
จิสติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศกึ ษา และแนวทางการปฏิบตั ิ
งานที่ดีด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่าง
ประเทศ

27 4215 ฝึ กปฏิบัติการด้ านโลจิสติกส์
3(0-200-0)
27 4215 Logistics Internship
วิชาบังคับก่ อน : เป็ นนักศึกษาที่เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชา
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ กลุ่มที่ 2
การฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการธุรกิจเป็ น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ให้ ค้ นุ เคยกับสภาพการท�ำงาน เรี ยนรู้ วิธี
การปรับตัวเข้ ากับสิ่งแวดล้ อมของการท�ำงาน เพื่อจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการเตรี ยมความพร้ อมสู่โลกของการท�ำงานเมื่อ
ส�ำเร็ จการศึกษา การฝึ กฝนให้ ร้ ู จกั กับการเผชิญหน้ ากับปั ญหา
ในรู ปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ ้นขณะท�ำงาน เพื่อเรี ยนรู้ แนวทางแก้ ไข
รวมทังการประยุ
้
กต์ใช้ ความรู้ ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ที่
เรี ยนเข้ ากับการปฏิบตั ิงานจริ ง

27 3303 การบริ หารความปลอดภัยด้ าน
3(3-0-6)
โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน		
27 3303 Safety Management for Logistics and 		
Supply Chain
วิชาบังคับก่ อน: 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน
ความหมาย ความส�ำคัญ ผลกระทบ การบริ หารงาน
ด้ านความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การ
ประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์และหาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ
บทบัญญัติและข้ อกฎหมายด้ านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวทางการบริ หารงานความปลอดภัยในธุรกิจสมัยใหม่และ
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
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27 3305 การวัดผลการปฏิบตั งิ านในโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
และซัพพลายเชน			
27 3305 Performance Measurement in Logistics and
Supply Chain
วิชาบังคับก่ อน: 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน
แนวคิดและหลักการวัดสมรรถนะในโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน ลักษณะของระบบการวัดที่ดี วิธีวดั ผลการปฏิบตั ิ
งาน การประยุกต์ใช้ เครื่ องมือพื ้นฐานใน การปรับปรุ งสมรรถนะ
ของงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทฤษฎี Balanced Scorecard การประยุกต์เพื่อความเป็ นเลิศ (Benchmarking) แบบ
จ�ำลองอ้ างอิงการด�ำเนินงานโซ่อปุ ทาน (SCOR Model) ปั จจัย
ที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุ งสมรรถนะ วิธีการประเมินผลด้ าน
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็ นมาตราฐานสากล

27 3311 การบริ หารซัพพลายเชนที่เป็ นมิตร 3(3-0-6)
ต่ อสิ่งแวดล้ อม				
27 3311 Green Supply Chain Management
วิชาบังคับก่ อน: 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน
บทบาทและความส�ำคัญของสิ่งแวดล้ อมต่อการจัด
การโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การวิเคราะห์รูปแบบและวิธี
การทางด้ านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการรักษาสิ่งแวดล้ อม
ส�ำหรับสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
ระบบการจัดซื ้อสีเขียว พลังงานสีเขียว การขนส่งเพื่อสิ่งแวดล้ อม
เทคโนโลยีการก�ำจัดของเสียเพื่อสิ่งแวดล้ อม องค์ประกอบ
ความยัง่ ยืน (Sustainable) กรณีศกึ ษาปั ญหาทางด้ านซัพพลาย
เชนเพื่อสิ่งแวดล้ อม

27 3309 การบริหารความเสี่ยงด้ านโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
และซัพพลายเชน			
27 3309 Risk Management in Logistics and Supply
Chain
วิชาบังคับก่ อน : 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน
ที่มาของความเสี่ยง หลักการและแนวความคิดของ
การจัดการความเสี่ยง การบริ หารจัดการความเสี่ยงในโลจิสติ
กส์และซัพพลายเชน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การประยุกต์ใช้ การบริ หารจัดการความเสี่ยงภาพรวมของธุรกิจ
ในมุมมองของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย การบริ หาร
ความเสี่ยงในกรณีฉกุ เฉินและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ

27 3312 การบริ หารคุณภาพ		
3(3-0-6)
27 3312 Quality Management
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
แนวความคิดด้ านการจัดการคุณภาพ วัตถุประสงค์
ของการจัดการคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ การ การน�ำแนวความคิด
ศึกษาแนวคิดด้ านการจัดการคุณภาพในงานบริ หาร การจัด
ตังกลุ
้ ม่ ควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในงานผลิต เทคนิค
การควบคุมคุณภาพในการผลิต ตังแต่
้ การออกแบบ การผลิต
และการใช้ สถิติส�ำหรับการควบคุมคุณภาพ การประยุกต์ใช้
รู ปแบบการจัดการคุณภาพในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

27 3310 การบริ หารผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
27 3310 Management for Logistics Service Provider
วิชาบังคับก่ อน: 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน
ประเภทธุรกิจพื ้นฐานของผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ประเภท
ของธุรกิจโลจิสติกส์ บทบาทและความสัมพันธ์ ของผู้ให้ บริ การ
3PL 4PL ต่อโลกธุรกิจและอุตสาหกรรม บทบาทและความ
สัมพันธ์ ระหว่างผู้ให้ บริ การและผู้ใช้ บริ การโลจิสติกส์ของ
พัฒนาการของธุรกิจผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ การตัดสินใจเลือก
ผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์
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27 4307 การบริ หารนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 3(3-0-6)
และผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการซัพพลายเชน
27 4307 Technology and Product Innovation
Management for Supply Chain Management
วิชาบังคับก่ อน : 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน
การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการจัด
การซัพลายเชน การสร้ างสรรค์แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การบริ หารทีมงาน โครงการที่มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ แผนการตลาด
การแปลข้ อมูลทางการตลาด การท�ำนายยอดขายส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ การเข้ าถึงกลไก
การแข่งขัน รวมทั ้งความไม่แน่นอนจากปั จจัยด้ านสภาพ
แวดล้ อม

27 4308 การจ�ำลองแบบปั ญหา		
3(2-3-4)
27 4308 Simulation Modeling
วิชาบังคับก่ อน : 00 8001 สถิตทิ ่ วั ไป
หลักการเบื ้องต้ นของการจ�ำลองแบบ ระบบตัวเลข
สุ่มและการสร้ างตัวเลขสุ่มในการจ�ำลองแบบ การแจกแจง
ความถี่ หลักการมัลติคาร์ โลเทคนิค การสร้ างแบบจ�ำลองไม่
ต่อเนื่อง การออกแบบการทดลองส�ำหรับแบบจ�ำลอง การตรวจ
สอบแบบจ�ำลอง การวิเคราะห์ผลจากการจ�ำลอง การน�ำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ ในการจ�ำลองแบบปั ญหาใน              
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การตรวจสอบความถูกต้ องของ
แบบจ�ำลอง

27 4315 หัวข้ อพิเศษทางโลจิสติกส์
3(3-0-6)
27 4315 Special Topics in Logistics
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
หัวข้ อพิเศษที่น่าสนใจด้ านการจัดการโลจิสติกส์ โดย
หัวข้ อที่จะน�ำมาใช้ ในการเรี ยนการสอนจะต้ องได้ รับความเห็น
ชอบจากหัวหน้ าสาขาวิชา
27 4316 สถานการณ์ ปัจจุบันทางด้ าน
3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์ 				
27 4316 Current Issues in Logistics Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ประเด็นและข่าวสารต่างๆ ทางด้ านการจัดการโลจิ
สติกส์ที่น่าสนใจในปั จจุบนั แนวโน้ มและทิศทางของการพัฒ
นาโลจิสติกส์ทงในและต่
ั้
างประเทศ รวมตลอดถึงบทบาทของ
โลจิสติกส์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

27 4309 การบริ หารการพาณิชย์ นาวี
3(3-0-6)
27 4309 Maritime Management
วิชาบังคับก่ อน : 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และ
ซัพพลายเชน
โครงสร้ างและการบริ หารงานของบริ ษัทเรื อ การ 27 4317 การจัดการส่ งออกและน�ำเข้ า
3(3-0-6)
ก�ำหนดเส้ นทางการเดินเรื อ การจัดหาเรื อ การบริ หารกองเรื อ 27 4317 Export and Import Management
การก�ำหนดค่าระวางเรื อ การควบคุมและการปฏิบตั ิการตู้สินค้ า วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
และกลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษัทเรื อ
การจัดท�ำเอกสารทางการค้ าและการเงินส�ำหรับธุรกิจ
น�ำเข้ าส่งออก ระบบภาษี ศลุ กากรและระเบียบปฏิบตั ิในการน�ำ
27 4312 การสื่อสารในองค์ การโลจิสติกส์
3(3-0-6) เข้ าหรื อส่งออกสินค้ า การเลือกรู ปแบบการส่งสินค้ าระหว่าง
27 4312 Communication in Logistics Organization
ประเทศและเงื่อนไขการส่งมอบสินค้ าของสภาหอการค้ า
วิชาบังคับก่ อน : 27 2201 การจัดการโลจิสติกส์ และ
นานาชาติ (INCOTERMS 2010) การตัดสินใจท�ำประกันภัย
ซัพพายเชน
สินค้ าประเภทต่างๆ การใช้ สิทธิลดหย่อนภาษี ส�ำหรับการ       
วิธีการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั ้ง น�ำเข้ าและการส่งออก การจัดการทางการเงินส�ำหรับการ               
ภายในและระหว่างองค์การโลจิสติกส์ ทฤษฎีการสื่อสารใน น�ำเข้ าส่งออก การป้องกันความเสี่ยงทางการเงินระหว่าง
องค์การ พฤติกรรมของการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสารใน ประเทศและระบบสินเชื่อเพื่อการส่งออกและการน�ำเข้ าสินค้ า
องค์การ การสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ การสื่อสารต่างวัฒนธรรม
จริ ยธรรมในการสื่อสาร การสื่อสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร การ
รายงานเพื่อการตัดสินใจ การน�ำเสนอ การสื่อสารด้ วยวาจา
รวมทังการสื
้
่อสารในระหว่างวิกฤตและการเปลี่ยนแปลง

201

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF:HEd)
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:  
:   

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Bachelor of Business Administration Program in International Business
Management

ชื่อปริ ญญาและชื่อสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
			ชื่อย่ อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
			ชื่อย่ อ    :

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration (International Business
Management)
B.B.A. (International Business Management)

ปรั ชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ปรั ชญา
“การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ คือพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”
ผลิตบัณฑิตให้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้ านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ และ
บูรณาการความรู้ บริ หารธุรกิจได้ อย่างเชี่ยวชาญ เป็ นผู้สร้ างประโยชน์แก่สงั คมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความเป็ นเลิศใน
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและสามารถพัฒนานวัตกรรมภายใต้ การประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณน�ำไปสู่การเป็ นผู้น�ำระดับ
สากล
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ มีสมรรถนะ (Core Competency) และความสามารถ (Ability) ในการ
ท�ำงานด้ านการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถน�ำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ ในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศ
ชาติ
2.   เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถน�ำความรู้ ทางการบริ หารไปประยุกต์และ
ประกอบอาชีพด้ านการวางแผน การจัดระบบงาน การเป็ นผู้น�ำ และการควบคุมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ของการบริ หาร
งานข้ ามวัฒนธรรม
4.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศได้ อย่างน้ อย1ภาษา

ก�ำหนดการใช้ หลักสูตร

เริ่ มใช้ หลักสูตรนี ้ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
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คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

1.  ส�ำเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า
2.  หรื อส�ำเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง(ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
3.   หรื อเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดม            
ศึกษารับรองเพื่อโอนหน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ
4.  ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะสมที่จะเข้ าศึกษาได้
5.  ไม่มีความประพฤติที่สงั คมรังเกียจ และไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.  มีผ้ รู ับรองซึง่ มีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ ตลอดเวลา

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

1.  นักเรี ยนที่เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.  นักเรี ยนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็ นผู้ด�ำเนินการคัดเลือกเอง
3.  การคัดเลือกโดยคณาจารย์ประจ�ำคณะบริ หารธุรกิจ ด้ วยวิธีการสอบข้ อเขียน และ/หรื อการสอบสัมภาษณ์
			

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดยระยะเวลาศึกษาใน 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ นภาคการศึกษาปกติ                                
2 ภาคการศึกษา  และภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา

ระยะเวลาการส�ำเร็ จการศึกษา

1.   ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า           
ใช้ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
2.   ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) หรื อเทียบเท่า หรื อเคยศึกษาอยู่ใน                      
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานเพื่อเทียบโอน                      
หน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ขึ ้นอยู่กบั หน่วยกิตที่ ได้ รับ
การเทียบโอน
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โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี รวมไม่น้อยกว่า
129 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 93 หน่วยกิต
1.  กลุ่มวิชาแกน
36  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาเอกเลือก
15   หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่ วยกิต 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย รายวิชาและจ�ำนวนหน่ วยกิต ดังนี ้
00 6001   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
  Society Economy Politics and Government
00 5000   มนุษยสัมพันธ์
     3(3-0-6)
  in Democratic System
  Human Relations
     3(3-0-6)
00 5001   สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า      1(1-0-2) 00 6002   กฎหมายเบื ้องต้ น
  Introduction to Law
  Information Services and Study Fundamentals
     3(3-0-6)
00 5002   ศิลปวัฒนธรรม
     3(3-0-6) 00 6003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
  Psychology for Quality of Life
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6) 00 6004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
  Civilization
00 5006   จริ ยศาสตร์ วิสยั ทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6) 00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ
  
  Moral Vision and Life Style
  Environmental and Natural Resource Management
00 5007   ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง  1(0-2-4)
00 6007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
  Study Skills and Self-Development
  Sufficient Economy and Community Business
00 5008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
     1(0-2-4)
00 6010   การพัฒนาบุคลิกภาพ
     3(3-0-6)
  Physical Education for Quality of Life
  Personality Development
00 5009   ภูมิปัญญาไทย
     3(3-0-6)
00 6011   ความรู้ เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
  Introduction to Business    
00 5011   ปรัชญาเพื่อการด�ำรงชีวิต
     3(3-0-6)
00 6013   การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Philosophy and Life
  Management and Entrepreneurship
00 5012   ความเป็ นพลเมือง
     3(3-0-6)
00 6014   ธนบุรีศกึ ษา
     1(2-0-4)
  Citizenships
  Thonburi Studies
00 5013   ทักษะการรู้ สารสนเทศ
     3(3-0-6)
00 6015   ไทยศึกษา
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
  Thai Studies
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00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ 3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)
00 6017   การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น
     3(3-0-6)
  Local Studies
หรื อเลือกเรี ยนในกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ให้ มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
บังคับเรี ยน 9 หน่ วยกิต
00 7000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 7006   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่ปนุ่ 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปนุ่ 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   การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 8000   คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิติทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวติ
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
00 8007   การคิดและการตัดสินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิชาเฉพาะด้ าน ประกอบด้ วย 3 กลุ่มวิชา

93 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน จ�ำนวน 36 หน่ วยกิต
20 1101   หลักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1102   เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1103   การบัญชีการเงิน
     3(2-2-5)
  Financial Accounting
20 2104   เศรษฐศาสตร์ มหภาค
     3(3-0-6)
  Macroeconomics
20 2105   หลักการบริ หาร
     3(3-0-6)
  Principle of Management
20 2106   กฎหมายธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Law
20 2107   การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ      3(3-0-6)
  Production and Operations Management
20 2111   การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรู ป      3(2-2-5)
  ในงานธุรกิจ
     
  
  Applied Business Programming
20 3112   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
     3(3-0-6)
  Human Resources Management
20 3113   การเงินธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Finance
20 3114   การภาษี อากร   
     3(3-0-6)
  Taxation
20 4115   การจัดการกลยุทธ์
     3(3-0-6)
  Strategic Management
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2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�ำนวน 42 หน่ วยกิต
28 2201   แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ
     3(3-0-6)
  International Business Concept
28 2203   การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 1     3(3-0-6)
  International Financial Management 1
28 2204   การตลาดระดับโลก
     3(3-0-6)
  Global marketing
28 2205   กฎหมายและพิธีการศุลกากร
     3(3-0-6)
  Law and customs
28 3203   กฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
  International Trade Laws
28 3205   ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 1   3(2-2-5)
  English for International Business 1
28 3206   ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 2  3(2-2-5)
  English for International Business 2
28 3210   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้ า    3(3-0-6)
  ระหว่างประเทศ
  E – Commerce for International Trade
28 3211   การจัดการธุรกิจบริ การระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
  International Business Service Management
28 3212   การจัดการข้ ามวัฒนธรรมส�ำหรับธุรกิจ  3(3-0-6)
  ระหว่างประเทศ
  Cross Cultural Management for International     
  Business
28 3214   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  3(3-0-6)
  ระหว่างประเทศ
  Global Logistics and Supply Chain Management
28 4211   การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 2     3(3-0-6)                                                       
  International Financial Management 2
28 4212   สัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
  Seminar in International Business Management
28 4213   การจัดการน�ำเข้ าและส่งออก
     3(3-0-6)
  Import – Export Management
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
แบ่ งเป็ น 2 แผน ให้ เลือกเรี ยนดังนี ้
แผนที่ 1 เลือกเรี ยนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จาก
รายวิชา ดังต่อไปนี ้
28 2302   อาเซียนศึกษา
     3(3-0-6)
  Asean Study
28 3302   การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค
     3(3-0-6)
   
  Regional Study
28 3303   ประสบการณ์ธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
  International Business Experience
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28 3304   พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6)
  
  Consumer Behavior in International Market
28 3305   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่าง 3(3-0-6)
  
  ประเทศ
  International Product and Price Management
28 3307   การจัดการการส่งเสริ มการตลาด      3(3-0-6)
  
  ระหว่างประเทศ
  International Promotion Management
28 3310   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6)
  International Human Resources Management
28 3311   การจัดการช่องทางการจัดจ�ำหน่าย      3(3-0-6)
  ระหว่างประเทศ
  International Distribution Management
28 4311   การศึกษาเฉพาะบุคคล
     3(2-2-5)
  Individual Study
28 4312   ฝึกปฏิบตั งิ านด้านธุรกิจระหว่างประเทศ  3(0-400-0)
  International Business Internship
28 4313   การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา    1(0-40-0)
  Preparation for Cooperative Education
28 4314   สหกิจศึกษาทางธุรกิจระหว่างประเทศ  6(0-540-0)
  Cooperative Education in International
  Business
28 4315   การจ�ำลองธุรกิจระหว่างประเทศ      3(2-2-5)
  International Business Model
แผนที่ 2 นักศึกษาที่เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาเลือกต่าง
สาขาวิชา
ให้ นกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชาเลือกต่างสาขาจ�ำนวน             
5 รายวิชา 15 หน่วยกิต (ดูจากโครงสร้ างรายวิชาเลือกต่าง
สาขาวิชา)
กลุม่ วิชาโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ส�ำหรับนักศึกษาต่างสาขา
ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศเป็ นวิชาเอกเลือก นักศึกษาสาขา
วิชาอื่นจะต้ องลงทะเบียนเรี ยนวิชาดังต่อไปนี ้
28 2201   แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ
     3(3-0-6)
  International Business Concept
28 2203   การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 1     3(3-0-6)
  International Financial Management 1
28 2204   การตลาดระดับโลก
     3(3-0-6)
  Global marketing

28 3210   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้ า    3(3-0-6) หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่ วยกิต
  ระหว่างประเทศ                              
เลือกเรี ยนอย่างน้ อย 2 รายวิชา จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
  E – Commerce for International Trade
จากรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี ในระดับไม่ตำ�่ กว่า
  Management
ปริ ญญาตรี โดยไม่ซ� ้ำกับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ ว
28 3211   การจัดการธุรกิจบริ การระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
  International Business Service Management

แผนการศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน

3 (2-2-5)

00 8000 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป

3 (3-0-6)

20 1101 หลักการตลาด
20 1102 เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)

00 8001 สถิตทิ วั่ ไป
00 8003 พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีฯ
20 1103 การบัญชีการเงิน
20 1104 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
รวม

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (15-6-33)
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7019 ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ1

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)

20 2105 หลักการบริ หาร
20 2106 กฎหมายธุรกิจ
20 2107 การจัดการการผลิตและปฏิบตั กิ าร

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

28 2201 แนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือก
รวม
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20 2111 การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็จรูปฯ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)

20 3112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
20 3113 การเงินธุรกิจ

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

28 2203 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 1

3 (3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาภาษา
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือก
รวม

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18 (16-4-34)

ส�ำหรั บนักศึกษาไม่ เลือกวิชาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
28 2204 การตลาดระดับโลก
28 2205 กฎหมายและพิธีการศุลกากร
28 3205     ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 1

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

28 3210 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพือ่ การค้ าระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือก
วิชาเลือก จากกลุม่ เลือกเสรี
รวม
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หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
20 3114 การภาษี อากร

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

28 3203 กฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ
28 3206 ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 2

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

28 3211 การจัดการธุรกิจบริ การระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)

28 3212 การจัดการข้ ามวัฒนธรรมส�ำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)

28 3214 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ
รวม

3 (3-0-6)
18 (17-2-35)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
20 4115 การจัดการกลยุทธ์

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

28 4213 การจัดการน�ำเข้ าและส่งออก
28 4211 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 2

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

วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือก

3 (3-0-6)

28 4212 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รวม

3 (3-0-6)
15 (15-0-30)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาเลือก จากหมวดวิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือก

3 (3-0-6)

รวม

6 (6-0-12)

ส�ำหรั บนักศึกษาเลือกวิชาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
28 2204 การตลาดระดับโลก

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

28 2205 กฎหมายและพิธีการศุลกากร

3 (3-0-6)

28 3205     ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 1

3 (2-2-5)

28 3210 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพือ่ การค้ าระหว่างประเทศ
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเฉพาะเอกเลือก
วิชาเลือก จากกลุม่ เลือกเสรี
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
20 3114 การภาษี อากร

ชื่อวิชา

28 3203 กฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ
28 3206 ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 2

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

28 3211 การจัดการธุรกิจบริ การระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)

28 3212 การจัดการข้ ามวัฒนธรรมส�ำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)

28 3214 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายระหว่างประเทศ
รวม

3 (3-0-6)
18 (17-2-35)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
20 4115 การจัดการกลยุทธ์

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

28 4213 การจัดการน�ำเข้ าและส่งออก

3 (3-0-6)

28 4211 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 2

3 (3-0-6)

28 4313 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา

1(0-40-0)

28 4212 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)

วิชาเลือก จากกลุม่ เลือกเสรี

3 (3-0-6)
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
28 4314 สหกิจศึกษาทางธุรกิจระหว่างประเทศ
รวม
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หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

16 (15-40-30)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
6 (0-540-0)
6 (0-540-0)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดูรายละเอียดหน้ า 289 - 298

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน
ดูรายละเอียดหน้ า 231 - 232
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
28 2201 แนวคิดธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
28 2201 International Business Concept
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วิวฒ
ั นาการของการค้ าและการด�ำเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ทฤษฏีการค้ าระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้ อมทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ (PEST)  แนวทางการตัดสินใจลงทุนใน
ต่างประเทศ ความตกลงภายใต้ องค์การการค้ าโลก (WTO)
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระบบการเงินระหว่างประเทศการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โดยค�ำนึงถึงคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักบริ หาร

28 2205 กฎหมายและพิธีการศุลกากร
3(3-0-6)
28 2205 Law and E-customs
วิชาบังคับก่ อน : 20 2106 กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายศุลกากรและหลักการเกี่ยวกับการเสียภาษี
ศุลกากร พิกดั อัตราศุลกากรและพระราชก�ำหนดพิกดั อัตรา
ศุลกากรที่ใช้ ในปั จจุบนั   ระบบฮาร์ โมไนซ์และเลขรหัสสถิติเพื่อ
การน�ำเข้ าส่งออก ลักษณะพิเศษของกฎหมายศุลกากร การ
ค�ำนวณอากรศุลกากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ   ข้ อยกเว้ นใน
การเสียภาษี ตามกฎหมายอื่นๆ การสงวนสิทธิทางภาษี การ
ขอคืนภาษี และการใช้ บตั รภาษี ระบบพิธีการศุลกากรแบบอิเล็ค
โทรนิคส์ (E-customs) และพิธีศลุ กากรระหว่างประเทศทาง
บก“การถ่ายล�ำ”และ“การผ่านแดน”      

28 3203 กฎหมายการค้ าระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
28 3203 International Business Laws
วิชาบังคับก่ อน : 20 2106 กฎหมายธุรกิจ
ความหมายที่มาและขอบข่ายของกฎหมายการค้ า
ระหว่างประเทศ ที่ประกอบด้ วยการท�ำสัญญาการซื ้อขาย
ระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้ าและการประกันภัยสินค้ า
ระหว่างประเทศ ระเบียบข้ อกฎหมายด้ านการเงินที่เกี่ยวกับ
28 2203 การจัดการการเงินระหว่ างประเทศ 1 3(3-0-6)
การค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ กฎหมายส่งเสริ มการ
28 2203 International Financial Management 1
ลงทุนและสิทธิประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา การระงับข้ อพิพาททางการค้ า
เงินตราต่างประเทศและระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ระหว่างประเทศ
ตราต่างประเทศ การค�ำนวณอัตราแลกเปลี่ยน การป้องกัน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน   หน้ าที่ของธนาคารแห่ง
28 3205 ภาษาอังกฤษส�ำหรั บธุรกิจระหว่ าง 3(2-2-5)
ประเทศไทยและตลาดเงินตราต่างประเทศ ปั จจัยส�ำคัญที่ส่ง
ประเทศ 1
ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบของอัตราแลก
28 3205 English for International Business 1
เปลี่ยนต่อระบบเศรษฐกิจการค้ าการลงทุนและภาพลักษณ์
วิชาบังคับก่ อน : 00 7019 ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
ของประเทศ
ค�ำศัพท์เฉพาะที่ใช้ ในการติดต่อเพื่อการน�ำเข้ าและ
การส่งออกสินค้ า การอ่านและตีความเอกสารทางการค้ า
28 2204 การตลาดระดับโลก		
3(3-0-6)
ประกอบด้ วยใบเสนอราคา (PROFORMA INVOICE) สัญญา
28 2204 Global Marketing
ซื ้อขาย (CONTRACT) ใบก�ำกับราคาสินค้ า (INVOICE)
วิชาบังคับก่ อน : หลักการตลาด
ใบตราส่งสินค้ าทางเรื อ-ทางอากาศ (BILL OF LADING - AIR
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการตลาดระดับโลก สิ่งแวดล้ อม
WAYBILL) ใบแสดงการบรรจุหีบห่อและใบแสดงรายการ                          
ทางด้ านการตลาดระดับโลก พฤติกรรมผู้บริ โภคในตลาดระดับ
น� ้ำหนักสินค้ า (Packing list and weight list) และเอกสาร
โลก กลยุทธ์การเข้ าสูต่ ลาดระดับโลก การก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์
รับรองคุณภาพสินค้ าที่ออกโดยหน่วยงานราชการเช่น หนังสือ
บทบาทและนโยบายของรัฐ การรวมกลุ่มทางด้ านเศรษฐกิจ
รับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้ า (CERTIFICATE OF ORIGIN) หรื อใบ
ระดับต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันและการตลาดแบบ
ส�ำคัญแสดงสินค้ าไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ(Health Certificate)
บูรณาการในปั จจุบนั
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28 3206 ภาษาอังกฤษส�ำหรั บธุรกิจระหว่ าง 3(2-2-5)
ประเทศ 2
28 3206 English for International Business 2
วิชาบังคับก่ อน : 28 3205 ภาษาอังกฤษส�ำหรั บธุรกิจ
ระหว่ างประเทศ 1
ค�ำศัพท์ขนสู
ั ้ งที่เกี่ยวข้ องกับการติดต่อธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การตีความจดหมายหรื อข้ อความจากผู้ติดต่อ                   
ต่างประเทศ   การตรวจสอบเอกสารทางการค้ าและการเงิน
ระหว่างประเทศ การเขียนจดหมายเพื่อเสนอข้ อมูลทางธุรกิจ
การโต้ ตอบจดหมายทางธุรกิจ การเขียน การอ่านและการฟั ง
รายงานผลการด�ำเนินงาน การตรวจสอบและการแก้ ไขข้ อมูล
ทางธุรกิจ

28 3212 การจัดการข้ ามวัฒนธรรมส�ำหรับธุรกิจ 3(3-0-6)
ระหว่ างประเทศ
28 3212 Cross Cultural Management for International
Business
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทฤษฎีแนวคิดการจัดการข้ ามวัฒนธรรมส�ำหรับการ
บริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มีความแตกต่างทางด้ าน
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศหรื อภูมิภาค เทคนิคการเจรจา
ทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม วิธีการแก้
ปั ญหาความขัดแย้ งที่เกิดจากความแตกต่างของวัฒนธรรม  
กรณีศึกษาขององค์กรที่ประสบความส�ำเร็ จและไม่ประสบ
ความส�ำเร็ จในการด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

28 3210 การพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เพื่อการค้ า 3(3-0-6)
ระหว่ างประเทศ
28 3210 E – Commerce for International Trade
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แนวคิดและวิธีการท�ำการค้ าระหว่างประเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ สารสนเทศหรื อโปรแกรมส�ำเร็ จรู ปที่ใน
การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท�ำธุรกรรมการเงินและ
การป้องกันความเสี่ยงทางอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้ อมูล
และความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
และประเด็นปั จจุบนั เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ค้ าระหว่างประเทศ

28 3214 การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 3(3-0-6)
ระหว่ างประเทศ
28 3214 International Supply Chain Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
บทบาทแนวคิดและความส�ำคัญของโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชนระหว่างประเทศ การสร้ างความร่ วมมือของผู้ที่
เกี่ยวข้ องในการด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ปั จจัยที่ส�ำคัญ
และประโยชน์การท�ำ  Global Sourcing การเลือกสถานที่ตงั ้
เชิงกลยุทธ์ ในระดับโลก (Global Facility Location) การน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ การบริ หารงานในระบบ
ห่วงโซ่อปุ ทาน การศึกษาระบบการจัดการศูนย์กลางโลจิสติ
กส์ระหว่างประเทศ กรณีศกึ ษารู ปแบบการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
ด้ านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

28 3211 การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
28 3211 International Business Service Management
วิชาบังคับก่ อน : 28 2201 แนวคิดธุรกิจระหว่ างประเทศ
การศึกษาภาพรวมของธุรกิจบริ การโดยเรี ยนรู้ ถึง
ลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริ การ แนวคิดการสร้ างรู ปแบบการ
บริ การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตลาดส�ำหรับธุรกิจบริ การ
เรี ยนรู้ พฤติกรรมและวัฒนธรรมของลูกค้ า การน�ำนวัตกรรม
มาใช้ ในธุรกิจบริ การ และพัฒนาบุคลากรบริ การ รวมทังการ
้
พัฒนาคุณภาพการบริ การ เพื่อให้ สร้ างความพึงพอใจ และ
ผูกพันต่อธุรกิจที่ใช้ บริ การอยู่ในปั จจุบนั
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28 4211 การจัดการการเงินระหว่ างประเทศ 2 3(3-0-6)
28 4211 International Financial Management 2
วิชาบังคับก่ อน : 28 2203 การจัดการการเงินระหว่ าง
ประเทศ 1
ระบบการจัดการการเงินระหว่างประเทศ การจัดการ
เอกสารทางการเงินระหว่างประเทศของผู้ประกอบการกับ
สถาบันการเงินหรื อธนาคารต่างประเทศ การพยากรณ์อตั รา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้ า การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบ
ต่ออัตราแลกเปลี่ยนและการก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยน วิธีการ
บริ หารความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกิจ กลยุทธ์ และ
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ระบบตลาด
เงินและตลาดทุนระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์การระดมทุนของ
บริ ษัทข้ ามชาติจากตลาดทุนระหว่างประเทศ สถานการณ์และ
แนวโน้ มที่ส่งผลกระทบในอนาคต ระบบFinance Technolo
gyและรู ปแบบการช�ำระเงินผ่านระบบ I-Banking

28 4212 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่ าง 3(3-0-6)
ประเทศ
28 4212 Seminar in International Business Management
วิชาบังคับก่ อน : ได้ ศึกษาวิชาเอกบังคับ และเอกเลือก
ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
    การบูรณาการความรู้ ทางวิชาการของหลักสูตรสู่
การประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆอย่างสร้ างสรรค์
สามารถน�ำความรู้ ไปสู่การปฏิบตั ิได้ เป็ นอย่างดี มีการน�ำเสนอ
ผลงานเชิงประจักษ์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ แก่ผ้ อู ื่นเพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม           
28 4213 การจัดการน�ำเข้ าและส่ งออก
3(3-0-6)
28 4213 Import - Export Management
วิชาบังคับก่ อน : 28 2201 แนวคิดธุรกิจระหว่ างประเทศ
การจัดการเอกสารทางการค้ าและการเงินส�ำหรับ
ธุรกิจน�ำเข้ าส่งออก ระบบพิกดั อัตราศุลกากร ระเบียบพิธีการ
ทางศุลกากรในการน�ำเข้ าหรื อส่งออกสินค้ า การเลือกรู ปแบบ
การส่งสินค้ าระหว่างประเทศและเงื่อนไขการส่งมอบสินค้ าของ
สภาหอการค้ านานาชาติ (INCOTERMS) การท�ำประกันภัย
สินค้ าประเภทต่างๆ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ส�ำหรับการน�ำเข้ า
และการส่งออก รู ปแบบและขั ้นตอนการช�ำระราคาสินค้ า
ระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
28 2302 อาเซียนศึกษา 			
3(3-0-6)
28 2302 Asean Study
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ข้ อมูลด้ านการค้ า การเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ กรอบ
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นโยบายการส่ง
เสริ มการลงทุน รู ปแบบการจัดตังธุ
้ รกิจ สถานการณ์ทางธุรกิจ
ในปั จจุบนั สภาวะแวดล้ อมระดับประเทศและระหว่างประเทศ
รวมทังความร่
้
วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โอกาส
และอุปสรรคทางธุรกิจของนักลงทุนไทยและกรณีศึกษาการ
ลงทุนของธุรกิจในกลุ่มอาเซียน

28 3302 การศึกษาธุรกิจเฉพาะภูมิภาค
3(3-0-6)
28 3302 Regional Study
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ข้ อมูลของประเทศประเทศต่างๆในภูมิภาคใดภูมิภาค
หนึ่ง ที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ การค้ าและการลงทุนของ
โลก ในด้ านของระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม
วัฒนธรรม  ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ระบบการค้ าและการลงทุน
การเกษตรกรรมและการอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ ปั จจัยสนับสนุน
การค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศรวมทังนโยบายการส่
้
ง
เสริ มการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ โอกาสและอุปสรรค
ในการขยายธุรกิจสู่ประเทศหรื อภูมิภาคนัน้
28 3303 ประสบการณ์ ธุรกิจระหว่ างประเทศ 3(3-0-6)
28 3303 International Business Experience
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การเสริ มสร้ างประสบการณ์ของนักศึกษา โดยการ
ศึกษาดูงานหรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆในต่างประเทศหรื อการ
ฟั งบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงที่
เกี่ยวข้ องกับการด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการมอบ
หมายงานให้ นกั ศึกษาจัดท�ำโครงการศึกษาดูงานหรื อการท�ำ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้ องและสอดคล้ องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
28 3304 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ 3(3-0-6)
28 3304 Consumer Behavior in International Market
วิชาบังคับก่ อน : 28 2201 แนวคิดธุรกิจระหว่ างประเทศ
บทบาทและความส�ำคัญของสภาพแวดล้ อมทางด้ าน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยีที่ส่งผลก
ระทบต่อพฤติกรรมและการตัดใจซื ้อของผู้บริ โภคในตลาดต่าง
ประเทศ  อิทธิพลของครอบครัว กลุ่มอ้ างอิง สื่อ สังคม ที่ส่ง
ผลกระทบต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคในปั จจุบนั กรณี
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีศกั ยภาพในตลาดต่างประเทศ
การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาดของสินค้ าแต่ละ
ประเภทที่ต้องการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ
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28 3305 การจัดการผลิตภัณฑ์ และราคา
3(3-0-6)
ระหว่ างประเทศ
28 3305 International Product and Price Management
วิชาบังคับก่ อน : 28 2201 แนวคิดธุรกิจระหว่ างประเทศ
ความหมาย บทบาท และความส�ำคัญของนโยบาย
ผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การบริ หารตราสินค้ าและการสร้ างตราสินค้ าระดับโลก การ
เลือกรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากสินค้ าที่เหมาะสมกับความ
ต้ องการของลูกค้ าในตลาดต่างประเทศ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ต่างประเทศ ขันตอนการพั
้
ฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปั ญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ นโยบายและ
เทคนิคในการตั ้งราคาผลิตภัณฑ์ภายใต้ ข้อจ�ำกัดทางด้ าน
การเมือง กฎหมาย สภาพเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของต่าง
ประเทศ โดยเน้ นผู้ประกอบการรุ่ นใหม่ (Startup) และผู้ประกอบ
การธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)
28 3307 การจัดการการส่ งเสริ มการตลาด 3(3-0-6)
ระหว่ างประเทศ
28 3307 International Marketing Promotion
Management
วิชาบังคับก่ อน : 28 2201 แนวคิดธุรกิจระหว่ างประเทศ
นโยบายการส่งเสริ มการตลาดระหว่างประเทศ  ระดับ
ท้ องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก การส่งเสริ มการตลาด
ส�ำหรับตลาดใหม่ การส่งเสริ มการตลาดระหว่างประเทศโดยตรง
และโดยอ้ อม  การวิเคราะห์ส่วนประสมของเครื่ องมือทางการ
ตลาดของธุรกิจระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มการตลาดระหว่างประเทศ
28 3310 การจัดการทรั พยากรมนุษย์ ระหว่ าง 3(3-0-6)
ประเทศ
28 3310 International Human Resources
		
Management
วิชาบังคับก่ อน : 20 3112 การจัดการทรั พยากรมนุษย์
การวางแผนก�ำลังคน การพัฒนาและธ�ำรงรักษา
บุคคลที่เข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าที่ในองค์การ นโยบายการจัดบุคคล
เข้ าท�ำงานของบริ ษัทข้ ามชาติ การวางแผนคัดเลือกบุคคลไป
ด�ำรงต�ำแหน่งในต่างประเทศ การจัดการวัฒนธรรมและการ
ให้ ความรู้ ด้านกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ การพิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการส�ำหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ใน              
ต่างประเทศของบุคคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน                   
ของบุคคลากรและการเตรี ยมรับกลับประเทศในกรณีต่างๆ
เช่น ครบสัญญา หรื อการปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งงาน
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28 3311 การจัดการช่ องทางการจัดจ�ำหน่ าย 3(3-0-6)
ระหว่ างประเทศ
28 3311 International Distribution Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การจัดการช่องทางเข้ าสู่ตลาดต่างประเทศ ข้ อดีและ
ข้ อจ�ำกัดของการเลือกใช้ กลยุทธ์ แต่ละประเภท การศึกษา
บทบาทและหน้ าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หาร                  
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายระหว่างประเทศ ขันตอนการบริ
้
หาร                 
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายระหว่างประเทศ การก�ำหนดทางเลือก  
การประเมินทางเลือก และการประเมินประสิทธิภาพของ                 
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของสินค้ าแต่ละประเภทIndustry,                  
Consumer, Service
28 4311 การศึกษาเฉพาะบุคคล		
3(2-2-5)
28 4311 Individual Study
วิชาบังคับก่ อน : เรี ยนวิชาเอกไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
   
ศึกษาค้ นคว้ าปั ญหาหรื อแนวทางการพัฒนาด้ านการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ตามประเด็นที่นกั ศึกษาสนใจ สู่
การวิจยั เชิงปริ มาณหรื อเชิงคุณภาพ ภายใต้ ค�ำปรึ กษาและ
ดูแลจากอาจารย์ที่ปรึ กษาที่ได้ มอบหมายจากสาขาวิชา
28 4312 ฝึ กปฏิบัติงานด้ านธุรกิจระหว่ าง 3(0-400-0)
ประเทศ
28 4312 International Business Internship
วิชาบังคับก่ อน : เรี ยนวิชาเอกไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
การฝึ กปฏิบตั ิงานในองค์กรภาครัฐหรื อเอกชนที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจระหว่างประเทศ เป็ นระยะเวลา 400 - 600
ชัว่ โมง ให้ ค้ นุ เคยกับสภาพการท�ำงาน เรี ยนรู้ วิธีการปรับตัวเข้ า
กับสิ่งแวดล้ อมของการท�ำงาน เพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อการเต
รี ยมความพร้ อมสู่โลกของการท�ำงานเมื่อส�ำเร็ จการศึกษา การ
ฝึ กฝนให้ ร้ ู จกั กับการเผชิญหน้ ากับปั ญหาในรู ปแบบต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นขณะท�ำงาน เพื่อเรี ยนรู้ แนวทางแก้ ไข รวมทังการประยุ
้
กต์
ใช้ ความรู้ ในสาขาที่เรี ยนเข้ ากับการปฏิบตั ิงานจริ ง

28 4313 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-40-0)
28 4313 Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : เรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้เรื่องหลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์  
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการทำ�งานการพัฒนาทักษะทางด้าน
การสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานที่ประกอบการ การเลือก
สถานประกอบการ ตลอดจนความรู้พื้นฐานที่จำ�เป็นสำ�หรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การเสริมสร้างทักษะ
และจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำ�
เสนอผลงาน

28 4315 การจำ�ลองธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5)
28 4315 International Business Model
วิชาบังคับก่อน : เรียนวิชาเอกมาไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการทำ�ธุรกิจระหว่างประเทศ
ซึ่งอาจเป็นธุรกิจใหม่ที่นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือ
เป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีอยู่ของสถานประกอบการ โดย
นักศึกษาจะต้องนำ�เสนอรูปแบบธุรกิจ แผนการตลาดระหว่าง
ประเทศ แผนการลงทุนด้านทรัพยากรและแผนการเงิน แผนการ
บริหารงานด้านบุคลากร แผนป้องกันความเสี่ยงจากการดำ�เนิน
ธุรกิจ และการนำ�เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโอกาส
และความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ

28 4314 สหกิจศึกษาทางธุรกิจระหว่าง 6(0-540-0)
ประเทศ
28 4314 Cooperative Education in International
Business
วิชาบังคับก่อน : 28 4313 การเตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษา
การจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานใน
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
เป็นการปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็น
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ โดยต้องมีเวลาปฏิบัติ
งานไม่น้อยกว่า  400 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาได้เชื่อมโยงการ
เรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ มีการประเมินผลโดยวัดจากผลการประเมิน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ
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หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ องเที่ยว
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF:HEd)
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:  
:   

หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Business Management

ชื่อปริ ญญาและชื่อสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
			ชื่อย่ อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
			ชื่อย่ อ    :

บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)
Bachelor of Business Administration (Tourism Business Management)
B.B.A. (Tourism Business Management)

ปรั ชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ปรั ชญา
“รอบรู้ การน�ำเที่ยว เชี่ยวชาญงานบริ การ สร้ างสรรค์ งานธุรกิจ”
  
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและเข้ าใจหลักการด้ านธุรกิจท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้ นการปฏิบตั ิให้ ได้ มาตรฐานการ
ศึกษา ความเป็ นเลิศทางวิชาการ สร้ างจิตส�ำนึกในการบริ การ พร้ อมทังคุ
้ ณธรรม จริ ยธรรม ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ และ
พัฒนาสาขาวิชาให้ สอดคล้ องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายทาง
ด้ านธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศ มีความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศตามแนวทางของวิชาชีพและสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการบริ การได้ ดี
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีทกั ษะด้ านน�ำเที่ยว และเชี่ยวชาญงานบริ การ สามารถปฏิบตั ิงานและประกอบอาชีพในสาขา
วิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวได้ อย่างมืออาชีพ
2.   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และริ เริ่ มสร้ างสรรค์ โดยใช้ ความรู้ และประสบการณ์ในสาขา
วิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในการแก้ ไขปั ญหาในการท�ำงานและประกอบอาชีพได้
3.  สร้ างบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ ซื่อสัตย์ และมีทกั ษะความพร้ อมด้ าน
สังคม ที่จ�ำเป็ นต่อการท�ำงานและการใช้ ชีวิตในอนาคต และเป็ นพลเมืองที่ดีต่อสังคม
4.   ทักษะความสามารถด้ านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจยั การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
จัดการสมัยใหม่

ก�ำหนดการใช้ หลักสูตร

เริ่ มใช้ หลักสูตรนี ้ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป
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คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

1.  เป็ นผู้ส�ำเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.  เป็ นผู้ส�ำเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง หรื อเทียบเท่า หรื ออนุปริ ญญา
3.  มีเกณฑ์คณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธนบุรี เรื่ องวิธีการรับนักศึกษาและให้ นกั ศึกษา
พ้ นสภาพ พุทธศักราช 2550  (ภาคผนวก)

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

1.  นักเรี ยนที่เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.  นักเรี ยนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็ นผู้ด�ำเนินการคัดเลือกเอง
3.  การคัดเลือกโดยคณาจารย์ประจ�ำคณะบริ หารธุรกิจ ด้ วยวิธีการสอบข้ อเขียน และ/หรื อการสอบสัมภาษณ์
			

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดยระยะเวลาศึกษาใน 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ นภาคการศึกษาปกติ 2                   
ภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา

ระยะเวลาการส�ำเร็ จการศึกษา

1.   ส�ำหรับผู้ส�ำเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                   
หรื อเทียบเท่าใช้ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
2.  ส�ำหรับผู้สำ� เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือเคยศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองเพือ่ โอนหน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ
ใช้ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ขึ ้นอยูก่ บั หน่วยกิตทีไ่ ด้ รับการเทียบโอน
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โครงสร้ างหลักสูตร

จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต ประกอบไปด้ วยหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี รวมแล้ วไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    
  3  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
  3  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์       9  หน่วยกิต
4.  กลุ่มวิชาภาษา
15  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน 99 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชาแกน
24  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
54  หน่วยกิต
            
3.  กลุ่มวิชาเอกเลือก (ทักษะวิชาชีพ)
15  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย รายวิชาและจ�ำนวนหน่ วยกิต ดังนี ้
00 6001   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
  Society, Economy, Politics and Government
00 5000   มนุษยสัมพันธ์
     3(3-0-6)
  in Democratic System
  Human Relations
     3(3-0-6)
00 5001   สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า      1(1-0-2) 00 6002   กฎหมายเบื ้องต้ น
  Introduction to Law
  Information Services and Study Fundamentals
     3(3-0-6)
00 5002   ศิลปวัฒนธรรม
     3(3-0-6) 00 6003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
  Psychology for Quality of Life
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6) 00 6004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
  Civilization
00 5006   จริ ยศาสตร์ วิสยั ทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6) 00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ
  
  Moral Vision and Life Style
  Environmental and Natural Resource Management
00 5007   ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง  1(0-2-4)
00 6007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
  Study Skills and Self – Development Skills
  Sufficient Economy and Community Business
00 5008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
     1(0-2-4)
00 6010   การพัฒนาบุคลิกภาพ
     3(3-0-6)
  Physical Education for Quality of Life
  Personality Development
00 5009   ภูมิปัญญาไทย
     3(3-0-6)      
00 6011   ความรู้ เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
  Introduction to Business
00 5011   ปรัชญากับชีวิต
     3(3-0-6)
00 6013   การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Philosophy and Life
  Management and Entrepreneurship
00 5012   ความเป็ นพลเมือง
        3(3-0-6)
00 6014   ธนบุรีศกึ ษา
     3(3-0-6)
  Citizenships
  Thonburi Studies
00 5013   ทักษะการรู้ สารสนเทศ
        3(3-0-6)
00 6015   ไทยศึกษา
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
  Thai Studies

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่ วยกิต
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00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ 3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Environmental Management System (ISO 14001)
00 6017   การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น
     3(3-0-6)
  Local Study
3. กลุ่มวิชาภาษา จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
บังคับเรี ยน 9 หน่ วยกิต
00 7000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skill in Thai
00 7015   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 7006   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่ปนุ่ 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปนุ่ 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   การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English
00 7018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื ้องต้ น
  
     3(2-2-5)
  Myanmar for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 8000   คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิติทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ คุณภาพชีวติ    3(3-0-6)   
  Science and Technology for Quality of Life
00 8003   พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
00 8007   การคิดและการตัดสินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิชาเฉพาะด้ าน ประกอบด้ วย 3 กลุ่มวิชา

99 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน จ�ำนวน 24 หน่ วยกิต
20 1101   หลักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1103   การบัญชีการเงิน
     3(2-2-5)
  Financial Accounting
20 2105   หลักการบริ หาร
     3(3-0-6)
  Principle of Management
20 2106   กฎหมายธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Law
20 2111   การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรู ป      3(3-0-6)
  ในงานธุรกิจ
  Applied Business Programing
20 3112   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
     3(3-0-6)
  Human Resources Management
20 3113   การเงินธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Finance
20 4115   การจัดการกลยุทธ์
     3(3-0-6)
  Strategic Management
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�ำนวน 54 หน่ วยกิต
29 2201   ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว    3(3-0-6)
  และการโรงแรม
  Introduction to Tourism and Hotel
29 2202   ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว3(3-0-6)
  Tourism Characteristics and Behavior
29 2204   เทคโนโลยีสารสนเทศ
   
     3(3-0-6)
  ส�ำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  Information Technology for Tourism and Hotel
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29 2205   กฎหมายส�ำหรับการท่องเที่ยวและ      3(3-0-6)
  การโรงแรม
     
  Laws for Tourism and Hotel
29 3201   จิตวิทยาบริ การและการสื่อสาร
     3(3-0-6)
  ข้ ามวัฒนธรรม
  Service Psychology and Cross Cultural
  Communication
29 3202   ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการจัดการ  3(3-0-6)
  การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
  Tourism Resources for Sustainable Tourism
  Management
29 3203   โลจิสติกส์และการขนส่งเพือ่ การท่องเทีย่ ว 3(3-0-6)
  Logistics and Tourism Transportation
29 3205   หลักการมัคคุเทศก์
     3(2-2-5)
  Principles of Tourist Guide
29 3206   การตลาดการท่องเที่ยว
     3(3-0-6)
  Tourism Marketing
29 3207   การบัญชีและการเงินส�ำหรับธุรกิจ      3(3-0-6)
  การท่องเที่ยว
  Accounting and Finance for Tour Business
29 3209   การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6)
  Quality Management in Hospitality and Tourism
29 3210   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
     3(2-2-5)
  และการโรงแรม 1
  English for Tourism and Hotel 1
29 4201   การด�ำเนินงานและการจัดการธุรกิจน�ำเทีย่ ว 3(3-0-6)
  Tour Operation and Tour Business Management
29 4202   การออกบัตรโดยสาร
     3(3-0-6)
  Ticketing
29 4205   การสัมมนาการท่องเที่ยว
     3(3-0-6)
  Seminar on Tourism
29 4206   นวัตกรรมการท่องเที่ยว
     3(3-0-6)
  Tourism Innovation
29 4207   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
     3(2-2-5)
  และการโรงแรม 2
  English for Tourism and Hotel 2
29 4208   การเป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
  การท่องเที่ยว
  Entrepreneurship in Tourism Industry
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และเลือกเรี ยนในกลุ่มวิชาต่ อไปนี ้
กลุ่มที่ 1
29 4210   การเตรี ยมความพร้ อมก่อนสหกิจศึกษา 1(0-1-0)
  Preparation before Co-operative Education
29 4211   สหกิจศึกษา
              6(0-540-0)
  Co-operative Education
หรื อ กลุ่มที่ 2
29 4204   วิธีวิจยั พื ้นฐานทางการท่องเที่ยว      3(2-2-5)
  Basic Research Methodology for Tourism
29 4209   การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3(0-300-0)
  Post Course Internship
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
กรณีท่ ี 1 เลือกเรี ยนวิชาเอกเลือกในสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
29 3301   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  3(3-0-6)
  Cultural Tourism Management
29 3302   การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล      3(3-0-6)
  Marine Tourism Management
29 3303   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร      3(3-0-6)
  Agro Tourism Management
29 3304   การจัดการธุรกิจการบิน
     3(3-0-6)
  Airlines Business Management
29 3305   การจัดการพิพิธภัณฑ์
     3(3-0-6)
  Museum Management
29 4301   การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ      3(3-0-6)
  Health Tourism Management
29 4302   การจัดการสปา
     3(3-0-6)
  Spa Management
29 4303   การจัดการธุรกิจไมซ์
     3(3-0-6)
  MICE Management
29 4304   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา      3(3-0-6)
  Sport Tourism Management
29 4305   การจัดการอาหารนานาชาติ
     3(3-0-6)
  International Cuisine Management
29 4306   การออกแบบอาหาร
     3(3-0-6)
  Food Styling
29 4307   การจัดการสโมสรและบาร์
     3(3-0-6)
  Club and Bar Management
29 4308   การตลาดโรงแรมและการขาย
     3(3-0-6)
  Hotel Marketing and Sales
29 4309   การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม     3(3-0-6)
  Hotel Business Planning and Development

29 4310   การด�ำเนินงานและการจัดการ
     3(3-0-6)
  งานบริ การส่วนหน้ า
  Front Office Management and Operation
29 4311   การด�ำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน  3(3-0-6)
  Housekeeping Management and Operation
29 4312   การด�ำเนินงานและบริ การอาหาร      3(3-0-6)
  และเครื่ องดื่ม
  Food and Beverage Service and Operation
29 4313   การด�ำเนินงานและบริ การจัดเลี ้ยง      3(3-0-6)
  Catering Operation and Service
29 4314   ภาษาจีนเพือ่ การท่องเทีย่ วและการโรงแรม 1 3(2-2-5)
  Chinese for Tourism and Hotel 1
29 4315   ภาษาจีนเพือ่ การท่องเทีย่ วและการโรงแรม 2 3(2-2-5)
  Chinese for Tourism and Hotel 2
29 4316   ภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ การท่องเทีย่ วและการโรงแรม 1 3(2-2-5)
  Japanese for Tourism and Hotel 1
29 4317   ภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ การท่องเทีย่ วและการโรงแรม 2 3(2-2-5)
  Japanese for Tourism and Hotel 2

กรณีท่ ี 2 เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาเอกเลือกบังคับต่างสาขาวิชา
รวมกันไม่น้อยกว่าจ�ำนวน 15 หน่วยกิต (ดูจากโครงสร้ าง
รายวิชาเอกเลือกต่างสาขาวิชา)
กลุ่มวิชาโทเลือกบังคับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ อง
เที่ยวส�ำหรั บนักศึกษาต่ างสาขาวิชา
ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขา
วิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเป็ นวิชาโทเลือก นักศึกษา
สาขาอื่นจะต้ องลงทะเบียนเรี ยนดังต่อไปนี ้
29 2201   ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว    3(3-0-6)
  และการโรงแรม
  Introduction to Tourism and Hotel
29 2202   ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  3(3-0-6)
  Tourism and Characteristics and Behavior
29 2204   เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการ      3(3-0-6)
  ท่องเที่ยวและการโรงแรม
  Information Technology for Tourism and Hotel
29 3206   การตลาดการท่องเที่ยว    
     3(3-0-6)
  Tourism Marketing
29 4201   การด�ำเนินงานและการจัดการธุรกิจน�ำเทีย่ ว 3(3-0-6)
  Tour Operation and Tour Business Management
หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนอย่างน้ อย 2 รายวิชา จ�ำนวน 6 หน่วยกิต
จากรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี ในระดับไม่ตำ�่ กว่า
ปริ ญญาตรี โดยไม่ซ� ้ำกับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ ว
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ องเที่ยว
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 5xxx เลือกเรี ยนกลุม่ วิชามนุษยศาสตร์

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน

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

00 8003 พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 1101 หลักการตลาด
29 2201 ความรู้เบื ้องต้ นเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วและการโรงแรม

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

รวม

18 (16-4-34)

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
00 8000 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
20 2105 หลักการบริ หาร

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

20 1103 การบัญชีการเงิน
29 2204 เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
29 2205 กฎหมายส�ำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิชาเลือก จากกลุม่ วิชาเลือกเสรี
รวม

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

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx เลือกเรี ยนจากกลุม่ วิชาภาษา
00 8001 สถิตทิ วั่ ไป
20 2106 กฎหมายธุรกิจ
20 2111 การประยุกต์ใช้ โปรแกรมส�ำเร็จรูปในงานธุรกิจ
29 2202 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
29 3206 การตลาดการท่องเที่ยว
รวม
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หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21 (19-4-40)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (16-5-33)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7xxx เลือกเรี ยนกลุม่ วิชาภาษา
20 3112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
29 3201 จิตวิทยาบริ การและการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
29 3202 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืน
29 3203 โลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
29 4201 การด�ำเนินงานและการจัดการธุรกิจน�ำเที่ยว
00 6xxx เลือกเรี ยนกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
รวม
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20 3113 การเงินธุรกิจ
29 3207 การบัญชีและการเงินส�ำหรับธุรกิจน�ำเที่ยว
29 3209
29 xxxx
29 xxxx
29 xxxx
29 3210

การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริ การ
เลือกเรี ยนกลุม่ วิชาเอกเลือก
เลือกเรี ยนกลุม่ วิชาเอกเลือก
เลือกเรี ยนกลุม่ วิชาเอกเลือก
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20 4115 การจัดการกลยุทธ์
29 3205 หลักการมัคคุเทศก์
29 4202
29 4208
29 4207
29 xxxx
วิชาเลือก

การออกบัตรโดยสาร
การเป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
เลือกเรี ยนกลุม่ วิชาเอกเลือก
กลุม่ วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21 (20-2-40)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
21 (20-2-38)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21 (19-4-40)
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
29 4210 การเตรี ยมความพร้ อมก่อนสหกิจศึกษา
รวม
กลุ่ม 1 เลือกสหกิจศึกษา
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
29 4211 สหกิจศึกษา

ชื่อวิชา
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
29 4205 การสัมมนาการท่องเที่ยว

1 (0-40-0)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
6 (0-540-0)
6 (0-540-0)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)

29 4206 นวัตกรรมการท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

29 xxx เลือกเรี ยนกลุม่ วิชาเอกเลือก

3 (3-0-6)

รวม
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หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
1 (0-40-0)

9 (9-0-18)

หรื อ กลุ่ม 2 เลือกฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
29 4204 วิธีวิจยั พื ้นฐานทางการท่องเที่ยว
29 4205 การสัมมนาการท่องเที่ยว
29 4206 นวัตกรรมการท่องเที่ยว
29 xxxx เลือกเรี ยนกลุม่ วิชาเอกเลือก
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12 (11-2-23)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
29 4209 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (0-300-0)
3 (0-300-0)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ดูรายละเอียดหน้ า 289 - 298

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน
ดูรายละเอียดหน้ า 231 - 232
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
29 2201 ความรู้เบืองต้
้ นเกี่ยวกับและการโรงแรม 3(3-0-6)
29 2201 Introduction to Tourism and Hotel
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ความหมาย ความส�ำคัญ บทบาท วิวฒ
ั นาการ และ
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของธุรกิจ               
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ตลอดจนแนวโน้ มของการท่องเที่ยวในปั จจุบนั
และอนาคต

29 2205 กฎหมายส�ำหรั บการท่ องเที่ยว
3(3-0-6)
และการโรงแรม			
29 2205 Law for Tourism and Hotel
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
กฎระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับการท่องเที่ยวและการโรงแรม พระราชบัญญัติ พระราช
ก�ำหนด หรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจน�ำเที่ยว ธุรกิจที่พกั
แรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
29 3201 จิตวิทยาบริ การและการสื่อสารข้ าม 3(3-0-6)
วัฒนธรรม		
29 3201 Service Psychology and Cross Cultural 		
Communication
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ประเภท ลักษณะ และแนวโน้ มของงานบริ การ แนวคิด
ทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
ที่น�ำมาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ความจ�ำเป็ น ความต้ องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริ การในงานบริ การ การพัฒนา
บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารของผู้ให้ บริ การ จรรยาบรรณ
วิชาชีพในธุรกิจการบริ การ และกรณีศกึ ษา

29 2202 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3(3-0-6)
29 2202 Tourism Characteristics and Behavior
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ความหมาย ความส�ำคัญ วัฒนธรรม และพฤติกรรม
29 3202 ทรั พยากรการท่ องเที่ยวเพื่อ
3(3-0-6)
ของนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศ วัตถุประสงค์
การจัดการการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
ของการเดินทาง แรงจูงใจจ รสนิยม พฤติกรรมการท่องเที่ยว
20 3202 Tourism Resources for Sustainable 		
กระบวนการตัดสินใจเพื่อเลือกซื ้อสินค้ าทางการท่องเที่ยว แนว
Tourism Management
โน้ มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอนาคต การแก้ ไขปั ญหา
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ของนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีการศึกษานอก
ความหมาย ความส�ำคัญ และประเภทของทรัพยากร
สถานที่
การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและเส้ นทางท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ
ข้ อมูลด้ านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม
29 2204 เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรั บ
3(3-0-6)
และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ แหล่งท่องเที่ยว
การท่ องเที่ยวและการโรงแรม		
ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้ างขึ ้นที่ส�ำคัญทังของประเทศไทย
้
29 2204 Information Technology for Tourism and Hotel
และของโลก โดยน�ำข้ อมูลด้ านทรัพยากรการท่องเที่ยวมาศึกษา
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รู ปแบบ องค์ประกอบเพื่อการจัดการ
แนวคิดของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน การวางแผนกระบวนการจัดการท่อง
สารสนเทศและการจัดการฐานข้ อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยว
เที่ยว ศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการโรงแรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในบริ บท
และสิ่งแวดล้ อมของชุมชนท้ องถิ่น การพัฒนาการท่องเที่ยว
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การน�ำเอาระบบสารสนเทศมา
อย่างยัง่ ยืนโดยชุมชนมีส่วนร่ วม และการศึกษานอกสถานที่
ใช้ ในการจัดการข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั และทันเวลา การประยุกต์
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
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29 3203 โลจิสติกส์ และการขนส่ งเพื่อ
3(3-0-6)
การท่ องเที่ยว				
20 3203 Logistics and Transportation for Tourism
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
แนวคิด ความส�ำคัญ หลักการ และองค์ประกอบของ
ระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงแนวคิดและความ
สัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์การท่องเที่ยวกับการขนส่งนักท่อง
เที่ยว ลักษณะและรูปแบบของระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
เส้ นทางคมนาคมขนส่งประเภทต่าง ๆ การเลือกรูปแบบการ
ขนส่งที่มีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยว การบริ หารจัดการ
และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว การ
จัดการสถานีขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว นวัตกรรมการขนส่งนัก
ท่องเที่ยว คุณภาพการบริ การการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวและ
มาตรฐานความปลอดภัยในธุรกิจการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
ทังในระดั
้
บประเทศและระดับนานาชาติ

29 3207 การบัญชีและการเงินส�ำหรั บธุรกิจ 3(3-0-6)
น�ำเที่ยว				
29 3207 Accounting and Finance for Tour Business
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ศึกษาวิธีการบันทึกบัญชีของธุรกิจน�ำเที่ยวและธุรกิจ
โรงแรม การจัดท�ำรายงานทางการเงิน การน�ำข้ อมูลทางการ
บัญชีมาใช้ ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจน�ำเที่ยว และ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ใช้ อยู่ในธุรกิจน�ำเที่ยวและ
ธุรกิจโรงแรม

29 3206 การตลาดการท่ องเที่ยว		
3(3-0-6)
29 3206 Tourism Marketing
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ การ
วิเคราะห์และวางแผนการตลาดการท่องเที่ยว การแบ่งส่วน
ตลาด เป้าหมายตลาด การก�ำหนดต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วน
ผสมการตลาด การใช้ กลยุทธ์ การตลาดในการแข่งขัน และ
การน�ำเสนอแผนส�ำหรับการตลาดการท่องเที่ยว รวมถึงการ
ศึกษาการตลาดดิจิตอล/การตลาดออนไลน์

29 4201 การด�ำเนินงานและการจัดการ
3(3-0-6)
ธุรกิจน�ำเที่ยว			
29 4201 Tour Operation and Tour Business Management
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
การวางแผนการจัดตัง้ การด�ำเนินการ และการบริ หาร
งานภายในองค์กรธุรกิจน�ำเที่ยว กลยุทธ์ การวางแผนการผลิต
บริ การน�ำเที่ยว รู ปแบบการจัดน�ำเที่ยว การออกแบบรายการ
น�ำเที่ยว การคิดค�ำนวณต้ นทุน ราคาขาย และก�ำไร การออกแบบ
การด�ำเนินงานและการปฏิบตั ิงานในธุรกิจน�ำเที่ยว ตลอดจน
การสร้ างความสัมพันธ์ กบั ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ของธุรกิจน�ำเที่ยวทังภายในประเทศและ
้
ต่างประเทศ การศึกษานอกสถานที่

29 3209 การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6)
			
29 3209 Quality Management in Hospitality and Tourism
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ความหมาย ความส�ำคัญของการจัดการคุณภาพใน
อุตสาหกรรมการบริ การ การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
29 3205 งานมัคคุเทศก์ 			
3(2-2-5) ระบบการจัดการคุณภาพที่เกี่ยวข้ องกับอตุสาหกรรมบริ การ
29 3205 Tour Guiding
การวางแผนและการออกแบบการบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ การ
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพอุตสาหกรรมบริ การ
ความหมาย ความส�ำคัญ บทบาท หน้ าที่ของมัคคุเทศก์
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 29 3210 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่ องเที่ยว
3(2-2-5)
บุคลิกภาพ การวางตัว ศิลปะการพูดในที่สารธารณะ วิธีและ
และการโรงแรม 1			
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการน�ำ 29 3210 English for Tourism and Hotel 1
เที่ยวและบริ การท่องเที่ยวในแต่ละลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
และกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ สันทนาการด้ านการ
การใช้ ค�ำศัพท์ ส�ำนวน และรู ปแบบภาษาอังกฤษใน
ท่องเที่ยว การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า การให้ ความช่วยเหลือ หน้ าที่การงานส่วนต่าง ๆ ในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม การ
และดูแลความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว การปฐมพยาบาล สนทนาเบื ้องต้ นในธุรกิจท่องเที่ยและโรงแรม การบรรยายภาษา
เบื ้องต้ น กฎระเบียบเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ การศึกษานอก อังกฤษส�ำหรับมัคคุเทศก์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
สถานที่
และการบรรยายในสถานการณ์จ�ำลอง
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29 4202 การออกบัตรโดยสาร		
3(3-0-6)
29 4202 Ticketing
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ความรู้ เกี่ยวกับการส�ำรองที่นงั่ เครื่ องบิน ได้ แก่
มาตรฐานที่ใช้ ในธุรกิจการบิน รหัสชื่อย่อ/ชื่อเต็มของสายการบิน
สนามบินและของเมืองในแต่ละประเทศ การอ่านและการใช้
ตารางเวลาเที่ยวบิน เส้ นทางการบินทังภายในประเทศและ
้
ระหว่างประเทศของสายการบินต่าง ๆ การอ่านบัตรโดยสาร
เครื่ องบินประเภทต่าง ๆ ระบบการส�ำรองที่นงั่ ด้ วยคอมพิวเตอร์
(CRS) การบันทึกข้ อมูลของผู้โดยสารและการอ่านข้ อมูล (PNR)
การจัดจ�ำหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน ปั ญหาและอุปสรรค์ในการด�ำเนิน
งานของธุรกิจการบินและการส�ำรองที่นงั่ การเรี ยนรู้ และฝึ ก
ปฏิบตั ิการใช้ ซอฟแวร์ ด้วยระบบส�ำรองที่นงั่ เครื่ องบิน
29 4204 วิธีวิจัยพืน้ ฐานทางการ ท่ องเที่ยว 3(2-2-5)
29 4204 Basic Research Methodology for Tourism
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
หลักเกณฑ์พื ้นฐานทางการวิจยั วิธีวิจยั ในการเลือก
ปั ญหา การก�ำหนดหัวข้ อวิจยั การตังวั
้ ตถุประสงค์ การก�ำหนด
กลุ่มตัวอย่าง และการสร้ างเครื่ องมือส�ำหรับการวิจยั ทางการ
ท่องเที่ยวและการบริ การ ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้ อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย ตลอดจนการเขียนและ
การน�ำเสนอรายงานการวิจยั การท่องเที่ยว
29 4205 การสัมมนาการท่ องเที่ยว
3(3-0-6)
29 4205 Seminar on Tourism
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
หลักการ แนวคิด รู ปแบบ วิธีการวางแผน การด�ำเนิน
งาน การประเมินผลในการจัดการ การจัดประชุม สัมมนา
ทางการท่องเที่ยว การจัดงานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ปั จจุบนั ตลอดจนวิเคราะห์ อภิปราย และหาข้ อสรุ ป วิธีการ
แก้ ไข การน�ำเสนอรายงาน และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว
29 4206 นวัตกรรมการท่ องเที่ยว		
3(3-0-6)
29 4206 Tourism Innovation
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ขอบข่ายของการท่องเที่ยว ลักษณะเฉพาะของการ
ท่องเที่ยว นวัตกรรมด้ านการท่องเที่ยว นวัตกรรมการจัดการ
การท่องเที่ยว การวางแผนนวัตกรรมการท่องเที่ยว การประยุกต์
ใช้ นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้ างสรรค์
กับการท่องเที่ยว แนวโน้ มการท่องเที่ยวโดยการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในอนาคต

29 4207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่ องเที่ยว
3(2-2-5)
และการโรงแรม 2			
29 4207 English for Tourism and Hotel 2
วิชาบังคับก่ อน: 29 3210 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่ องเที่ยว
และการโรงแรม 1
การใช้ ค�ำ ส�ำนวนและรู ปแบบภาษาอังกฤษในหน้ าที่
การงานส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจท่องเที่ยและโรงแรมในระดับสูง
ความรู้ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญในประเทศไทยและต่าง
ประเทศรู ปแบบภาษาอังกฤษ หลักการบรรยายแหล่งท่องเที่ยว
ในแบบภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจในงาน
โรงแรม การบรรยายในสถานที่จริ ง
29 4208 การเป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การท่ องเที่ยว		
29 4208 Entrepreneurship in Tourism Industry
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ลักษณะของผู้ประกอบการ ทักษะที่จ�ำเป็ นของผู้
ประกอบการ เครื่ องมือส�ำหรับผู้ประกอบการ การแสวงหา
โอกาสของธุรกิจท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ ปั ญหาและอุปสรรค
ของธุรกิจท่องเที่ยวใหม่ แผนพัฒนาส�ำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็ จ และการวางแผน
กลยุทธ์ ส�ำหรับธุรกิจท่องเที่ยวใหม่และธุรกิจท่องเที่ยวที่มีการ
ด�ำเนินงานอยู่แล้ ว เพื่อรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
และเพื่อให้ ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถแข่งในตลาดได้ และบูรณ
าการเข้ ากับ Start Up Thailand 4.0
29 4209 การฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
3(0-300-0)
29 4209 Post Course Internship
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
จัดให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้ านการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริ การในหน่วยงาน สถานประกอบ
การด้ านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริ การ โดยฝึ กงาน
เกี่ยวกับทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิที่ได้ ศกึ ษา
29 4210 การเตรียมความพร้ อมก่อนสหกิจศึกษา 1(0-40-0)
29 4210 Preparation before Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
การจัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยนก่อน
สหกิจศึกษา การศึกษาด้ านการรับรู้ ลกั ษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษา สังเกต
และมีส่วนร่ วมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานด้ านการท่องเที่ยวใน
สถานที่จริ ง
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29 4211 สหกิจศึกษา		
6(0-540-0)
29 4211 Co-operative Education
วิชาบังคับก่ อน: 29 4210 การเตรี ยมความพร้ อมก่ อน
สหกิจศึกษา
การฝึ กงานวิชาชีพและเป็ นระบบการศึกษาที่เน้ นการ
ปฏิบตั ิด้านวิชาชีพในสถานประกอบการอย่างเป็ นระบบ โดย
ความร่ วมมือของสถานประกอบการและสถานที่ศกึ ษาร่ วมกัน
คัดเลือกนักศึกษาปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถานประกอบการ เพื่อ
เรี ยนรู้ ประสบการณ์ปฏิบตั ิงานจริ ง คุณสมบัติของบัณฑิตตรง
ตามความต้ องการของตลาดแรงงาน ซึง่ ก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทกุ ๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ไม่ต�่ำกว่า 15 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา) มีการประเมินผลสห
กิจศึกษา และมีการน�ำเสนอรายงานสหกิจศึกษา

29 3304 การจัดการธุรกิจการบิน		
3(3-0-6)
29 3304 Airline Business Management
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ประวัติ ความเป็ นมา และความส�ำคัญของธุรกิจ
การบิน กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการบิน
การบริ การของสายการบิน พันธมิตรทางการบิน การบริ การ
บนเครื่ องบินและบริ การภาคพื ้นดิน การอ่านรหัสต่าง ๆ ที่ใช้
ในธุรกิจการบิน ตารางเวลาการบิน การส�ำรองที่นงั่ ข้ อมูลของ
บัตรโดยสารเครื่ องบิน การเขียนบัตรโดยสาร ระเบียบพิธีการ
เข้ า-ออกระหว่างประเทศ การตลาดและการเงินของธุรกิจ
การบิน

29 3302 การจัดการการท่ องเที่ยวทางทะเล 3(3-0-6)
29 3302 Marine Tourism Management
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับทรัพยากรการท่องเทีย่ วทางทะเล
ระบบนิเวศทางทะเล ลักษณะเฉพาะของทะเลไทย และทะเลอันดามัน
รูปแบบการท่องทีย่ วทางทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ
กับการท่องเทีย่ วโดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล ผลกระทบต่อการ
ท่องเทีย่ ว หลักการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การจัดการ
ทรัพยากรท่องเทีย่ วทางทะเล นโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
บทบาทและหน้ าทีข่ ององค์กร หน่วยงาน และชุมชนทีเ่ กีย่ วข้ องใน
การจัดการและอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล การเสริมสร้ างความร่วม
มือและจิตส�ำนึกต่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรท่องเทีย่ วทางทะเล

29 4301 การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6)
29 4301 Health Tourism Management
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ความหมาย ความส�ำคัญ และวิวฒ
ั นาการของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รู ป
แบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การปรับใช้ ภมู ิปัญญาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโน้ มอุปสงค์
อุปทานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศึกษากรณีตวั อย่าง

29 3305 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 		
3(3-0-6)
29 3305 Museum Management
กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
29 3301 การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
ประวัติ ความส�ำคัญ แนวคิด และประเภทของ
29 3301 Cultural Tourism Management
พิพิธภัณฑ์ จริ ยธรรมในการจัดการพิพิธภัณฑ์ ขั ้นตอนและ
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
กระบวนการในการจัดการพิพิธภัณฑ์ เทคนิคการจัดการแสดง
ความหมาย ประเภทของวัฒนธรรม การปฏิบตั ิสมั พันธ์ การสื่อความหมาย และการให้ ความรู้ การดูแลรักษาผลงาน
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมในมิติของทรัพยากรการท่องเที่ยว ในพิพิธภัณฑ์ พฤติกรรมของผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ การจัดเหตุการณ์
รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ พิเศษ กิจกรรม และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ผ้ เู ข้ าร่ วมงาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี การวางแผนและการก�ำหนดยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ ระหว่างพิพิธภัณฑ์หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในการจัดการพิพิธภัณฑ์ การศึกษานอกสถานที่

29 4302 การจัดการสปา			
3(3-0-6)
29 4302 Spa Management
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ความหมาย ความส�ำคัญ และวิวฒ
ั นาการของสปา
29 3303 การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) รู ปแบบและลักษณะของการท่องเที่ยวแบบสปา การจัดการ
29 3303 Argo Tourism Management
การท่องเที่ยวแบบสปา การปรับใช้ ภมู ิปัญญาในการพัฒนา
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ผลิตภัณฑ์ในแหล่งท่องเที่ยวสปา แนวโน้ มอุปสงค์และอุปทาน
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ระบบ การจัดการสปา
นิเทศการเกษตร องค์ประกอบการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร รูปแบบ
การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร หลักการและการจัดการการท่องเทีย่ วเชิง
เกษตร แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในประเทศ และนานาประเทศ
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

29 4303 การจัดการธุรกิจไมซ์ 		
3(3-0-6)
29 4303 MICE Management
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ความหมาย บทบาท ความส�ำคัญ ของการจัดประชุม
นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล การวางแผน การ
ก�ำหนดรู ปแบบการจัดงาน การด�ำเนินงาน การคัดเลือกสถาน
ที่จดั งาน การสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ตัดสินใจ การติดตามและประเมินผลการจัดการประชุม
นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล

29 4308 การตลาดโรงแรมและการขาย
3(3-0-6)
29 4308 Hotel Marketing and Sales
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการตลาด
ลักษณะการตลาดของธุรกิจโรงแรม แนวคิดการขายในงาน
โรงแรม ความเป็ นนักขาย การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค
การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน กลยุทธ์ การสร้ างความ
พึงพอใจแก่ผ้ ใู ช้ บริ การโรงแรม รวมถึงการศึกษาการท�ำการ
ตลาดออนไลน์ส�ำหรับธุรกิจโรงแรม

29 4304 การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงกีฬา 3(3-0-6)
29 4304 Sport Tourism Management
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ศึกษาเกีย่ วกับการวิเคราะห์ การประยุกต์ และการดัดแปลง
กิจกรรมกีฬา การออกก�ำลังกาย และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
เพือ่ น�ำไปใช้ ประกอบกับธุรกิจท่องเทีย่ ว การวางแผนและการด�ำเนิน
การจัดการกิจกรรมกีฬา การออกก�ำลังกาย และกิจกรรมการส่ง
เสริมสุขภาพ เพือ่ ให้ เกิดประสิทธิผลต่อธุรกิจท่องเทีย่ วและการใช้
เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และ
เกิดความประทับใจและพึงพอใจต่อผู้เข้ าร่วมกิจกรรม

29 4309 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)
29 4309 Hotel Business Planning and Development
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ศึกษาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ส�ำหรับ
โรงแรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทังภายนอกและภายใน
้
ธุรกิจโรงแรม การก�ำหนดกลยุทธ์ การควบคุมคุณภาพและ
ติดตามประเมินผล และการก�ำหนดตัวชี ้วัดสมรรถภาพการจัด
ท�ำแผนธุรกิจ การจัดการคุณภาพทัว่ องค์การและระบบการแก้
ปั ญหาของธุรกิจโรงแรม

29 4305 การจัดการอาหารนานาชาติ
3(3-0-6)
29 4305 International Cuisine Management
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ความรู้ เกี่ยวกับอาหารนานาชาติ องค์ประกอบหลัก
การจัดการอาหาร รู ปแบบการให้ บริ การ กระบวนการจัดการ
อาหารและการควบคุม กระบวนการจัดการ การสุขาภิบาล
อาหารที่ดี การจัดเลี ้ยงแบบอาหารนานาชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างการท่องเที่ยวกับอาหารนานาชาติ

29 4310 การด�ำเนินงานและการจัดการ
3(3-0-6)
งานบริ การส่ วนหน้ า			
29 4310 Front Office Management and Operation
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ความรู้ เกี่ยวกับการบริ หารจัดการแผนกบริ การส่วน
หน้ า โครงสร้ าง หน้ าที่ และความรับผิดชอบของแผนกบริ การ
ส่วนหน้ า คุณสมบัติของพนักงาน ขันตอนการท�
้
ำงาน การอ่าน
รายงาน การประสานงาน และการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า การจดบันทึกประจ�ำวัน การใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงาน การจัดท�ำรายงานให้ หน่วย
งานราชการที่เกี่ยวข้ อง

29 4306 การออกแบบอาหาร		
3(3-0-6)
29 4306 Food Styling
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
29 4311 การด�ำเนินงานและการจัดการ
3(3-0-6)
ความรู้ เกี่ยวกับอาหารต่าง ๆ ทังอาหารไทยและอาหาร
้
งานแม่ บ้าน				
นานาชาติ รู ปแบบการให้ บริ การอาหารแต่ละชนิด ทฤษฎีหลัก 29 4311 Housekeeping Management and Operation
การออกแบบอาหาร การประยุกต์ใช้ การออกแบบอาหารแต่ละ วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ชนิดตามหลักทฤษฎีและรู ปแบบที่เหมาะสม
ความรู้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการงานแม่บ้าน โครงสร้ าง
หน้ าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติของพนักงาน การติดต่อ
29 4307 การจัดการสโมสรและบาร์
3(3-0-6) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การสื่อสารในภาระงาน
29 4307 Club and Bar Management
อย่างมีประสิทธิภาพ ความช�ำนาญในภาระหน้ าที่ และการใช้
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
วัสดุอปุ กรณ์ ส�ำหรับงาน ความรู้ ในการบ�ำรุ งรักษาอุปกรณ์
หลักการและวิธีการจัดการงานบาร์ และสโมสร ชนิด ของใช้ เบื ้องต้ น ความรู้ เกี่ยวกับน� ้ำยาและสารเคมีต่าง ๆ การ
ประเภทของแหล่งบันเทิงประเภทบาร์ และสโมสร การประยุกต์ แก้ ปัญหา
ใช้ ทฤษฎีด้านการจัดการธุรกิจสโมสรและบาร์ การศึกษากรณี
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้ อง
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29 4312 การด�ำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดืม่ 3(3-0-6)
29 412 Food and Beverage Service and Operation
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ศึกษาโครงสร้ าง หน้ าที่ ของฝ่ ายบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม คุณลักษณะของบุคลากรที่ให้ บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม ทักษะความรู้ ที่จ�ำเป็ นในการให้ บริ การ ประเภทของ
อาหารและเครื่ องดื่ม รู ปแบบการให้ บริ การ การจัดรายการ
อาหาร ประเภทและวิธีการบริ การเครื่ องดื่ม การให้ บริ การ
อาหารแบบต่าง ๆ การจัดโต๊ ะอาหารและการเสริ ฟ การเก็บ
และท�ำความสะอาดโต๊ ะอาหาร ตลอดจนการท�ำความสะอาด
และจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ ด้านอาหารและเครื่ องดื่ม

29 4315 ภาษาจีนเพื่อการท่ องเที่ยว
3(2-2-5)
และการโรงแรม 2			
29 4315 Chinese for Tourism and Hotel 2
วิชาบังคับก่ อน: 29 4314 ภาษาจีนเพื่อการท่ องเที่ยวและ
การโรงแรม 1
ศึกษารูปแบบปประโยค บทสนทนา และค�ำศัพท์เกี่ยว
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับที่สงู ขึ ้น เรี ยนรู้บทความ
หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และสถาน
ที่ทอ่ งเที่ยวในประเทศไทยเป็ นภาษาจีน สามารถบรรยายสถาน
ที่ทอ่ งเที่ยวรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเป็ นภาษา
จีน โดยผ่านการฝึ กปฏิบตั บิ รรยายจากสถานการณ์จริ ง

29 4313 การด�ำเนินงานและบริ การจัดเลีย้ ง 3(3-0-6)
29 4313 Catering Operation and Service
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ความรู้ เกี่ยวกับประเภทขของงานจัดเลี ้ยงทังภายใน
้
และภายนอกสถานที่ การบริ หารจัดการงานจัดเลี ้ยง รู ปแบบ
การจัดงาน อุปกรณ์เครื่ องใช้ การตกแต่งที่เหมาะสม และดึงดูด
ลูกค้ าในแต่ละงาน การประสานการจัดการ และการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมต้ นทุน ปริ มาณอาหารและ
เครื่ องดื่มให้ เพียงพอในแต่ละงาน การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
การคาดการณ์ธุรกิจล่วงหน้ า ยานพาหนะในการขนส่ง และ
ความปลอดภัย

29 4316 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่ องเที่ยว
3(2-2-5)
และการโรงแรม 1			
29 4316 Japanese for Tourism and Hotel 1
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ศึกษารู ปแบบประโยค บทสนทนา และค�ำศัพท์ที่ใช้
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การส�ำหรับมัคคุเทศก์ เช่น
การต้ อนรับนักท่องเที่ยว การรองรับนักท่องเที่ยว การวางแผน
และจัดตารางการท่องเที่ยว การสอบถามข้ อมูล การขอวีซ่า
การตรวจลงตรา การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การจอง
ตัว๋ เครื่ องบิน ร้ านอาหาร และสถานที่พกั แรม โดยฝึ กฝนผ่าน
สถานการณ์จ�ำลอง

29 4314 ภาษาจีนเพื่อการท่ องเที่ยว
3(2-2-5)
และการโรงแรม 1			
29 4314 Chinese for Tourism and Hotel 1
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี
ศึกษารู ปแบบประโยค บทสนทนา และค�ำศัพท์ที่ใช้
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การส�ำหรับมัคคุเทศก์ เช่น
การต้ อนรับนักท่องเที่ยว การรับรองนักท่องเที่ยว การวางแผน
และจัดตารางการท่องเที่ยว การสอบถามข้ อมูล การขอวีซ่า
การตรวจลงตรา การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การจอง
ตัว๋ เครื่ องบิน ร้ านอาหาร และสถานที่พกั แรม โดยฝึ กฝนผ่าน
สถานการณ์จ�ำลอง

29 4317 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่ องเที่ยว
3(2-2-5)
และการโรงแรม 2			
29 4317 Japanese for Tourism and Hotel 2
วิชาบังคับก่ อน: 29 4316 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่ องเที่ยว
และการโรงแรม 1
ศึกษารู ปแบบประโยค บทสนทนา และค�ำศัพท์เกี่ยว
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับที่สงู ขึ ้น เรี ยนรู้ บทความ
หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็ นภาษาญี่ ปนุ่ สามารถ
บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ไทยเป็ นภาษาญี่ ปนุ่ โดยผ่านการฝึ กปฏิบตั ิบรรยายจาก
สถานการณ์จริ ง
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คำ�อธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
20 1101 หลักการตลาด			
3(3-0-6)
20 1101 Principle of Marketing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิดทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการ
ตลาด การวิเคราะห์ทางการตลาดศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวาง
ตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์การกำ�หนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด

20 2105 หลักการบริหาร			
3(3-0-6)
20 2105 Principle of Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดหลักการและหน้าที่สำ�คัญทางการบริหาร
เพื่อให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยนำ�การวางแผน การ
จัดองค์การ การนำ�และการควบคุม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายขององค์การ โดยคำ�นึงถึงหลักธรรมมาภิบาล

20 1102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค		
3(3-0-6)
20 1102 Microeconomics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์
โดยเน้นปัจจัยต่างๆ ที่กำ�หนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า
และประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในตลาดประเภทต่างๆ

20 2106 กฎหมายธุรกิจ			
3(3-0-6)
20 2106 Business Law
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา
ทรัพย์สิน หนี้และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศ
สัญญาที่สำ�คัญ ประกอบด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ค้ำ�ประกัน
จำ�นอง จำ�นำ�ตัวแทนนายหน้า ตั๋วเงิน รวมทั้งกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา

20 1103 การบัญชีการเงิน		
3(2-2-5)
20 1103 Financial Accounting
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการ
บัญชี แม่บทการบัญชี หลักการ และวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลักการบัญชีคู่การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป และ
การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุง และปิด
บัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำ�งบทดลอง กระดาษทำ�การ และ
งบการเงินสำ�หรับกิจการให้บริการกิจการซื้อขายสินค้า และ
กิจการอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด เงินสดย่อย และ
ระบบใบสำ�คัญ
20 2104 เศรษฐศาสตร์มหภาค		
3(3-0-6)
20 2104 Macroeconomics
วิชาบังคับก่อน : 201102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ          
การบริโภค การออมและการลงทุน ดอกเบี้ย ระดับราคาการ
จ้างงาน อัตราแลกเปลี่ยน การใช้นโยบายการเงินและการคลัง
เพื่อควบคุมเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

20 2107 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)
20 2107 Production and Operations Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาท หน้าที่ ความสำ�คัญของการผลิตสินค้าและ
บริการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพยากรณ์ การวางแผน
งาน การตัดสินใจเพื่อใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ประเภทของกระบวนการผลิต การเลือกทำ�เลที่ตั้ง การ
จัดการสินค้าคงคลังการใช้เทคนิคข่ายงาน PERT CPM การ
ควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
20 2111 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป 3(2-2-5)
ในงานธุรกิจ				
20 2111 Applied Business Programing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริม
ผู้ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน เช่น โปรแกรม
ประมวลผลคำ� โปรแกรมตารางคำ�นวน โปรแกรมนำ�เสนอผล
งาน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมใหม่ที่มีการพัฒนา
ขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงการจัดการ
ข้อมูลในขั้นสูงที่ก่อให้เกิดแก่การตัดสินใจในเชิงการบริหาร
งานในองค์กร
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20 3112 การจัดการทรั พยากรมนุษย์
3(3-0-6)
20 3112 Human Resources Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
บทบาทหน้ าที่ความส�ำคัญของการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ ประกอบด้ วยการจัดหน่วยงาน การวางแผนงานสรรหา
บรรจุพฒ
ั นา ธ�ำรง รักษาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รวมทัง้
การออกแบบสวัสดิการ การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผล
การปฏิบตั ิงานและการบริ หารแรงงานสัมพันธ์
20 3113 การเงินธุรกิจ			
3(3-0-6)
20 3113 Business Finance
วิชาบังคับก่ อน : 201103 การบัญชีการเงิน
ศึกษาการจัดการกิจกรรมทางการเงินและหน้ าที่ของ
ผู้บริ หารการเงิน ทังในด้
้ านการจัดหาและการจัดสรรเงินทุน
ธุรกิจ ตลอดจนเทคนิคที่ใช้ ในการวิเคราะห์และประเมินผล
ทางการเงิน
20 3114 การภาษีอากร			
3(3-0-6)
20 3114 Taxation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี อากร
ต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษี อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ประกอบ
ด้ วย ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ภาษี มลู ค่า
เพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย
20 4115 การจัดการกลยุทธ์ 		
3(3-0-6)
20 4115 Strategic Management
วิชาบังคับก่ อน : เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ าย
ความหมาย ความส�ำคัญ และองค์ประกอบของการ
จัดการกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการ
จัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทังภายนอกและ
้
ภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ ภายใต้ สภาพแวดล้ อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง การน�ำกลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิและประเมินผล
ความสัมพันธ์ ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงาน
ในระดับต่างๆ
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สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ
(Information Technology Program)
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
(Digital Media Technology Program)

ปรชัญา คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยนันทวัน นาคอราม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

Tel. 02-809-0823-25 ตอ 114
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วัตถุประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตทางด้ านวิทยาศาสตร์ ที่มีคณ
ุ ภาพ มีความรู้ความสามารถ
และความถนัดในสาขาวิชาชีพที่เรี ยนเป็ นอย่างดี หลักสูตรเน้ นสอนนักศึกษาให้ คิดและวิเคราะห์เป็ น มีวิธีคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุมีผลและเป็ นระบบ สามารถน�ำเนื ้อหาที่ได้ เรี ยนไปประยุกต์ใช้ งานและแก้ ปัญหาได้ ดี นักศึกษา จะได้ รับการฝึ กฝนอบรมทัง้
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิให้ เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความช�ำนาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทังยั
้ งส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ ค้นคว้ าด้ วย
ตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ เป็ นผู้ที่ร้ ู จริ ง

รายนามคณะกรรมการก�ำกับมาตรฐานวิชาการ
1.  ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชยั   
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ  
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจารี
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  
6.  อาจารย์นนั ทวัน

เทียนทอง
เอื ้อพันธ์ วิริยะกุล
ทิพากร
ปรี ยานนท์
แสนราช
นาคอร่ าม

สีประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  สีเหลือง
ส�ำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 02-809-0823 - 25  ต่อ 114
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ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ตารางแสดงหลักสูตรและรอบที่เปิ ดสอน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

หลักสูตร (เทียบโอน)
หลักสูตร 4 ปี
รับผู้จบ ปวส. ขึ้นไป
รับผู้จบ ม.6/ปวช.
ปกติ
สมทบ ภาคพิเศษ
ปกติ
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ
ภาคปกติ       เรี ยนวันจันทร ์- วันพฤหัสบดี
เวลา 09.00 - 17.00 น.
ภาคสมทบ   
เรี ยนวันจันทร ์- วันศุกร์
เวลา 18.00 - 21.00 น.
ภาควันอาทิตย์ วันอาทิตย์
เวลา 08.00 - 21.00 น
ทังนี
้ ้การปรับเวลาการเรี ยนการสอนขึ ้นอยู่กบั หน่วยกิตและความเหมาะสมตามรายวิชาที่เปิ ดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทียบโอนรายวิชา) มีหลักเกณฑ์ เบีอ้ งต้ น ดังนี ้

คุณสมบัติ
1.  เป็ นผู้ส�ำเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. หรื อเทียบเท่า หรื อก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. หรื อปริ ญญาตรี ในสถานศึกษา
2.  เป็ นผู้ส�ำเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาอื่นๆ
เกณฑ์ การส�ำเร็ จการศึกษาส�ำหรั บหลักสูตรเทียบโอน
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ขึ ้นอยู่กบั หน่วยกิตที่ได้ รับการเทียบโอน
ขัน้ ตอนการเทียบโอน
1.  นักศึกษายื่นใบรายงานผลการศึกษาระดับ ปวส. / ปริ ญญาตรี ณ ส�ำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.  คณะวิชา/สาขาวิขา ประชุมคณะกรรมการเพื่อเทียบโอนรายวิชา
3.   นักศึกษาเขียนใบค�ำร้ องขอเทียบโอนรายวิชา พร้ อมแนบหลักฐานการอนุมตั ิการเทียบโอนจากหน่วยงานคณะ/
สาขา ช�ำระเงินค่าเทียบโอน 500 บาท ณ ห้ องการเงิน
4.  นักศึกษาน�ำเอกสารเทียบโอนพร้ อมส�ำเนาใบเสร็ จส่งมอบให้ ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
5.  ตรวจสอบผลการเทียบโอนผ่านระบบทะเบียน Online ภายใน 2 สัปดาห์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF:HEd)
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     
ภาษาอังกฤษ

:
:

ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
B. Sc. (Information Technology)

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปรั ชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ปรั ชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทังด้
้ านทฤษฎีและปฏิบตั ิ  โดยมุ่งเน้ นความ
สามารถในการเป็ นผู้ดแู ลระบบฐานข้ อมูลและระบบเครื อข่ายขององค์กร มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความ
สามารถในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง สามารถสื่อสารและท�ำงานร่ วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี และน�ำความรู้ ท่ีได้ รับไปประกอบวิชาชีพ
หรื อประยุกต์ใช้ กบั การท�ำงานในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ความสามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้ นความสามารถในการจัดการฐาน
ข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ สามารถน�ำไปบริ หารจัดการสารสนเทศและระบบเครื อข่ายขององค์กรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการใช้ งานในภาค
ธุรกิจได้ อย่างเหมาะสม
2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรี ยนรู้ ศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ได้ ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้ เพิ่ม
เติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
3.   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถน�ำความรู้ ไปวิเคราะห์ แก้ ไขปั ญหา และประยุกต์ในการท�ำงาน หรื อเพื่อการ
ศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น พร้ อมทังสามารถพั
้
ฒนาโครงานหรื อเป็ นผู้ช่วยนักวิจยั ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น มีความ
สามารถในการติดต่อสื่อสารและสามารถท�ำงานร่ วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ก�ำหนดการใช้ หลักสูตร

เริ่ มใช้ หลักสูตรนี ้ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2559 เป็ นต้ นไป
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คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

1.  ส�ำเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า
2.  หรื อส�ำเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
3.  หรื อเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองเพื่อโอนหน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ
4.  ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะสมที่จะเข้ าศึกษาได้
5.  ไม่มีความประพฤติที่สงั คมรังเกียจ และไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.  มีผ้ รู ับรองซึง่ มีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ ตลอดเวลา

วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

1.  นักเรี ยนที่เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึง่ พิจารณาจากคะแนน GAT
รหัสวิชา 58 30% และ PAT รหัสวิชา 71 20% หรื อคะแนน O-NET ที่ไม่ระบุคะแนนขันต�
้ ่ำ
2.  นักเรี ยนที่มาสมัครด้ วยตนเองที่มหาวิทยาลัยธนบุรี และผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
3.  นักเรี ยนทุนที่คดั เลือกโดยวิธีการสอบข้ อเขียน และ/หรื อการสอบสัมภาษณ์ จากอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาใช้ ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปี ออกเป็ นการศึกษาภาคปกติมี 2 ภาค คือภาคต้ น
และภาคปลาย และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

การจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการ บริ หารหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา

1.  ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า ใช้
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
2.  ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) หรื อเทียบเท่า หรื อเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตเข้ า
ศึกษาต่อ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ขึ ้นอยู่กบั หน่วยกิตที่ได้ รับการเทียบโอน

237

โครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  6  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  6  หน่วยกิต
(หรื อกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  6  หน่วยกิต
4.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
15  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน 90 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชาแกน
22  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
47  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาเอกเลือก
21  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 33 หน่ วยกิต 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย รายวิชาและจ�ำนวนหน่ วยกิต ดังนี ้
00 6001   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
  Society Economy Politics and Government
00 5000   มนุษยสัมพันธ์
     3(3-0-6)
  in Democratic System
  Human Relations
     3(3-0-6)
00 5001   สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า      1(1-0-2) 00 6002   กฎหมายเบื ้องต้ น
  Introduction to Law
  Information Services and Study Fundamentals
     3(3-0-6)
00 5002   ศิลปวัฒนธรรม
     3(3-0-6) 00 6003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
  Psychology for Quality of Life
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6) 00 6004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
  Civilization
00 5006   จริ ยศาสตร์ วิสยั ทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6) 00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ
  
  Moral Vision and Life Style
  Environmental and Natural Resource Management
00 5007   ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง  1(0-2-4)
00 6007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
  Study Skills and Self-Development
  Sufficient Economy and Community Business
00 5008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
     1(0-2-4)
00 6010   การพัฒนาบุคลิกภาพ
     3(3-0-6)
  Physical Education for Quality of Life
  Personality Development
00 5009   ภูมิปัญญาไทย
     3(3-0-6)
00 6011   ความรู้ เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
  Introduction to Business    
00 5011   ปรัชญาเพื่อการด�ำรงชีวิต
     3(3-0-6)
00 6013   การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Philosophy and Life
  Management and Entrepreneurship
00 5012   ความเป็ นพลเมือง
     3(3-0-6)
00 6014   ธนบุรีศกึ ษา
     1(2-0-4)
  Citizenships
  Thonburi Studies
00 5013   ทักษะการรู้ สารสนเทศ
     3(3-0-6)
00 6015   ไทยศึกษา
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
  Thai Studies  
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00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ 3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)
00 6017   การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น
     3(3-0-6)
  Local Studies
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
บังคับเรี ยน 9 หน่ วยกิต
00 7000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 7006   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่ปนุ่ 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปนุ่ 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   การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
บังคับเรี ยน 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนีี ้้
00 8001   สถิติทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิทยาศาสตร์ เพื่ อคุณภาพชี วิต      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life

หมวดวิชาเฉพาะด้ าน 90 หน่ วยกิต

1. กลุ่มวิชาแกน จ�ำนวน 22 หน่ วยกิต
00 8004   พีชคณิตเชิงเส้ น
     3(3-0-6)
  Linear Algebra
00 8006   สถิติส�ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)
  Statistics for Information Techonology
10 8007   แคลคูลสั 1
     3(3-0-6)
  Calculus I
10 8008   แคลคูลสั 2
     3(3-0-6)
  Calculus II
31 1101   พื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)
  Information Technology Fundamentals
31 1102   หลักการโปรแกรม
     3(2-3-4)
  Principle of Programming
31 1103   ปฏิบตั ิการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      1(0-3-6)
  Information Technology Workshop
31 1104   เทคโนโลยีเว็บ
     3(2-3-4)
  Web Technology
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�ำนวน 47 หน่ วยกิต
00 8005   คณิตศาสตร์ ไม่ต่อเนื่อง
     3(3-0-6)
  Discrete Mathematics
31 2203   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
     3(2-3-4)
  Object-Oriented Programming
31 2204   สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
     3(3-0-6)
  Computer Architectures
31 2205   โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริ ทึม
     3(2-3-4)
  Data Structures and Algorithms
31 2209   การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่าย
     3(3-0-6)
  คอมพิวเตอร์
  
  Data Communication and Network
31 3207   ระบบฐานข้ อมูล
     3(3-0-6)
  Database Systems
31 3208   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(3-0-6)
  สารสนเทศ
  Information Systems Analysis and Design
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31 3210   การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
  Information Technology Project Management
31 3211   ระบบปฏิบตั ิการ
     3(2-3-4)
  Operating Systems
31 4213   โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1      1(0-3-6)
  Information Technology Project I
31 4214  โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2    2(0-6-12)
  Information Technology Project II
31 3215   ระบบฐานข้ อมูลขันสู
้ ง
     3(2-3-4)
  Advanced Database Systems
31 4217   สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     1(0-3-3)
  Information Technology Seminar
31 4218   ประเด็นทางสังคมและจรรยาบรรณ      3(3-0-6)
  ส�ำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Social Issues and Ethics for IT professional
31 3219   ปฏิบตั ิการการเขียนโปรแกรมฐานข้ อมูล 1(0-3-6)
  Database Programming Workshop
31 3220   เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครื อข่าย  3(3-0-6)
  
  Internetworking Technology
31 3221   ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ      3(3-0-6)
  Information System Security
31 2222   การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Information Analysis
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือกเรี ยน 21 หน่ วยกิต
31 4315   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ      3(3-0-6)
  Information Resources Management
31 4318   วิศวกรรมซอฟต์แวร์
     3(3-0-6)
  Software Engineering
31 4319   ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างมนุษย์และ
     3(3-0-6)
  คอมพิวเตอร์
  Human Computer Interaction
31 4323   ระบบสื่อประสม
    
     3(2-3-4)
  Multimedia Systems
31 4325   ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร     3(3-0-6)
  Enterprise Resource Planning Systems
31 4328  การสื่อสารแบบไร้ สายและเคลื่อนที่      3(3-0-6)
  Wireless and Mobile Communication
31 4329   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
     3(2-3-4)
  ส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  Mobile Application Development
31 4330   การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
     3(2-3-4)
  Visual Programming
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31 4333   สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     6(400)
  Cooperative Education in Information
  Technology
31 4334   หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6)
  Special Topic in Information Technology I
31 4335   หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6)
  Special Topic in Information Technology II
31 4337   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก  3(2-3-4)
  Computer Graphics Programming
31 4340   ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
     3(3-0-6)
  Electronics Business
31 4341   เตรี ยมสหกิจศึกษา
         1(30)
  Pre-Cooperative Education
31 4342   เทคโนโลยีการจัดการความรู้
     3(3-0-6)
  Knowledge Management Technology
31 4343   การสร้ างคลังข้ อมูลและเหมืองข้ อมูล     3(2-3-4)
  เบื ้องต้ น
  Introduction to Data Warehousing and Data
   
  Mining
31 4344   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
  Management Information Systems
31 4345   การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
     3(2-3-4)
  Web Programming
31 4346   เทคโนโลยีเว็บเซอร์ วิส
     3(3-0-6)
  Web Services Technology
31 4347   การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
     3(3-0-6)
  Cloud Computing
31 4348   ความมัน่ คงของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์    3(3-0-6)
  Computer Network Security
31 4349   การบริ หารฐานข้ อมูล
     3(3-0-6)
  Database Administration
31 4350   การบริ หารเครื อข่ายคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
  Computer Network Administration
31 4351   แนวคิดทางธุรกิจในเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
  Business Concepts in Information Technology
31 4352   การพัฒนาเว็บเซอร์ วิสส�ำหรับโปรแกรม    3(2-3-4)
  ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  Web Service Development for Mobile Applications
31 4353   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์   3(2-3-4)
  เคลือ่ นทีด่ ้ วยโอเพนซอร์ ส
  Mobile Application Development with Open  Source
31 4354   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์   3(2-3-4)
  เคลือ่ นทีข่ นสู
ั้ ง
  Advanced Mobile Application Development

31 4355   การค้ าอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลือ่ นที   
่ 3(3-0-6)
Mobile Commerce

หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่ วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
00 8004 พีชคณิตเชิงเส้ น
00 8002 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
31 1101 พื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 1103 ปฏิบตั กิ ารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
00 xxxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ หรื อมนุษยศาสตร์
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-6)
3 (3-0-6)
19 (17-5-41)

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10 8007 แคลคูลสั 1
00 8005 คณิตศาสตร์ ไม่ตอ่ เนื่อง
31 1102 หลักการโปรแกรม
31 1104 เทคโนโลยีเว็บ
00 xxxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ หรื อมนุษยศาสตร์
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
18 (15-8-31)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10 8008 แคลคูลสั 2
31 2203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)

31 2204
31 2222
00 xxxx
00 xxxx

สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
วิชาเลือกทางภาษา 1
วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ หรื อมนุษยศาสตร์
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18 (16-5-33)
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 8001 สถิตทิ วั่ ไป
31 2205 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริ ทมึ
31 2209 การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 1
00 xxxx วิชาเลือกทางภาษา 2
00 xxxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ หรื อมนุษยศาสตร์
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-x-x)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18 (16-x-x)

แผนการเรี ยนปกติ
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 8006 สถิตสิ �ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 3207 ระบบฐานข้ อมูล
31 3219 ปฏิบตั กิ ารการเขียนโปรแกรมฐานข้ อมูล
31 3208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
31 3220 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครื อข่าย
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 2

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-x-x)

31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 3
รวม
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31 3210 การบริ หารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 3211 ระบบปฏิบตั กิ าร
31 3215
31 3221
31 x3xx
31 x3xx
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ระบบฐานข้ อมูลขันสู
้ ง
ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ
วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 4
วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 5
รวม

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

3 (3-x-x)
19 (18-x-x)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
18 (17-x-x)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31 4213 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
31 4217 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 4218 ประเด็นทางสังคมและจรรยาบรรณฯ
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 6
xx xxxx วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
1 (0-3-6)
1 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
11 (12-x-x)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31 4214 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 7
xx xxxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
2 (0-6-12)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
8 (6-x-x)

แผนการเรี ยนสหกิจศึกษา
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 8006 สถิตสิ �ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 3207 ระบบฐานข้ อมูล
31 3219 ปฏิบตั กิ ารการเขียนโปรแกรมฐานข้ อมูล
31 3208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
31 3220 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครื อข่าย
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 2
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 3
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
19 (18-x-x)
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31 3210 การบริ หารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 3211 ระบบปฏิบตั กิ าร
31 3215
31 3221
31 4213
31 x3xx

ระบบฐานข้ อมูลขันสู
้ ง
ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 4

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

31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 5
รวม

3 (3-x-x)
19 (16-x-x)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31 4217 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 4218 ประเด็นทางสังคมและจรรยาบรรณฯ

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
1 (3-0-6)
3 (3-0-6)

31 4214
31 4341
xx xxxx
xx xxxx

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
เตรี ยมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31 4333 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
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หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

2 (0-6-12)
1(30)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
13 (12-x-x)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
6 (400)
6 (400)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูรายละเอียดหน้ า 289 - 298

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน
ดูรายละเอียดหน้ า 267
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
00 8005 คณิตศาสตร์ ไม่ ต่อเนื่อง		
3(3-0-6)
00 8005 Discrete Mathematics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เซต ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั ทฤษฎีจ�ำนวน ตรรกศาสตร์
ทางคณิตศาสตร์ พีชคณิตบูลีน สมการเวียนบังเกิด ทฤษฎี
กราฟ ต้ นไม้ โมเดลเครื อข่าย  เครื่ องสถานะจ�ำกัดและนิพจน์
แบบปกติ
31 2203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-3-4)
31 2203 Object-Oriented Programming
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่านวิชา 31 1102 หลักการโปรแกรม
แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส อ็อบเจกต์
แอตทริ บิวส์ เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ การซ่อนข้ อมูล
กรรมวิธีโพลิมอร์ ฟิซึม การดักจับข้ อผิดพลาด ภาษาโปรแกรม
เชิงวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรมบนสภาพแวดล้ อมแบบวินโดวส์
การสร้ างโปรแกรมประสานผู้ใช้ แบบกราฟฟิ ก การเชื่อมต่อกับ
ฐานข้ อมูล
31 2204 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
31 2204 Computer Architectures
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
เชิงตรรกะของดิจิทลั คอมพิวเตอร์ โดยใช้ พีชคณิตแบบบูลีน ชิบ
เซ็ทและอินเตอร์ เฟสบัส อินพุต เอาต์พตุ ไมโครโปรแกรม                
ค�ำสัง่ ภาษาเครื่ อง อินเทอรัพ โครงสร้ างหน่วยความจ�ำ ระบบ
ปฏิบตั ิการ การอ้ างถึงที่อยู่ของข้ อมูลในหน่วยความจ� ำ                     
การบริ หารจัดการหน่วยความจ�ำ การประมวลผลคอมพิวเตอร์
แบบขนาน สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ แบบต่างๆ

31 2205 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริ ทมึ
3(2-3-4)
31 2205 Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่านวิชา 31 1102 หลักการโปรแกรม
รู ปแบบโครงสร้ างข้ อมูลแบบอาร์ เรย์ ลิงค์ลิสต์                
สแตค คิว ทรี การใช้ อลั กอริ ทึมส�ำหรับควบคุมโครงสร้ าง การ
ค้ นหาข้ อมูล การเรี ยงล�ำดับข้ อมูล การวิเคราะห์ความซับซ้ อน
การท�ำงาน ความต้ องการเวลาและหน่วยความจ�ำ การประยุกต์
ใช้ โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริ ทึม
31 2209 การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ าย
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์
31 2209 Data Communication and Computer Network
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
พื ้นฐานการสื่อสารข้ อมูลพื ้นฐานและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อม
ต่อแบบใช้ สายและไร้ สาย อุปกรณ์เครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง มาตรฐาน
การเชื่อมต่อของแบบจ�ำลอง OSI และแบบจ�ำลอง TCP/IP
หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล สถาปั ตยกรรมการท�ำงานแบบผู้ใช้
บริ การและผู้ให้ บริ การ โพรโตคอลประยุกต์ใช้ งานและบริ การ
บนอินเทอร์ เน็ต การจัดการที่อยู่ ไอพี   การก�ำหนดและการ
แปลงที่อยู่ การท�ำซับเน็ต การจ�ำแนกโดเมน การก�ำหนดค่า
การหาเส้ นทาง การเข้ ารหัสเบื ้องต้ น ความปลอดภัยและความ
มัน่ คงในการใช้ เครื อข่ายและบริ การ
31 3207 ระบบฐานข้ อมูล			
3(3-0-6)
31 3207 Database Systems
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สอบผ่ านวิชา 31 2205 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริ ทมึ
โครงสร้ างของระบบแฟ้มข้ อมูล ระบบฐานข้ อมูล
ระบบจัดการฐานข้ อมูล สถาปั ตยกรรมฐานข้ อมูล ชนิดของ
ฐานข้ อมูล  แบบจ�ำลองฐานข้ อมูล  แบบจ�ำลองฐานข้ อมูลเชิง
สัมพันธ์   ตาราง  คีย์  กฎความคงสภาพ  พีชคณิตเชิงสัมพันธ์  
พจนานุกรมข้ อมูล ฟั งก์ชนั การขึ ้นต่อกันในรู ปแบบต่างๆ การ
ท�ำนอร์ มอลฟอร์ ม แบบจ�ำลองความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี ้
กระบวนการออกแบบฐานข้ อมูล  การออกแบบฐานข้ อมูล            
เชิงสัมพันธ์
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31 3208 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
สารสนเทศ
31 3208 Information Systems Analysis and Design
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 1102 หลักการโปรแกรม
วัฎจักรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการ การก�ำหนด
ความต้ องการ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ ผังงานระบบ ตาราง
การตัดสินใจ การศึกษาความเป็ นไปได้ ระบบ การวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการลงทุน การออกแบบข้ อมูลน�ำเข้ าและผลลัพธ์
ของระบบ การออกแบบฟอร์ มและรายงานต่างๆ การออกแบบ
โปรแกรม การบ�ำรุ งรักษาระบบ การจัดท�ำเอกสารต่างๆ การน�ำ
ไปใช้ และการประเมินผล
31 3210 การบริ หารโครงการเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศ
31 3210 Information Technology Project Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่านวิชา 31 3208 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
ลักษณะของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ                         
การก�ำหนดแนวคิดการริ เริ่ มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การก�ำหนดเป้าหมาย แผนงานและการปฏิบตั ิตามแผนงาน
การจัดองค์กรโครงการ การบริ หารบุคคลและการจัดทีมงาน
แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมย่อยออกจากตัวโครงการเพื่อ
ช่วยก�ำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ การก�ำหนดความรับผิดชอบ
และการสร้ างตารางเวลาท�ำงาน แนวคิดการสร้ างผังงานล�ำดับ
ก่อนหลังของกิจกรรมต่างๆ การจัดการแผนงานด้ วยเทคนิค             
ซีพีเอ็ม  แผนภูมิเพิร์ธ และแผนภูมิแกนต์  การประมาณค่าใช้
จ่ายและระยะเวลา การบริ หารความเสี่ยงในโครงการ การ
ติดตามและรายงานโครงการ การบริ หารคุณภาพโครงการ การ
บริ หารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเลือกใช้ เครื่ องมือในการ
บริ หารโครงการ

31 4213 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(0-3-6)
31 4213 Information Technology Project I
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่านวิชา 31 3208 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
การน�ำเสนอโครงงานเฉพาะเรื่ องทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึง่ ต้ องใช้ ความรู้ ในเชิงทฤษฎีที่ได้ ศกึ ษามา น�ำมา
ประยุกต์ใช้ กบั งานจริ ง ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึ กษา โดยได้ ผลลัพธ์ ในรู ปของเอกสารรายงานที่พร้ อมน�ำไป
ใช้ ในการสร้ างชิ ้นงานหรื อพัฒนาระบบทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
31 4214 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(0-6-12)
31 4214 Information Technology Project II
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สอบผ่ านวิชา 31 4213 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
การท�ำโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่อเนื่องจาก
วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โดยเป็ นการสร้ างชิ ้นงาน
หรื อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ เสร็ จสมบูรณ์ การทดสอบ              
การติดตัง้ พร้ อมทังการน�
้
ำเสนอ และเมื่อเสร็ จสิ ้นโครงงานจะ
ต้ องจัดส่งรู ปเล่มรายงานตามรู ปแบบที่ทางสาขาวิชาก�ำหนด

31 3215 ระบบฐานข้ อมูลขัน้ สูง		
3(2-3-4)
31 3215 Advanced Database Systems
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 3207 ระบบฐานข้ อมูล
การจัดการฐานข้ อมูล การบริ หารข้ อมูล การหา
แนวทางที่เหมาะสมเพื่อการสืบค้ น การจัดการทรานแซคชัน  
การควบคุมภาวะพร้ อมกัน การกู้คืนทรานแซคชันที่ล้มเหลว  
การแก้ ปัญหาภาวะติดตาย การก�ำหนดความปลอดภัยของ
ข้ อมูล การส�ำรองและกู้คืนข้ อมูล  ฐานข้ อมูลแบบกระจายและ
แบบลูกข่ายแม่ข่าย โครงสร้ างแบบ N-tiers ฐานข้ อมูลเชิง              
ออบเจ็คต์ ฐานข้ อมูลเฉพาะทาง ฐานข้ อมูลเชิงภูมิศาสตร์
31 3211 ระบบปฏิบัติการ			
3(2-3-4) ระบบคลังข้ อมูลและเหมืองข้ อมูล ภาษาเอสคิวแอลขั ้นสูง
31 3211 Operating Systems
ส�ำหรับการจัดการความปลอดภัย การก�ำหนดการสิทธิ์การเข้ า
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ถึงส�ำหรับผู้ใช้ ค�ำสัง่ แบบสตอร์ โพรซีเยอร์ และทริ กเกอร์                      
สอบผ่ านวิชา 31 2204 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
การฝึ กใช้ เครื่ องมือในการออกแบบฐานข้ อมูล รวมถึงกรณี
หลักการของระบบปฏิบตั ิการ แนวคิดเชิงกระบวนการ ศึกษาของการออกแบบฐานข้ อมูลที่สามารถน�ำไปพัฒนา
วิธีการท�ำงานและส่วนประกอบของระบบปฏิบตั ิการ การท�ำงาน โปรแกรมประยุกต์เชื่อมโยงระบบฐานข้ อมูลที่ใช้ งานได้ จริ งกับ
แบบทีละโปรแกรม แบบพร้ อมกันหลายโปรแกรม ระบบการ ระบบงาน
แบ่งเวลา บทบาท หน้ าที่ของระบบปฏิบตั ิการ การจ่ายงาน
การจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริ หารและการจัดการหน่วย 31 4217 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(3-0-6)
ความจ�ำ การจัดล�ำดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการ 31 4217 Information Technology Seminar
รับข้ อมูลและการแสดงผล ระบบแฟ้มข้ อมูล การใช้ ระบบปฏิบตั ิ วิชาบังคับก่ อน : ผ่ านการศึกษาอย่ างน้ อย 60 หน่ วยกิต
การที่นิยมกันแพร่ หลายบนเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
ศึกษาและค้ นคว้ าในหัวข้ อที่น่าสนใจทางเทคโลโลยี
สารสนเทศ โดยรวบรวมเรี ยบเรี ยง และสรุ ปข้ อคิดเห็นเพื่อน�ำ
เสนอและอภิปรายต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา
246 คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

31 4218 ประเด็นทางสังคมและจรรยาบรรณ 3(3-0-6)
ส�ำหรั บนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 4218 Social Issues and Ethics for IT professional
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สอบผ่ านวิชา 31 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้ น
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและสังคมออนไลน์ ประเด็นทางกฏหมายหรื อข้ อ
บังคับ นโยบายสิทธิความเป็ นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้ องทัง้
ไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้ เทคโนโลยี ภัยคุกคาม
ของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริ ยธรรม องค์การ
วิชาชีพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จริ ยธรรมและความประพฤติ
ส�ำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

31 3221 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
31 3221 Information System Security
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิยามและความส�ำคัญของความมัน่ คงของระบบ
สารสนเทศ  ภัยคุกคาม  ช่องโหว่ การประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยง  นโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
การป้องกันเชิงกายภาพ การเข้ ารหัสและถอดรหัสเพื่อความ
ปลอดภัยของข้ อมูล การพิสจู น์ตวั ตน การควบคุมการเข้ าถึง  
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การวางแผนกรณีฉกุ เฉินและการกู้
ความเสียหายจากหายนะ การรักษาความปลอดภัยของเครื อ
ข่ายคอมพิวเตอร์   มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ อง
31 3219 ปฏิบตั กิ ารการเขียนโปรแกรมฐานข้ อมูล 1(0-3-6) กับความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ
31 3219 Database Programming Workshop
วิชาบังคับก่ อน : เรียนควบกับวิชา 31 3207 ระบบฐานข้ อมูล 31 2222 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางธุรกิจ
3(3-0-6)
ค�ำสัง่ เอสคิวแอล การเขียนนิพจน์ การเรี ยงล�ำดับ   31 2222 Business Information Analysis
การคัดเลือกข้ อมูล การเรี ยกใช้ ข้อมูลจากหลายตาราง  ฟั งก์ชนั วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การรวมกลุ่มข้ อมูล ค�ำสัง่ เรี ยกใช้ ข้อมูลย่อย ค�ำสัง่ ด้ านการ สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุ งข้ อมูล การสร้ างและปรับปรุ งตาราง  การสร้ างข้ อจ�ำกัด  
กระบวนการต่างๆ ในการด�ำเนินงานทางธุรกิจ ได้ แก่
การสร้ างวิว การก�ำหนดการเข้ าถึงส�ำหรับผู้ใช้
การเงิน การบัญชี  การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดซื ้อจัดหา
การวางแผนจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดการคลังสินค้ า การ
31 3220 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่ างเครือข่ าย 3(3-0-6) ให้ บริ การลูกค้ า การจัดการสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา  วิเคราะห์
31 3220 Internetworking Technology
ขั ้นตอนการปฏิบตั ิงานและการไหลของงานในกระบวนการ             
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ดังกล่าว เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่จะน�ำมาใช้ ส�ำหรับการออกแบบ
สอบผ่านวิชา 31 2209 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้ อมูลและพัฒนาระบบงานได้ อย่างถูกต้ องตามหน้ าที่ทาง
หลักการเชื่อมต่อเครื อข่าย อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ ธุรกิจในรายวิชาที่สงู ขึ ้น
เครื อข่าย รี พีทเตอร์ บริ ดจ์ เราท์เตอร์ เกตเวย์ รู ปแบบการให้
บริ การระบบเครื อข่าย องค์ประกอบของเครื อข่ายการเชื่อมโยง กลุ่มวิชาเอกเลือก
ข้ อมูล การสลับและการเลือกเส้ นทาง โปรโตคอลการสื่อสาร 31 4315 การจัดการทรั พยากรสารสนเทศ
3(3-0-6)
และสถาปั ตยกรรมการเชื่อมต่อระหว่างเครื อข่าย โปรโตคอล 31 4315 Information Resources Management
การกระจายแอดเดรส โปรโตคอลไอพี การก�ำหนดไอพีแอดเดรส วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การเอ็นแคปซูเลทและการแบ่งเซกต์เมนท์ของไอพี โปรโตคอล สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีซีพี โปรโตคอลยูดีพี เทคนิคการควบคุมการไหลของข้ อมูล
การนิยามวัตถุและรู ปแบบเชิงวัตถุ หลักการเขียน
กลไกการควบคุม ตรวจสอบและรายงานข้ อผิดพลาด ระบบ โปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้ าง การก�ำหนดโครงสร้ างและการ
ไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ การก�ำหนดชื่อโดเมนและระบบโดเมน เรี ยกใช้ การสร้ างเมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ การซ่อนข้ อมูล
ความปลอดภัยในระบบเครื อข่าย การจัดการระบบเครื อข่าย กรรมวิธีโพลิมอร์ ฟิซึม การดักจับข้ อผิดพลาด ภาษาโปรแกรม
เชิงวัตถุ แนวคิดเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์และออกแบบ                  
เชิงวัตถุ
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31 4318 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์ 		
3(3-0-6)
31 4318 Software Engineering
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา
31 3208 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
โพรเซสเฟรมเวิร์ก โพรเซสโมเดล วิศวกรรมระบบ           
การวิเคราะห์ความต้ องการของซอฟต์แวร์ การออกแบบ  
ซอฟต์แวร์ แบบโครงสร้ าง การพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ ใช้ ได้ ใหม่
การทดสอบซอฟต์แวร์ การน�ำซอฟต์แวร์ ไปใช้ งาน การบ�ำรุ ง
รักษาซอฟต์แวร์ การบริ หารโครงงานซอฟต์แวร์ การวัด ความ
ซับซ้ อนของซอฟต์แวร์ การประยุกต์สื่อประสมกับการ ออกแบบ
ซอฟต์แวร์

31 4325 ระบบการวางแผนทรั พยากรองค์ การ 3(3-0-6)
31 4325 Enterprise Resource Planning Systems
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดการวางแผนทรัพยากรองค์การ กระบวนการ
ทางธุรกิจด้ านการขายและการตลาด การจัดซื ้อ การผลิต การ
วิจยั และพัฒนา คลังสินค้ า วิศวกรรม คุณภาพ ทรัพยากรบุคคล
และการเงินและบัญชี การปรับปรุ งกระบวนการทางธุรกิจ การ
บริ หารโครงการติดตังระบบ
้
การเลือกระบบ การวางแผน ติด
ตังระบบ
้
การติดตังระบบ
้
การใช้ งานระบบ การปรับแต่งระบบ
และการประเมินประสิทธิภาพระบบ

31 4319 ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ และ
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ 				
31 4319 Human Computer Interaction
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ พฤติกรรม
และแปลพฤติกรรมมนุษย์ พื ้นฐานและความส�ำคัญของการ
โต้ ตอบ ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ทังในส่
้ วนของผู้ใช้
และผู้พฒ
ั นา ระบบ วงจรชีวิตของการออกแบบ ปั จจัยที่ส�ำคัญ
ที่ควรพิจารณา ในกระบวนการออกแบบและการประเมินผล
ของการโต้ ตอบ ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ วิธีการน�ำ
เสนอการออกแบบขันตอนการอิ
้
นเตอร์ เฟสระหว่างคอมพิวเตอร์
และผู้ใช้ อินเตอร์ เฟส และเครื่ องมือสร้ างต้ นแบบ การแก้ ปัญหา
การอินเตอร์ เฟส การวัดประสิทธิภาพของการอินเตอร์ เฟส
เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์ กบั การใช้
งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุน ผู้บกพร่ องในการรับรู้ การฝึ ก
ปฏิบตั ิ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์

31 4328 การสื่อสารแบบไร้ สายและเคลื่อนที่ 3(3-0-6)
31 4328 Wireless and Mobile Communication
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา
31 2209 การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
หลักการ เทคนิค สถาปั ตยกรรม และโปรโตคอล ใน
ระบบการสื่อสารแบบไร้ สาย การสื่อสารในระบบดิจิทลั ตัว
แบบของช่องการสื่อสาร เทคนิคการใช้ ช่องการสื่อสารร่ วมกัน
การจัดการทรัพยากรของระบบ การประเมินประสิทธิภาพ ของ
ช่องการสื่อสาร การสื่อสารด้ วยสัญญาณแถบกว้ าง เครื อข่าย
การสื่อสารแบบไร้ สายและความมัง่ คงของระบบ

31 4329 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สำ� หรั บ 3(2-3-4)
อุปกรณ์ เคลื่อนที่			
31 4329 Mobile Application Development
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 1102 หลักการ
โปรแกรม และวิชา 31 4328 การสื่อสารแบบไร้ สาย
และเคลื่อนที่
หลักการท�ำงานของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
31 4323 ระบบสื่อประสม			
3(2-3-4) เคลื่อนที่  ออกแบบส่วนต่อประสานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การ
31 4323 Multimedia Systems
รับข้ อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การใช้ เอพีไอ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแพลตฟอร์ มที่ผ้ สู อนก�ำหนด
สื่อดิจิทลั ประเภทและชนิดต่างๆ เทคนิคการสร้ าง
การเรี ยบเรี ยงใหม่ การจัดเก็บและการพัฒนาโครงงานมัลติ 31 4330 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-3-4)
มีเดียเท็กซ์ สื่อดิจิทลั ในรู ปแบบมาตรฐาน การแปลงข้ อมูล           31 4330 Visual Programming
การใช้ เครื่ องมือทางซอฟต์แวร์ เพื่อสร้ างสื่อดิจิทลั เสียง ภาพ วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 1102 หลักการโปรแกรม
นิ่ง วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสร้ างโปรแกรมเพื่อใช้ สื่อเป็ น
หลักพื ้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วน
ส่วนประกอบที่เหมาะสมกับการน�ำเสนอทังบนสื
้
่อจัดเก็บใน                       ประกอบและคุณลักษณะ การสร้ างฟอร์ มและเมนู การประมวล
คอมพิวเตอร์ และบนเครื อข่ายการฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ โปรแกรม ผลฐานข้ อมูล การเขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษาแบบวิชวลส�ำหรับ
เพื่อสร้ างสื่อดิจิทลั ประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้ งาน การพัฒนาโครงงาน
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31 4333 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(400)
31 4333 Cooperative Education in Information Technology
วิชาบังคับก่ อน :
สอบผ่ านวิชา 31 4341 เตรี ยมสหกิจศึกษา
จัดการศึกษาให้ นกั ศึกษาได้ ไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการ ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพเต็ม
เวลาเสมือนเป็ นพนักงานชัว่ คราว ณ สถานประกอบการ โดยที่
จะต้ องมีเวลาปฎิบตั ิงานไม่น้อยกว่า 400 ชัว่ โมง เพื่อให้ นกั ศึกษา
สามารถเชื่อมโยงการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนกับประสบการณ์จาก
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ และมีการประเมิน
ผลโดยวัดจากผลการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
และพนักงานที่ควบคุมการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
และจากรายงานวิชาการ
31 4334 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6)
31 4334 Special Topic in Information Technology I
วิชาบังคับก่ อน :
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาหัวข้ อที่แตกต่างจากรายวิชาที่เปิ ดสอนตาม
ปกติ เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยี  
สารสนเทศ ในปั จจุบนั ซึง่ จะก�ำหนดรายละเอียดของรายวิชา
ตามความเหมาะสมของหัวข้ อ
31 4335 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6)
31 4335 Special Topic in Information Technology II
วิชาบังคับก่ อน :
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาหัวข้ อที่แตกต่างจากรายวิชาที่เปิ ดสอนตาม
ปกติ เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศในปั จจุบนั ซึง่ จะก�ำหนดรายละเอียดของรายวิชา
ตามความเหมาะสมของหัวข้ อ
31 4337 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก3(2-3-4)
31 4337 Computer Graphics Programming
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 1102 หลักการโปรแกรม
ทฤษฎีเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิ ก 2
มิติและ 3 มิติ  การสร้ างรู ปทรงทางเรขาคณิต การสร้ างรู ปภาพ
การปรับขนาดภาพการย้ ายต�ำแหน่ง การแปลงสภาพ การหมุน
การตัดภาพ การระบายสี กราฟิ กแบบรัสเตอร์ บสั กราฟิ กแบบ
เว็กเตอร์ เบส ระบบสี  การสร้ างชิ ้นงานกราฟิ กด้ วย ซอฟต์แวร์
กราฟิ ก อุปกรณ์อินพุตเอาต์พตุ ที่ใช้ งานกราฟิ ก การใช้ เอพีไอ
ที่เกี่ยวข้ องกับกราฟิ ก การฝึ กปฏิบตั ิใช้ โปรแกรมกราฟิ กและ
อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ เพื่อสร้ างงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก

31 4340 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 		
3(3-0-6)
31 4340 Electronics Business
วิชาบังคับก่ อน :
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้ าง                 
พื ้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่ องมือช่วยบนเว็บไซต์ส�ำหรับ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต
เป็ นตัวกลางในการท�ำธุรกิจ เช่น การซื ้อขายสินค้ า การท�ำการ
ตลาดออนไลน์ ระบบการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ การบริ หาร
ทรัพยากรองค์กร การวางแผนแนวทางข้ อจ�ำกัดและกลยุทธ์
ในการด�ำเนินการพัฒนารู ปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                 
พื ้นฐานและแนวโน้ มของธุรกิจการค้ าบนอินเทอร์ เน็ตและเครื อ
ข่ายทางสังคม การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์                           
จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
31 4341 เตรี ยมสหกิจศึกษา
1(30)
31 4341 Pre-Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้ อมก่อนออกปฏิบตั ิ
งานในสถานประกอบการโดยให้ มีองค์ความรู้ เรื่ องหลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขันตอนของสหกิ
้
จ
ศึกษา ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้ พื ้นฐาน
เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน  การสอบสัมภาษณ์  
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการท�ำงานการพัฒนาทักษะทางด้ าน
การสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานที่ประกอบการ  การเลือก
สถานประกอบการ ตลอดจนความรู้ พื ้นฐานที่จ�ำเป็ นส�ำหรับ
การไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ  การเสริ มสร้ างทักษะ
และจริ ยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้ เกี่ยวกับ
มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและการน�ำ
เสนอผลงาน
31 4342 เทคโนโลยีการจัดการความรู้
3(3-0-6)
31 4342 Knowledge Management
วิชาบังคับก่ อน :
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการของการจัดการความรู้ เทคนิคที่ใช้ ในการ
ส�ำรวจแบ่งประเภทความรู้ การวิเคราะห์ความรู้ การประเมิน
ค่าความรู้ การวิเคราะห์ความต้ องการความรู้ ขององค์การ การ
วิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาระบบ  การจัดการความ
รู้ การน�ำระบบการจัดการความรู้ ไปใช้ งานจริ ง และการบ�ำรุ ง
รักษา การบริ หารจัดการควบคุมและเผยแพร่ ความรู้ เทคนิค
และวิธีการใช้ เครื่ องมือในการวัดองค์กรการเรี ยนรู้ และชุมชน
เชิงปฏิบตั ิการ
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31 4343 การสร้ างคลังข้ อมูลและเหมืองข้ อมูล 3(2-3-4)
เบือ้ งต้ น
31 4343 Introduction to Data Warehousing and Data
Mining
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 3207 ระบบฐานข้ อมูล
สถาปั ตยกรรมของคลังข้ อมูล การสร้ างแบบจ�ำลอง
ข้ อมูลเชิงมิติ เช่น แบบจ�ำลองข้ อมูลแบบสตาร์ และแบบจ�ำลอง
ข้ อมูลแบบสโนเฟค การสกัดข้ อมูล การแปลงข้ อมูลและการน�ำ
ข้ อมูลเข้ าระบบคลังข้ อมูล เมตดาต้ า การบ�ำรุ งรักษาคลังข้ อมูล
โอแลป กระบวนการท�ำเหมืองข้ อมูล การแบ่งกลุ่มข้ อมูล การ
จัดกลุ่มข้ อมูล การค้ นหากฎความสัมพันธ์ ของข้ อมูล เครื่ องมือ
ต่างๆ ในการท�ำคลังข้ อมูลและเหมืองข้ อมูล

31 4346 เทคโนโลยีเว็บเซอร์ วิส
3(3-0-6)
31 4346 Web Services Technology
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 1102 หลักการโปรแกรม
และวิชา 31 1104 เทคโนโลยีเว็บ
หลักการส�ำคัญและมาตรฐานของเว็บเซอร์ วิส
โพรโตคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์ วิส การก�ำหนดนิยาม
เอกสารและแผนแบบ สภาพแวดล้ อมของเว็บเซอร์ วิส ไดเร็ กทอรี
บริ การรายชื่อเว็บเซอร์ วิสว หน่วยงานผู้ก�ำหนดมาตรฐาน
ประเด็นด้ านความมัน่ คง เว็บเซอร์ วิสกับสถาปั ตยกรรมเชิง
บริ การ การฝึ กปฏิบตั ิพฒ
ั นาโปรแกรมเว็บเซอร์ วิสเพื่อสร้ าง
ตัวอย่างบริ การ การใช้ บริ การเว็บเซอร์ วิสผ่านเครื อข่าย
31 4347 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3(3-0-6)
31 4347 Cloud Computing
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 2209 การสื่อสารข้ อมูล
และเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
แนวคิดของการประมวลผลแบบคลาวด์ การท�ำระบบ
เสมือน ไฮเปอร์ ไวเซอร์ ข้ อก�ำหนด การใช้ ระบบร่ วมกัน                      
การพัฒนาและติดตังโปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบ
้
คลาวด์ ความยืดหยุ่นและสัดส่วนเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการ
เครื่ องมือ และการท�ำงานแบบอัตโนมัติในการประมวลผลแบบ
คลาวด์ โมเดลในการให้ บริ การของการประมวลผลแบบ                  
คลาวด์ การติดตังการประมวลผลแบบคลาวด์
้
ที่เป็ นสาธารณะ
และที่เป็ นส่วนตัว ความมัน่ คงในกระประมวลผลแบบคลาวด์

31 4344 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
31 4344 Management Information Systems
วิชาบังคับก่ อน :
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดและบทบาทระบบสารสนเทศที่ใช้ คอมพิวเตอร์
ในการบริ หารจัดการในองค์กร ประเภท ของสารสนเทศ                  
การนําสารสนเทศแต่ละประเภทไปใช้ งานและผลที่ได้ รับทัง้
ระดับปฏิบตั ิการ ระดับการจัดการ และระดับกลยุทธ์ ในองค์กร
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อกระบวนการทํางาน
ในองค์กร การทํารี เอ็นจิเนียริ่ งกระบวนการทํางาน ในองค์กร
ศึกษาการวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การดําเนินการ
เพื่อพัฒนาและใช้ ระบบสารสนเทศที่นําไปสู่ความสําเร็ จของ
องค์กร ระบบสารสนเทศแบบต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อบุคคล 31 4348 ความมั่นคงของเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
องค์กร และสังคม
31 4348 Computer Network Security
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 2209 การสื่อสารข้ อมูล
31 4345 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-3-4) และเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
31 4345 Web Programming
อัลกอริ ธึมและโพรโตคอลส�ำหรับการรักษาความ
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 1102 หลักการโปรแกรม มัน่ คงและปลอดภัยของการสื่อสารบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และวิชา 31 1104 เทคโนโลยีเว็บ
วิธีการเข้ ารหัสประเภทต่างๆ เช่น DES, 3DES, AES และ RSA
การสร้ างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การ เป็ นต้ น การพิสจู น์ตวั ตน การจัดการคีย์ การรักษาความมัน่ คง
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้ างเว็บแบบไดนามิกส์ การเขียน ของเครื อข่าย ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการเรื่ องความ
โปรแกรมฝั่ งลูกข่ายและแม่ข่าย การสื่อสารระหว่างลูกข่ายเว็บ เชื่อมัน่ การใช้ โพรโตคอลต่างๆ เช่น FTP, TELNET, HTTP,
และแม่ข่ายเว็บ การควบคุมการท�ำงานของเว็บ การสร้ างเว็บ SMTP รวมทังระบบตรวจจั
้
บการบุกรุ ก  ไฟร์ วอล และการรักษา
ที่เก็บสถานะ การบริ หารทรัพยากรบนเครื อข่าย และลูกข่าย ความปลอดภัยด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การเข้ ารหัส การถอดรหัส เฟรมเวิกค์ของภาษาที่ใช้ พฒ
ั นา
โปรแกรมบนเว็บ การสร้ างโปรแกรมที่ท�ำงานบนเว็บทั ้งที่
ประมวลผลในลูกข่ายและแม่ข่าย
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31 4349 การบริ หารฐานข้ อมูล
3(3-0-6)
31 4349 Database Administration
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 3207 ระบบฐานข้ อมูล
ระบบจัดการฐานข้ อมูลที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ ใน
ปั จจุบนั เข้ าใจโครงสร้ างและส่วนประกอบ ติดตังและตั
้
งค่
้ าที่
เหมาะสมส�ำหรับระบบจัดการฐานข้ อมูล การสร้ างและจัดการ
ฐานข้ อมูล ตาราง ความสัมพันธ์   การวิเคราะห์เพื่อจัดสรรพื ้นที่
การจัดเก็บข้ อมูล ประสิทธิภาพในการเข้ าถึงข้ อมูล การกระ
จายข้ อมูลในอุปกรณ์ส�ำรองข้ อมูล การปรับแต่งดัชนีข้อมูลให้
เหมาะสมกับการใช้ งาน การควบคุมสิทธิ์การเข้ าใช้ ระบบฐาน
ข้ อมูล การส�ำรองและกู้คืนข้ อมูล พร้ อมฝึ กการปฏิบตั ิ การเป็ น
ผู้บริ หารฐานข้ อมูลในห้ องปฏิบตั ิการ

31 4352 การพัฒนาเว็บเซอร์ วสิ ส�ำหรับโปรแกรม 3(2-3-4)
ประยุกต์ บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่		
31 4352 Web Service Development for Mobile
Applications
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 1102 หลักการโปรแกรม
การศึกษาเว็บเซอร์ วิสแบบต่างๆ หลักการออกแบบ
การพัฒนาเว็บเซอร์ วสิ การท�ำงานร่วมกันของเว็บเซอร์ วสิ เครื่ อง
มือและเทคนิคการออกแบบและพัฒนาเว็บเซอร์ วิส การน�ำ
ทรัพยากรในระบบมาใช้ งานร่ วมกับเว็บเซอร์ วิส การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อท�ำงานร่ วมกันกับ
เว็บเซอร์ วิส การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อควบคุมอุปกรณ์
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต

31 4350 การบริ หารเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
31 4350 Computer Network Administration
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 2209 การสื่อสารข้ อมูล
และเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
การเทคนิคและเครื่ องมือต่างๆ ในการติดตั ้งและ
ทดสอบเครื อข่าย องค์ประกอบและการติดตังเครื
้ อข่าย การ
ก�ำหนดค่าของเครื อข่าย การก�ำหนดค่าเราเตอร์ และค่าสวิตซ์
การแจกหมายเลข  ไอพี การติดตังและให้
้
บริ การชื่อโดเมน การ
ใช้ ค�ำสัง่ เครื อข่ายบนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์หรื อลีนกุ ซ์ การ
ติดตังและการก�
้
ำหนดค่าของระบบอีเมล์ การติดตังเครื
้ อข่าย
ไร้ สาย การตรวจจับและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรเครื อข่าย การน�ำ
เทคโนโลยีทางระบบเครื อข่ายมา พร้ อมฝึ กการปฏิบตั ิการเป็ น
ผู้บริ หารเครื อข่ายในห้ องปฏิบตั ิการ

31 4353 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บน
3(2-3-4)
อุปกรณ์ เคลื่อนที่ด้วยโอเพนซอร์ ส
31 4353 Mobile Application Development with Open
Source
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 1102 หลักการโปรแกรม
แนวคิดเกี่ยวกับโอเพนซอร์ ส ประเภทของโอเพนซอร์ ส
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเลือกใช้ โอเพนซอร์ สที่เหมาะสมกับ
โปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาโมดูล การพัฒนาแอดออน การ
ใช้ เอพีไอ

31 4351 แนวคิดทางธุรกิจในเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
31 4351 Business Concepts in Information Technology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดในการเริ่ มต้ นประกอบธุรกิจ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับการตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจ หน้ าที่ของธุรกิจเกี่ยวกับ
การจัดองค์การ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน
การตลาด การผลิต การน�ำเข้ า การส่งออก การค�ำนวณทาง
ธุรกิจ ทรัพย์สินทางปั ญญา จริ ยธรรม กฎหมายและพระราช
บัญญัติที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   การ
ประสบความส�ำเร็ จของผู้ประกอบการ การประเมินและตระหนัก
ถึงโอกาสของธุรกิจ กลยุทธ์ ส�ำหรับก่อตังและพั
้
ฒนาการลงทุน
ทางธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ รู ป
แบบของการลงทุนแบบใหม่ๆ  การลงทุนส�ำหรับวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม รวมทังการลงทุ
้
นในองค์กรที่มีขนาดใหญ่
ขึ ้น ศึกษากรณีตวั อย่างธุรกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

31 4354 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บน
3(2-3-4)
อุปกรณ์ เคลื่อนที่ขัน้ สูง
31 4354 Advanced Mobile Application Development
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 31 1102 หลักการโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่            
ที่มีการสร้ างส่วนต่อประสานผู้ใช้ ที่ซบั ซ้ อน การสร้ างกระบวนการ
ท�ำงานเบื ้องหลัง การสร้ างระบบแจ้ งเตือน การจัดการข้ อมูลขัน้
สูงและข้ อมูลที่อยูบ่ นเครื่ องแม่ขา่ ย การสร้ างโปรแกรมประยุกต์
ที่มีการใช้ สอื่ ประสม การใช้ งานกล้ องถ่ายรูปและไลบรารี รูปภาพ
การใช้ ข้อมูลพิกดั ต�ำแหน่งของผู้ใช้ และการใช้ งานแผนที่ การ
สร้ างโปรแกรมประยุกต์ทำ� งานร่วมกับระบบเครื อข่ายทางสังคม
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31 4355 การค้ าอิเล็กทรอนิกส์ บนอุปกรณ์
3(3-0-6)
เคลื่อนที่
31 4355 Mobile Commerce
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพ
แวดล้ อมทางการตลาด ก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนา
แนวความคิดทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริ โภคและก�ำหนดรูป
แบบการท�ำธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การก�ำหนดเป้าหมาย
ทางการตลาด การวางแผนทางการตลาดส�ำหรับโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ การเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ การประชาสัมพันธ์โปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ การจ่ายเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การรับเงิน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อเอพีไอส�ำหรับรับเงินและจ่าย
เงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  และการเชื่อมต่อเอพีไอส�ำหรับบริ การ
ที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าอิเล็กทรอนิกส์
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ปรั ชญา
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2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรี ยนรู้ ศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ได้ ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้ เพิ่ม
เติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
3.   เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถน�ำความรู้ ไปวิเคราะห์ แก้ ไขปั ญหา และประยุกต์ในการท�ำงาน พร้ อมทังสามารถพั
้
ฒนา
โครงงานหรื อเป็ นนักออกแบบงานด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั มีเดียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบทังต่
้ อตนเองและผู้อื่น มีความ
สามารถในการติดต่อสื่อสารและสามารถท�ำงานร่ วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ก�ำหนดการใช้ หลักสูตร

เริ่ มใช้ หลักสูตรนี ้ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2561 เป็ นต้ นไป
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คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

1.  ส�ำเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า
2.  หรื อส�ำเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
3.  หรื อเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองเพื่อโอนหน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ
4.  ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะสมที่จะเข้ าศึกษาได้
5.  ไม่มีความประพฤติที่สงั คมรังเกียจ และไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
6.  มีผ้ รู ับรองซึง่ มีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ ตลอดเวลา

วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

1.  นักเรี ยนที่เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.  นักเรี ยนที่มาสมัครด้ วยตนเองที่มหาวิทยาลัยธนบุรี และผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
3.  นักเรี ยนทุนที่คดั เลือกโดยวิธีการสอบข้ อเขียน และ/หรื อการสอบสัมภาษณ์ จากอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยระยะเวลาศึกษาใน 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น ภาคการ
ศึกษาปกติ 2 ภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

การจัดการเรี ยนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ก�ำหนดระยะเวลาและจ�ำนวนหน่วยกิตโดยมีสดั ส่วนเทียบเคียงกันได้ กบั การศึกษาภาคปกติ

ระยะเวลาการศึกษา

1.  ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า ใช้
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
2.  ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) หรื อเทียบเท่า หรื อเคยศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานเพื่อเทียบโอน
หน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ขึ ้นอยู่กบั หน่วยกิตที่ได้ รับ
การเทียบโอน
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โครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  6  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  6  หน่วยกิต
(หรื อกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  6  หน่วยกิต
4.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
15  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน 91 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชาแกน
16  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
51  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาเอกเลือก
24  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 33 หน่ วยกิต 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย รายวิชาและจ�ำนวนหน่ วยกิต ดังนี ้
00 6001   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
  Society Economy Politics and Government
00 5000   มนุษยสัมพันธ์
     3(3-0-6)
  in Democratic System
  Human Relations
     3(3-0-6)
00 5001   สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า      1(1-0-2) 00 6002   กฎหมายเบื ้องต้ น
  Introduction to Law
  Information Services and Study Fundamentals
     3(3-0-6)
00 5002   ศิลปวัฒนธรรม
     3(3-0-6) 00 6003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
  Psychology for Quality of Life
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6) 00 6004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
  Civilization
00 5006   จริ ยศาสตร์ วิสยั ทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6) 00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ
  
  Moral Vision and Life Style
  Environmental and Natural Resource Management
00 5007   ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง  1(0-2-4)
00 6007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
  Study Skills and Self-Development
  Sufficient Economy and Community Business
00 5008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
     1(0-2-4)
00 6010   การพัฒนาบุคลิกภาพ
     3(3-0-6)
  Physical Education for Quality of Life
  Personality Development
00 5009   ภูมิปัญญาไทย
     3(3-0-6)
00 6011   ความรู้ เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
  Introduction to Business    
00 5011   ปรัชญาเพื่อการด�ำรงชีวิต
     3(3-0-6)
00 6013   การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Philosophy and Life
  Management and Entrepreneurship
00 5012   ความเป็ นพลเมือง
     3(3-0-6)
00 6014   ธนบุรีศกึ ษา
     1(2-0-4)
  Citizenships
  Thonburi Studies
00 5013   ทักษะการรู้ สารสนเทศ
     3(3-0-6)
00 6015   ไทยศึกษา
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
  Thai Studies  
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00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ 3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)
00 6017   การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น
     3(3-0-6)
  Local Studies
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
บังคับเรี ยน 9 หน่ วยกิต
00 7000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 7006   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่ปนุ่ 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปนุ่ 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   การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
บังคับเรี ยน 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนีี ้้
00 8001   สถิติทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิทยาศาสตร์ เพื่ อคุณภาพชี วิต      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life

หมวดวิชาเฉพาะด้ าน 91 หน่ วยกิต

1. กลุ่มวิชาแกน จ�ำนวน 16 หน่ วยกิต
00 8006   สถิติส�ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)
  Statistics for Information Techonology
31 1101   พื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)
  Information Technology Fundamentals
31 1102   หลักการโปรแกรม
     3(2-3-4)
  Principle of Programming
31 1103   ปฏิบตั ิการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      1(0-3-6)
  Information Technology Workshop
31 1104   เทคโนโลยีเว็บ
     3(2-3-4)
  Web Technology
33 1101   คณิตศาสตร์ ส�ำหรับเทคโนโลยีดิจิทลั      3(2-3-4)
  มีเดีย
     
  Mathematics for Digital Media Technology
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�ำนวน 51 หน่ วยกิต
33 1201   วาดเส้ นเพื่องานดิจิตลั
     3(2-3-4)
  Drawing for Digital Work
33 1202   การออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก      3(2-3-4)   
  Computer Graphic Design
33 2203   การออกแบบตัวละคร
     3(2-3-4)
  Character Design
33 2204   การออกแบบเชิงศิลป์ ประสบการณ์      3(2-3-4)
  ผู้ใช้ และการน�ำแสดง
  User Interface and User Experience Design
33 2205   หลักการมัลติมีเดียและแอนิเมชัน      3(2-3-4)
  Principles of Multimedia and Animation
33 2206   ระบบคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับเทคโนโลยี     3(3-0-6)
  ดิจิทลั มีเดีย
  Computer Systems for Digital Media Technology
33 2207   เสียงและการออกแบบเสียง
     3(2-3-4)
  Sound and Sound Design
33 2208   การถ่ายภาพ
     3(2-3-4)
  Photography
33 2209   เทคโนโลยีและวัสดุเพื่อการออกแบบ      3(3-0-6)
  Technology and Material for Design

33 3210   การเขียนบทผ่านภาพ
     3(3-0-6)
  Storyboards
33 3211   การก�ำกับลป์
     3(2-3-4)
  Art Direction
33 3212   แสงและการประมวลผลภาพสุดท้ าย      3(2-3-4)
  Lighting and Rendering
33 3213   ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทลั
     3(3-0-6)
  Digital Entrepreneur
33 3214   การออกแบบภาพยนตร์
     3(2-3-4)
  Movie Design
33 4215   การพัฒนาเกม 2 มิติ
     3(2-3-4)
  2D Game Development
33 4216   โครงงานเทคโนโลยีดิจิทลั มีเดีย 1      2(0-3-6)
  Digital Media Technology Project I
33 4217   โครงงานเทคโนโลยีดิจิทลั มีเดีย 2    4(0-6-12)
  Digital Media Technology Project II
3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�ำนวน 24 หน่ วยกิต
33 4301   การออกแบบและการจัดการตัวอักษร    3(2-3-4)
  Typography Design
33 4302   การสร้ างสื่อโต้ ตอบด้ วยภาษาสคริ ปต์    3(2-3-4)
  Interactive Media Creation of Scripting
  Language
33 4303   โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับงาน
     3(2-3-4)
  มัลติมีเดีย 2 มิติ
  2D Software for Multimedia
33 4304   โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับงาน
     3(2-3-4)
  มัลติมีเดีย 3 มิติ
  3D Software for Multimedia
33 4305   กระบวนการออกแบบและเสนองาน      3(2-3-4)
  Design Process and Presentation
33 4306   หลักการภาพสัดส่วนเปรี ยบเทียบเชิงมิต  ิ 3(3-0-6)
  Perspective
33 4307   การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
     3(2-3-4)
  Printed Media Design
33 4308   การประมวลผลภาพแบบล�ำดับชัน้      3(3-0-6)
  Digital Compositing (Layer based)
33 4309   การออกแบบภาพยนตร์ 2
     3(2-3-4)
  Movie Design II
33 4310   คาแรกเตอร์ แอนิเมชัน 3 มิติ
     3(2-3-4)
  3D Character Animation
33 4311   การสร้ างฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 3(2-3-4)
  ส�ำหรับเกม 3 มิติ
  3D Elements and Set Design for Game

33 4312   การพัฒนาเกม 3 มิติ
     3(2-3-4)
  3D Game Development
33 4313   การออกแบบเว็บขันสู
้ ง
     3(2-3-4)
  Advanced Web Design
33 4314   การออกแบบและการเขียนโปรแกรม     3(2-3-4)
  บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  Mobile Application Development and Design
33 4315   เนื ้อหาดิจิทลั และการตลาด
     3(3-0-6)
  Digital Content and Marketing
33 4316   สัมนาทางเทคโนโลยีดิจิทลั มีเดีย      3(0-3-6)
  Digital Media Technology Seminar
33 4317   อุตสาหกรรมดิจิทลั มีเดีย
     3(3-0-6)
  Digital Media Industry
33 4318   การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
     3(2-3-4)
  Graphic for Packaging Design
33 4319   เตรี ยมสหกิจศึกษา
         1(30)
  Pre-Cooperative Education
33 4320   สหกิจศึกษาทางด้ านดิจิทลั มีเดีย        6(400)
  Cooperative Education in Digital Media
33 4321   หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีดจิ ิทลั มีเดีย 1  3(3-0-6)
  Special Topics for Digital Media Technology 1
33 4322   หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีดจิ ิทลั มีเดีย 2  3(3-0-6)
  Special Topics for Digital Media Technology 2

หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่ วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
33 1101 คณิตศาสตร์ ส�ำหรับเทคโนโลยีดจิ ิทลั มีเดีย
00 8002 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
31 1101 พื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 1103 ปฏิบตั กิ ารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
00 xxxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ หรื อมนุษยศาสตร์
รวม
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
31 1102 หลักการโปรแกรม
31 1104 เทคโนโลยีเว็บ
33 1201 วาดเส้ นเพื่องานดิจิทลั
33 1202 การออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
00 xxxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ หรื อมนุษยศาสตร์
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-6)
3 (3-0-6)
19 (17-5-41)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
18 (13-14-27)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
33 2203 การออกแบบตัวละคร
3 (2-3-4)
33 2204 การออกแบบเชิงศิลป์ ประสบการณ์ผ้ ใู ช้ และการน�ำ
3 (2-3-4)
แสดง
33 2205 หลักการมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
3 (2-3-4)
33 2206 ระบบคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับงานดิจิมีเดีย
3 (3-0-6)
00 xxxx วิชาเลือกทางภาษา 1
3 (2-2-5)
00 xxxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ หรื อมนุษยศาสตร์
3 (3-0-6)
รวม
18(15-8-31)
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 8001 สถิตทิ วั่ ไป
33 2207 เสียงและการออกแบบเสียง
33 2208 การถ่ายภาพ
33 2209 เทคโนโลยีและวัสดุเพื่อการออกแบบ
00 xxxx วิชาเลือกทางภาษา 2
00 xxxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ หรื อมนุษยศาสตร์
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18 (15-8-31)

แผนการเรี ยนปกติ
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 8006 สถิตสิ �ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
33 3210 การเขียนบทผ่านภาพ

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

33 3211
33 3212
31 x3xx
31 x3xx

การก�ำกับศิลป์
แสงและการประมวลผลภาพสุดท้ าย
วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 1
วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 2
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
33 3213 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทลั
33 3214 การออกแบบภาพยนตร์
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 3
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 4
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 5
รวม

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
18 (16-x-x)

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
15 (14-x-x)
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ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
33 4215 การพัฒนาเกม 2 มิติ
33 4216 โครงงานเทคโนโลยีดจิ ิทลั มีเดีย 1
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 6
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 7
xx xxxx วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-3-4)
2 (0-3-6)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
14 (11-x-x)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
33 4217 โครงงานเทคโนโลยีดจิ ิทลั มีเดีย 2
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 8
xx xxxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
4 (0-6-12)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
10 (6-x-x)

แผนการเรี ยนสหกิจศึกษา
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 8006 สถิตสิ �ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
33 3210 การเขียนบทผ่านภาพ
33 3211 การก�ำกับศิลป์
33 3212 แสงและการประมวลผลภาพสุดท้ าย
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 1
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 2
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
18 (16-x-x)
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
33 3213 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทลั
33 3214 การออกแบบภาพยนตร์
33 4216 โครงงานเทคโนโลยีดจิ ิทลั มีเดีย 1
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 3
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 4
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 5
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
2 (0-3-6)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
17 (14-x-x)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
33 4215 การพัฒนาเกม 2 มิติ
33 4217 โครงงานเทคโนโลยีดจิ ิทลั มีเดีย 2
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาเอกเลือก 6
31 4319 เตรี ยมสหกิจศึกษา
xx xxxx วิชาเลือกเสรี 1
xx xxxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-3-4)
4 (0-6-12)
3 (3-x-x)
1 (0-30-0)
3 (3-x-x)
3 (3-x-x)
17 (11-x-x)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
31 4321 สหกิจศึกษาทางด้ านมัลติมีเดีย
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
6 (400)
6 (400)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

ดูรายละเอียดหน้ า 289 - 298

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน
ดูรายละเอียดหน้ า 267
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
33 1201 วาดเส้ นเพื่องานดิจิทัล 		
3(2-3-4)
33 1201 Drawing for Digital Work
วิชาที่ศึกษาก่ อน : ไม่ มี
หลักการและวิธีการวาดลายเส้ น การวาดภาพลักษณะ
ต่างๆจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ และมนุษย์สร้ างขึ ้น การวาด
ภาพระบายสีเหมือนจริ ง การวาดลักษณะโครงสร้ างสิ่งมีชีวิต
หลักการสร้ างมิติระหว่างวัตถุในภาพ การออกแบบงานทัศน
ศิลป์ โดยเน้ นความเป็ นเอกภาพ ความกลมกลืนและความ
สมดุล การประยุกต์การวาดภาพในงานดิจิทลั
33 1202 การออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 3(2-3-4)
33 1202 Computer Graphic Design
วิชาที่ศึกษาก่ อน : ไม่ มี
ประวัติศาสตร์ ความคิดทางศิลปะร่ วมสมัย ทฤษฎีสี
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ รสนิยมที่ดีทางการออกแบบ
การสื่อสารด้ วยภาพและการอธิบาย การถอดสัญลักษณ์ในแง่
ด้ านอารมณ์ ความรู้ สกึ ตามยุคสมัยและสังคมด้ วยสุนทรี ยะ
การใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
		
33 2203 การออกแบบตัวละคร 		
3(2-3-4)
33 2203 Character Design
วิชาบังคับก่ อน : 33 1201 วาดเส้ นเพื่องานดิจิทัล
ความส�ำคัญของรู ปร่ าง รู ปทรงของตัวละคร การสร้ าง
ตัวละครให้ มีชีวิตชีวา การใช้ เส้ นแสดง อารมณ์ ท่าทางของคน
มุมมองด้ านต่างๆ ทฤษฎีสีที่สื่อถึงอารมณ์ หลักการออกแบบ
ตัวละครที่ใช้ ในงานดิจิทลั มีเดีย การใช้ งานโปรแกรมประยุกต์
ส�ำหรับการออกแบบตัวละคร
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33 2204 การออกแบบเชิงศิลป์ ประสบการณ์ 3(2-3-4)
ผู้ใช้ และการน�ำแสดง
33 2204 User Interface and User Experience Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การออกแบบเพื่อการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ การ
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้ใช้ และคอมพิวเตอร์ การออกแบบฟอร์ ม
การจัดวางภาพ ขนาดตัวอักษร อินเตอร์ เฟสดีไซน์ประเภท
ต่างๆ ประสบการณ์ ของผู้ใช้ งานจากระบบในรู ปแบบต่างๆ
การใช้ งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยในการออกแบบส่วนที่
ใช้ ติดต่อกับผู้ใช้ งาน
		
33 2205 หลักการมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-3-4)
33 2205 Principles of Multimedia and Animation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ประวัติศาสตร์ แนวคิดของมัลติมีเดีย องค์ประกอบ
ประเภทของมัลติมีเดีย เทคโนโลยี และวิวฒ
ั นาการของมัลติมีเดีย
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั รู ปแบบแอนิเมชัน ทฤษฎีการสร้ างและ
แอนิเมชัน ขันตอนการท�
้
ำแอนิเมชัน การประยุกต์โปรแกรม
การสร้ างสรรค์งานด้ านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
		
33 2206 ระบบคอมพิวเตอร์ ส�ำหรั บ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
33 2206 Computer Systems for Digital Media Technology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พื ้นฐานของตรรกะดิจิทลั การน�ำระบบดิจิทลั น�ำไป
ใช้ ในการสร้ างงานมัลติมีเดีย การจัดการค�ำสัง่ ในภาพของ
ระดับหน่วยเก็บความจ�ำแบบชัว่ คราว การโปรแกรมภาษา
ระดับเครื่ องบทบาท รู ปแบบการท�ำงานของการโปรแกรมภาษา
และส่วนจัดเก็บที่เกี่ยวข้ อง บทบาทและรู ปแบบของระบบ
ปฏิบตั ิการ รวมถึงระบบเครื อข่าย และระบบกระจาย โปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆ ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับเว็บและทรัพย์สินทาง
ปั ญญา

33 2207 เสียงและการออกแบบเสียง
3(2-3-4)
33 2207 Sound and Sound Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พื ้นฐานระบบเสียงแบบดิจิทลั ขันตอนและวิ
้
ธีการท�ำ
เสียงประกอบในงานภาพยนตร์ หรื อมัลติมีเดีย (เสียงพากษ์
เสียงแวดล้ อม) การออกแบบเสียง การบันทึกเสียง อุปกรณ์
บันทึกเสียงและการใช้ งาน การปรับแต่งและตัดต่อเสียง การ
สร้ างเสียงพิเศษ เทคนิคการผสมเสียง การจัดเก็บและการใช้
งานเสียงในระบบดิจิทลั รวมถึงการเลือกใช้ เสียงให้ เหมาะสม
กับเนื ้อหาและอารมณ์ของภาพยนตร์ หรื อมัลติมีเดียประเภท
ต่างๆ

33 3211 การก�ำกับศิลป์ 			
3(2-3-4)
33 3211 Art Direction
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความหมาย ความส�ำคัญ ประเภทของการก�ำกับศิลป์
บทบาท หน้ าที่ แนวคิด วัตถุประสงค์การออกแบบ หลักการ
ก�ำกับศิลป์ ในการสร้ างผลงาน การออกแบบของผู้ก�ำกับศิลป์
การออกแบบเพื่อเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย ฝึ กทักษะปฏิบตั ิการ
ก�ำกับศิลป์ ประเภทต่างๆ

33 3212 แสงและการประมวลผลภาพสุดท้ าย 3(2-3-4)
33 3212 Lighting and Rendering
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
33 2208 การถ่ ายภาพ 			
3(2-3-4)
ทฤษฏีของแสง รู ปแบบแสงในงานต่างๆ การจัดแสง
33 2208 Photography
และสภาพแสง การจัดแสงภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การจัดแสงแบบเน้ นวัตถุ (Three Point Lighting) การจัดไฟ
ประวัติศาสตร์ กล้ องถ่ายภาพ ส่วนประกอบและ บนเวทีให้ สอดคล้ องกับอารมณ์และความรู้ สกึ ของภาพ การใช้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับงานถ่ายภาพ แสงในการถ่ายภาพ การ โปรแกรมประมวลผลภาพสุดท้ าย
ก�ำหนดมุมกล้ อง ขนาดและสัดส่วนของภาพ การสร้ างภาพ
จากธรรมชาติ สีที่มีผลต่องานภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบ 33 3213 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
ของภาพ หลักการจัดบรรยากาศและอารมณ์ ของภาพ การ 33 3213 Digital Entrepreneur
สร้ างแนวคิดและการน�ำเสนอแนวคิดในงานภาพ การวิจารณ์ วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
และการบรรยายภาพถ่าย การฝึ กปฎิบตั ิการถ่ายภาพสีและ
หลักการและกระบวนการท�ำธุรกิจ และการตลาดใน
ภาพขาวด�ำ เทคนิคการน�ำเสนองานภาพถ่าย
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการลงทุน การหาจุดคุ้มทุน
การด�ำเนินงาน การควบคุมงบประมาณ การติดต่อประสาน
33 2209 เทคโนโลยีและวัสดุเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6) งาน กระบวนการตังแต่
้ การเตรี ยมการผลิต การผลิต และงาน
33 2209 Technology and Material for Design
ภายหลังการผลิต การท�ำการตลาดทั ้งแบบดั ้งเดิมและการ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ท�ำการตลาดผ่านสื่อดิจิทลั จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ความส�ำคัญ วิวฒ
ั นาการ ประเภทของเทคโนโลยี
และวัสดุเพื่อการออกแบบ การผลิตในกระบวนการต่างๆ การเต 33 3214 การออกแบบภาพยนตร์ 		
3(2-3-4)
รี ยมสื่องานก่อนพิมพ์ งานพิมพ์ งานหลังพิมพ์ ฝึ กทักษะปฏิบตั ิ 33 3214 Movie Design
การทดลอง ฝึ กการออกแบบด้ วยการสืบค้ นหารู ปแบบที่เหมาะ วิชาบังคับก่ อน : 33 3211 การก�ำกับศิลป์
สม การประยุกต์ใช้ ในการออกแบบผลงาน การประยุกต์ใช้
การจัดการงานผลิตภาพยนตร์ การเล่าเรื่ องตามที่
เทคโนโลยีและวัสดุเพื่อการออกแบบ และการผลิตผลงาน ก�ำหนด การควบคุมองค์ประกอบ แสง สี เสียง และฉากหลัง
กราฟิ ก
โดยอุปกรณ์กล้ อง การผลิตงานวิดีโอ วิดีโอทัศน์ งานมิวสิค
วิดีโอ ภาพยนตร์ โฆษณา งานสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร
33 3210 การเขียนบทผ่ านภาพ		
3(3-0-6) ประเภทต่างๆ การตัดต่อภาพยนตร์ การสร้ างเอฟเฟค การน�ำ
33 3210 Storyboards
ออกภาพยนตร์ ในรู ปแบบต่างๆ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการเขียนแนวคิด การเขียนเรื่ องย่อ ขันตอนการเต
้
รี ยมงานผลิตงานมัลติมีเดีย การใช้ ภาพโครงร่ างเพื่ออธิบาย
เรื่ องราวในแต่ละฉาก การบรรยายเนื ้อเรื่ อง การพัฒนาบุคลิกภาพ
ตัวละคร การใช้ สญ
ั ลักษณ์ในการอธิบายมุมกล้ อง
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33 4215 การพัฒนาเกม 2 มิติ		
3(2-3-4)
33 4215 2D Game Development
วิชาบังคับก่ อน : 33 1202 การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิ ก
แนะน�ำการใช้ โปรแกรมประยุกต์ในการพัฒนาเกม    
2 มิติ กระบวนการพัฒนาเกม 2 มิติ การออกแบบ การใช้ เครื่ อง
มือ การเขียนโปรแกรมส�ำหรับเกม การเตรี ยมกราฟฟิ ก เสียง
และโมเดลส�ำหรับงาน 2 มิติ การสร้ างและควบคุมการท�ำงาน
ของเกม การก�ำหนดคุณสมบัติของวัตถุในเกม การสร้ าง
เหตุการณ์ในเกม
		
33 4216 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 1 2(0-3-6)
33 4216 Digital Media Technology Project I
วิชาบังคับก่ อน : 33 3210 การเล่ าเรื่ องผ่ านภาพประกอบ
และ 33 3211 การก�ำกับศิลป์
การน�ำเสนอโครงงานเฉพาะเรื่ องทางด้ านเทคโนโลยี
ดิจิทลั มีเดีย ซึง่ ต้ องใช้ ความรู้ ในเชิงทฤษฎีที่ได้ ศกึ ษามา น�ำมา
ประยุกต์ใช้ งานจริ ง ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึ กษา โดยใช้ ผลลัพธ์ ในรู ปแบบของเอกสารรายงานที่พร้ อม
น�ำไปใช้ ในการสร้ างชิ ้นงานทางด้ านมัลติมีเดียในรายวิชา                
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทลั มีเดีย 2
		
33 4217 โครงงานโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 2
4(0-6-12)
33 4217 Digital Media Technology Project II
วิชาบังคับก่อน : 33 4216 โครงงานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีเดีย 1
การท�ำโครงงานด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั มีเดียที่ต่อ
เนื่องจาก โครงงานเทคโนโลยีดิจิทลั มีเดีย 1 โดยเป็ นการสร้ าง
ชิ ้นงานทางด้ านดิจิทลั มีเดียให้ เสร็ จสมบูรณ์ พร้ อมทังน�
้ ำเสนอ
และเมื่อเสร็ จสิ ้นโครงงานจะต้ องจัดส่งรู ปเล่มรายงานตาม               
รู ปแบบที่ทางสาขาวิชาก�ำหนด
กลุ่มวิชาเอกเลือก
33 4301 การออกแบบและการจัดการตัวอักษร 3(2-3-4)
33 4301 Typography Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ประวัติความเป็ นมา ความหมาย ความส�ำคัญ ประเภท
ลักษณะ โครงสร้ าง รู ปแบบของตัวอักษร การจัดวางตัวอักษร
ตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั ทฤษฎีหลักการออกแบบและจัดวางตัว
อักษร การเลือกใช้ แบบตัวอักษร การช่องไฟ  การล� ้ำโอน ระยะ
ระหว่างบรรทัด การจัดย่อหน้ า การตัดค�ำ  การจัดวรรคตอน
ทังในภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ฝึ กทักษะปฏิบตั ิการออกแบบ
และจัดวางตัวอักษร ให้ เหมาะสมกับหน้ าที่และวัตถุประสงค์
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33 4302 การสร้ างสื่อโต้ ตอบด้ วยภาษาสคริ ปต์ 3(2-3-4)
33 4302 Interactive Media Creation of Scripting
Language
วิชาบังคับก่ อน : 31 1102 หลักการโปรแกรม
การสร้ างองค์ประกอบต่างๆ ของงานออกแบบสื่อ
โต้ ตอบในเชิงวิเคราะห์ทงในด้
ั ้ านศิลปะ และด้ านเทคนิค การ
ใช้ เครื่ องมือส�ำหรับการออกแบบสื่อโต้ ตอบ การเขียนสคริ ปต์
ในการสร้ างสื่อโต้ ตอบ
		
33 4303 โปรแกรมประยุกต์ ส�ำหรั บ
3(2-3-4)
งานมัลติมีเดีย 2 มิติ
33 4303 2D Software for Multimedia
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การใช้ งานโปรแกรมส�ำหรับงานด้ านมัลติมีเดีย 2 มิติ
การใช้ เครื่ องมือ การฝึ กท�ำมัลติมีเดียเบื ้องต้ น การสร้ างภาพ
เคลื่อนไหว การออกแบบฉาก การออกแบบตัวละคร การ
สร้ างสรรค์ชิ ้นงานประเภท 2 มิติ การออกแบบงานสร้ างสรรค์
ต่างๆ
		
33 4304 โปรแกรมประยุกต์ ส�ำหรั บ
3(2-3-4)
งานมัลติมีเดีย 3 มิติ
33 4304 3D Software for Multimedia
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การใช้ โปรแกรมส�ำหรับงานด้ านมัลติมีเดีย 3 มิติ
หลักการขึ ้นรู ปทรง 3 มิติ การประยุกต์ใช้ เครื่ องมือในการสร้ าง
รู ปทรงต่างๆ การสร้ างโมเดล 3 มิติ การสร้ างพื ้นผิวของวัตถุ
การสร้ างผลงาน การก�ำหนดการโต้ ตอบและการเคลื่อนไหว
ให้ วตั ถุ การแปลงวัตถุให้ อยู่ในรู ปแบบที่ต้องการ การท�ำให้ ตวั
ละครเคลื่อนไหว การควบคุมตัวละคร การงอแขน การควบคุม
กระดูก เทคนิควิธีการควบคุมแบบต่างๆ การเชื่อมตัวละคร
การสร้ างแผงควบคุมส่วนใบหน้ า และการสร้ างผลงานโมเดล
3 มิติ
		
33 4305 กระบวนการออกแบบและเสนองาน 3(2-3-4)
33 4305 Design Process and Presentation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การวางแผนการออกแบบแอนิเมชัน การตีความ
ข้ อมูลก่อนน�ำไปออกแบบเป็ นภาพ การค้ นคว้ าข้ อมูลเพื่อการ
จัดระบบ การเรี ยบเรี ยง การวิเคราะห์ การน�ำเสนอข้ อมูลจาก
การตีความ การเลือกใช้ สื่อในการถ่ายทอดความคิด การสื่อ
ความหมายด้ วยภาพและตัวอักษร การใช้ สื่อมัลติมีเดียบน
คอมพิวเตอร์ การน�ำเสนอผลงานออกแบบ การท�ำพอร์ ต         
ฟอลิโอ จรรยาบรรณวิชาชีพในการเสนอผลงาน

33 4306 หลักการภาพสัดส่ วนเปรี ยบเทียบ 3(3-0-6)
เชิงมิติ
33 4306 Perspective
วิชาบังคับก่ อน : 33 1201 วาดเส้ นเพื่องานดิจิทัล
หลักการ ความส�ำคัญ สัดส่วนเปรี ยบเทียบเชิงมิติ
การวาดเส้ นเพื่อจําลองมุมมองทางสายตาเพื่อสร้ างฉากหลัง
การจัดวางองค์ประกอบวัตถุ 3 มิติ อัตราส่วนภาพเพื่อประยุกต์
กับงานกราฟิ ก สตอรี่ บอร์ ด เกม แอนิเมชัน
33 4307 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 		
3(2-3-4)
33 4307 Printed Media Design
วิชาบังคับก่ อน : 33 1202 การออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
ความส�ำคัญ องค์ประกอบ ประเภทของสิ่งพิมพ์
กระบวนการสร้ างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ การวางแผนการผลิต การ
จัดเตรี ยมเนื ้อหา การออกแบบและการจัดท�ำต้ นฉบับ ระบบ
การพิมพ์ วัสดุทางการพิมพ์ การบริ หารจัดการและควบคุม
คุณภาพงานพิมพ์ พระราชบัญญัติการพิมพ์
		
33 4308 การประมวลผลภาพแบบล�ำดับชัน้ 3(3-0-6)
33 4308 Digital Compositing (Layer based)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การสร้ างภาพเคลื่อนไหวจากภาพนิ่งหรื อภาพ
เคลื่อนไหวที่มีอยู่แล้ ว การใช้ เทคนิค Multi-passes เพื่อลด
ระยะการแก้ ไข การสร้ างภาพใหม่ของการประมวลผลภาพ
สุดท้ ายโดยใช้ ซอฟต์แวร์ มาตรฐานที่มีการประมวลผลภาพจาก
บนลงล่าง
		
33 4309 การออกแบบภาพยนตร์ 2
3(2-3-4)
33 4309 Movie Design II
วิชาบังคับก่ อน : 33 3214 ออกแบบภาพยนตร์
การจัดการงานผลิตภาพยนตร์ เล่าเรื่ องราวตามที่
สร้ าง การควบคุมองค์ประกอบ แสง สี เสียง ทังภายในและ
้
นอกสตูดิโอ การด�ำเนินการถ่ายท�ำควบคู่กบั การปรับสภาพ
แวดล้ อม ภูมิทศั น์ อุปกรณ์ ประกอบฉาก หรื อฉากหลัง ให้
สนับสนุนบทภาพยนตร์ การใช้ อปุ กรณ์กล้ องพิเศษต่างๆ ควบคู่
กับเลนส์ ที่สอดคล้ องกับขนาด มุม และการเคลื่อนที่ของเฟรม
ภาพตามที่ออกแบบและวางแผนในสตอรี่ บอร์ ด

33 4310 คาแรกเตอร์ แอนิเมชัน 3 มิติ
3(2-3-4)
33 4310 3D Character Animation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
องค์ความรู้ ด้านแอนิเมชัน 3 มิติ ลักษณะและวิธีการ
สร้ างตัวละครให้ เคลื่อนไหวอย่างสมจริ งมีความน่าสนใจ การ
พัฒนาบุคลิกลักษณะตัวละคร การแสดงอารมณ์นิสยั ส่วนตัว
ที่จะถูกถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบท่าทางต่างๆ การพิจารณา
การออกแบบ การสร้ างชุดโครงสร้ างแบบต่อเนื่องเพื่อการ
เคลื่อนไหวให้ เหมาะสมกับตัวละคร
33 4311 การสร้ างฉากและอุปกรณ์ ประกอบ 3(2-3-4)
ฉากส�ำหรั บเกม 3 มิติ
33 4311 3D Elements and Set Design for Game
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การสร้ างโมเดล 3 มิติ เพื่อใช้ เป็ นวัตถุประกอบใน
เกม การสร้ างฉากด้ วยซอฟต์แวร์ 3 มิติ มาตรฐานแล้ วนําเข้ า
สู่เกมเอนจิ ้น
		
33 4312 การพัฒนาเกม 3 มิติ		
3(2-3-4)
33 4312 3D Game Development
วิชาบังคับ ก่ อน : 33 1202 การออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
การใช้ โปรแกรมประยุกต์ในการพัฒนาเกม 3 มิติ
กระบวนการพัฒนาเกม การออกแบบ การใช้ เครื่ องมือต่างๆ
การเขียนโปรแกรมส�ำหรับเกม การเตรี ยมกราฟฟิ ก 3 มิติ เสียง
และโมเดลส�ำหรับงาน 3 มิติ การใช้ ปลัก๊ อิน และการน�ำออก
เกมในรู ปแบบต่างๆ
		
33 4313 การออกแบบเว็บขัน้ สูง		
3(2-3-4)
33 4313 Advanced Web Design
วิชาบังคับก่ อน : 31 1104 เทคโนโลยีเว็บ
หลักการออกแบบเว็บด้ วยเทคนิคต่างๆ การน�ำองค์
ประกอบศิลป์ มาประยุกต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี การ
แทรกมัลติมีเดียลงในเว็บ การจัดการเว็บไซต์ การขอพื ้นที่เพื่อ
รองรับเว็บไซต์ การขอใช้ บริ การเสริ ม การน�ำเว็บไซต์ขึ ้นสู่
อินเตอร์ เน็ต การตกแต่งเว็บให้ สวยงามโดยใช้ การเขียนโปรแกรม
ด้ วยภาษาขันสู
้ ง
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33 4314 การออกแบบและการเขียนโปรแกรม 3(2-3-4)
บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่
33 4314 Mobile Application Development and Design
วิชาบังคับก่ อน : 31 1102 หลักการโปรแกรม
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
โปรแกรมภาษาและเครื่ องมือต่างๆ ส�ำหรับการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การท�ำงานบนเครื อข่าย
และมัลติทาสก์ การติดต่อกับแอพพลิเคชัน่ และการท�ำงานกับ
สื่อประสม
		
33 4315 เนือ้ หาดิจิทัลและการตลาด
3(3-0-6)
33 4315 Digital Content and Marketing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสรรค์ผล
งานศิลปะบนเนื ้อหา องค์ประกอบของ ดิจิทลั คอนเทนต์เพื่อ
สร้ างการท�ำการตลาด การโปรโมทสินค้ าในรู ปแบบออนไลน์
และออฟไลน์ กลยุทธ์ ในการโฆษณาด้ วยเนื ้อหาดิจิทลั การ
สร้ างเนื ้อหาดิจิทลั ให้ มีประสิทธิภาพ
		
33 4316 สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 3(0-3-6)
33 4316 Digital Media Technology Seminar
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษากรณีศกึ ษา ปั ญหา และหัวข้ อที่สนใจ น�ำเสนอ
ที่ประชุมกลุ่ม น�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปข้ อคิดเห็น
ผ่านการจัดสัมมนา

33 4319 เตรี ยมสหกิจศึกษา
1(30)
33 4319 Pre-Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้ อมทางด้ านมัลติมีเดีย
ก่อนการออกปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ โดยให้ มีองค์
ความรู้ เรื่ องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
ขันตอนของสหกิ
้
จศึกษา ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ความรู้ พื ้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การ
สอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการท�ำงานการพัฒนา
ทักษะทางด้ านการสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานประกอบการ
การเลือกสถานประกอบการ ตลอดจนความรู้ พื ้นฐานที่จ�ำเป็ น
ส�ำหรับการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ การเสริ มสร้ าง
ทักษะและจริ ยธรรมในวิชาชีพของสาขา วิชาความรู้ เกี่ยวกับ
มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและการน�ำ
เสนอผลงาน

33 4320 สหกิจศึกษาทางด้ านดิจิทัลมีเดีย
6(400)
33 4320 Cooperative Education in Digital Media
วิชาบังคับก่ อน : 33 4319 เตรี ยมสหกิจศึกษา
จัดการศึกษาให้ นกั ศึกษาได้ ไปปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการทางด้ านดิจิทลั มีเดีย ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิงานเชิง
วิชาการหรื อวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็ นพนักงานชัว่ คราว ณ
สถานประกอบการ โดยที่จะต้ องมีเวลาปฏิบตั ิงานไม่น้อยกว่า
400 ชัว่ โมงเพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถเชื่อมโยงการเรี ยนรู้ ใน
ห้ องเรี ยนจากประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิงานจริ งในสถาน
33 4317 อุตสาหกรรมดิจิทัลมีเดีย		
3(3-0-6) ประกอบการ เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถเชื่อมโยงการเรี ยนรู้ ใน
33 4317 Digital Media Industry
ห้ องเรี ยนจากประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิงานจริ งในสถาน
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ประกอบการ และมีการประเมินผลโดยวัดจากผลการประเมิน
ความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทลั มีเดีย รู ปแบบ ของอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาและพนักงานที่ควบคุมการ
อุตสาหกรรมดิจิทลั มีเดีย แนวโน้ มและสถานภาพของโลกยุค ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ
โลกาภิวตั น์ของอุตสาหกรรมแอนิเมชันและมัลติมีเดีย วิเคราะห์
ความต้ องการของตลาด ห่วงโซ่อตุ สาหกรรม ขันตอนการผลิ
้
ต 33 4321 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีเดีย 1 3(3-0-6)
การเป็ นผู้ประกอบการสินค้ า และบริ การด้ านดิจิทลั มีเดีย 33 4321 Special Topics in Digital Media Technology I
อุตสาหกรรมดิจิทลั มีเดียในงานด้ านต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศ วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หัวข้ อที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์เกี่ยวกับศาสตร์
33 4318 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(2-3-4) ต่างๆ ด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั มีเดีย
33 4318 Graphic for Packaging Design
วิชาบังคับ ก่ อน : 33 1202 การออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก 33 4322 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีเดีย 2 3(3-0-6)
ความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทลั และเทคโนโลยีดิจิทลั 33 4322 Special Topics in Digital Media Technology II
การจัดการการบริ หารธุรกิจดิจิทลั การศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ปั ญหา และสภาพแวดล้ อมของธุรกิจดิจิทลั ในปั จจุบนั
หัวข้ อที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์เกี่ยวกับศาสตร์
ต่างๆ ด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั มีเดีย
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คำ�อธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาแกน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาแกน
00 8004 พีชคณิตเชิงเส้ น			
3(3-0-6)
00 8004 Linear Algebra
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ระบบสมการเชิงเส้ น เมตริ กซ์ การด�ำเนินการของ           
เมตริ กซ์ ตัวก�ำหนด การหาเมตริ กซ์ผกผัน กฎของเครเมอร์ การ
รวมเชิงเส้ น ผลคูณภายใน ค่าเฉพาะ การประยุกต์เชิงเส้ น
00 8006 สถิติส�ำหรั บเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
00 8006 Statistics for Information Technology
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 00 8001 สถิติท่ ัวไป
ความน่าจะเป็ น การกระจาย การสุ่ม การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล
ในรู ปของความถี่ การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าของ
การถดถอย การตัดสินใจเชิงสถิติ การประยุกต์ใช้ สถิติส�ำหรับ
งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
31 1101 Information Technology Fundamentals
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ และภาษาคอมพิวเตอร์   ข้ อมูลและการจัดการข้ อมูล  
การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีเสมือน  
การประกันและรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศ  
เทคโนโลยีโทรศัพท์และอุปกรณ์ เคลื่อนที่ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้ านต่างๆ

31 1102 หลักการโปรแกรม		
3(2-3-4)
31 1102 Principle of Programming
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการแก้ ปัญหา การแก้ ปัญหาเชิงโครงสร้ าง การ
ประยุกต์ขนตอนวิ
ั้
ธี หลักการเขียนโปรแกรม ค่าคงที่ ตัวแปร
เครื่ องหมายกระท�ำการ นิพจน์ ชนิดข้ อมูล โครงสร้ างตามล�ำดับ
10 8007 แคลคูลัส 1			
3(3-0-6)
โครงสร้ างการตัดสินใจ โครงสร้ างการวนรอบ  โปรแกรมย่อย
10 8007 Calculus I
และการผ่านค่า แถวล�ำดับ การเขียนโปรแกรมเบื ้องต้ น การ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พีชคณิตเวกเตอร์ ในสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง              ทดสอบและแก้ ไขโปรแกรม
การดิฟเฟอเรนทิเอทและการอินทิเกรตของฟั งก์ชนั ค่าจริ ง                 
และฟั งก์ชนั ค่าเวกเตอร์ ของตัวแปรจริ งและการประยุกต์ เทคนิค 31 1103 ปฏิบตั กิ ารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-3)
การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงเส้ น  อนิ ทิกรัลไม่ตรงแบบ อนุพนั ธ์ 31 1103 Information Technology Workshop
และการประยุกต์  ผลต่างอนุพนั ธ์และการประยุกต์   ของอนุพนั ธ์ วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
โปรแกรมประยุกต์ที่แพร่ หลายทังบนระบบปฏิ
้
บตั ิการ
รูปแบบที่ไม่ก�ำหนด สมการเชิงอนุพนั ธ์ และการประยุกต์
วินโดวส์และแมคโอเอส  เพื่อเป็ นพื ้นฐานส�ำหรับรายวิชาที่สงู
10 8008 แคลคูลัส 2			
3(3-0-6) ขึ ้นไป และส�ำหรับประกอบวิชาชีพในอนาคต
10 8008 Calculus II
31 1104 เทคโนโลยีเว็บ			
3(2-3-4)
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 10 8007 แคลคูลัส 1
ล�ำดับและอนุกรมของจ�ำนวน การกระจายของฟั งก์ชนั 31 1104 Web Technology
พื ้นฐานด้ วยอนุกรมเทเลอร์ การอินทิเกรตเชิงตัวเลข พิกดั เชิง วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ขัว้ เส้ นตรง ระนาบและพื ้นผิวในปริ ภมู ิสามมิติ แคลคูลสั ของ สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ไฮเปอร์ เท็กซ์
ฟั งก์ชนั ค่าจริ งสองตัวแปร แคลคูลสั ของฟั งก์ชนั ค่าจริ ง หลาย
โพรโตคอล โครงสร้ างและส่วนประกอบของเว็บไซต์ ระบบ
ตัวแปร และการประยุกต์
การน�ำทาง สื่อดิจิทลั ประเภทต่างๆ สภาวะแวดล้ อมของเว็บ       
33 1101 คณิตศาสตร์ สำ� หรับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีเดีย 3(3-0-6) แอพพลิเคชัน การพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บฝั่ งไคลเอนต์และ
ฝั่ งเซิร์ฟเวอร์    สถาปั ตยกรรมเอ็นเทียร์ กระบวนการพัฒนาที่
33 1101 Mathematics for Digital Media Technology
เน้ นผู้ใช้   เครื่ องมือส�ำหรับการพัฒนาแอพพลิเคลัน  เทคโนโลยี
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พีชคณิตเชิงเส้ น ฟั งก์ชนั เมทริ กซ์และการประยุกต์ เว็บเซอร์ วิส  การฝึ กปฏิบตั ิ  การออกแบบ  และการสร้ างเว็บไซต์
เวกเตอร์ และเวกเตอร์ ใน 3 มิติ พิกดั เชิงขัว้ การประยุกต์ใช้ ด้ วยการใช้ เครื่ องมือช่วย  การสร้ างสื่อประกอบที่เหมาะสม
คณิตศาสตร์ ในงานเทคโนโลยีดิจิทลั มีเดีย
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สาขาวชิาการบญ
ั ชี
(Accountancy Program)

ปรชัญา คณะบญ
ั ชี

อาจารยธนวรรณ แฉงขำโฉม
รักษาการคณบดีคณะบัญชี

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม)
(Master of Accountancy)

Tel. 02-809-0823-25 ตอ 210
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วัตถุประสงค์

ให้ การศึกษาเกี่ยวกับวิชาการบัญชี อันประกอบด้ วย บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน และการสอบบัญชี เพื่อผู้ส�ำเร็ จการ
ศึกษา สามารถท�ำงานเป็ นนักบัญชี และผู้สอบบัญชี กล่าวคือ
นักบัญชี   ประกอบอาชีพผู้ท�ำบัญชีอิสระเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายบัญชีและการเงินทังภาครั
้
ฐและเอกชน ตลอดจน
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ซึ่งผู้ส�ำเร็ จการศึกษา จะมีศกั ดิ์และสิทธิ์ ในการเป็ นผู้ท�ำบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตาม       
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และมีสิทธิ์ สมัครเป็ นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547
ผู้สอบบัญชี  สามารถปฏิบตั งิ านเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีภายในกิจการของเอกชนและรัฐบาลและปฏิบตั ใิ นงานส�ำนักงาน
สอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ อีกทังยั
้ งสามารถสมัครสอบเพื่อเป็ นผู้สอบบัญชีภาษี อากรและผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

รายนามคณะกรรมการก�ำกับมาตรฐานวิชาการ
1.  ดร.คุณหญิงจารุ วรรณ
2.  รองศาสตราจารย์ สุนา
3.  รองศาสตราจารย์ อรสา
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธิภา
6.  อาจารย์ธนวรรณ

สีประจ�ำคณะบัญชี

เมณฑกา
สุทธิเกียรติ
อร่ ามรัตน์
มีอ�ำพล
ศรี นามเมือง
แฉ่งข�ำโฉม

:     สีฟ้า

ส�ำนักงานคณะบัญชี   02-8090823-25 ต่อ 210
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ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ตารางแสดงหลักสูตรและรอบที่เปิ ดสอน คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตร 4 ปี
รับผู้จบ ปวส. ขึ้นไป (เทียบโอนรายวิชา) รับผู้จบ ม.6/ปวช.
ปกติ
สมทบ
ภาคพิเศษ
ปกติ
/
/
/
/

หมายเหตุ
ภาคปกติ
เรี ยนวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น.
่
ภาคสมทบ (คำ�)
เรี ยนวันจันทร์ – เสาร์
เวลา 18.00 – 21.00 น.
ภาคพิเศษ
เรี ยนวันอาทิตย์
เวลา 08.00 – 19.00 น.
ทังนี
้ ้การปรับเวลาการเรี ยนการสอนขึ ้นอยู่กบั หน่วยกิตและความเหมาะสมตามรายวิชาที่เปิ ดสอน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีหลักเกณฑ์ เบือ้ งต้ น ดังนี ้

คุณสมบัติ
1.  เป็ นผู้ส�ำเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของ กระทรวง
ศึกษาหรื อเทียบเท่า
2.  เป็ นผู้ส�ำเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. หรื อเทียบเท่า
3.  เป็ นผู้ส�ำเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาอื่น
เกณฑ์ การส�ำเร็ จการศึกษา
1.  ผู้ที่จบม.6 / ปวช. : ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี การศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
2.  ผู้ที่จบปวส. / เทียบเท่าขึ ้นไป : ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ขึ ้นอยู่
กับหน่วยกิตที่ได้ รับการ  เทียบโอน
ขัน้ ตอนการเทียบโอน
1.  นักศึกษายื่นใบรายงานผลการศึกษาระดับ ปวส. / ระดับปริ ญญาตรี ณ ส�ำนักงานคณะบัญชี
2.  คณะวิชา/สาขาวิชา ประชุมคณะกรรมการเพื่อเทียบโอนรายวิชา
3.  นักศึกษาเขียนใบค�ำร้ องขอเทียบโอนรายวิชา พร้ อมแนบหลักฐานการอนุมตั ิการเทียบโอนจากหน่วยงานคณะ/
สาขา ช�ำระเงินค่าเทียบโอน 500 บาท ณ ห้ องการเงิน
4.  นักศึกษาน�ำเอกสารเทียบโอนพร้ อมส�ำเนาใบเสร็ จส่งมอบให้ ส�ำนักงานทะเบียนและประมวลผล
5.  ตรวจสอบผลการเทียบโอนผ่านระบบทะเบียน Online ภายใน 2 สัปดาห์

271

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF : HEd)
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     
ภาษาอังกฤษ

:
:

ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต  สาขาวิชาการบัญชี
Bachelor of Accountancy Program in Accounting

:
:
:
:

บัญชีบณ
ั ฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B. Acc.

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

คณะบัญชี   มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปรั ชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ปรั ชญา
“ศึกษาความรู้ เคียงคู่จริ ยธรรม น�ำสู่วิชาชีพ ”
ความส�ำคัญ
เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาการบัญชีให้ มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิทยาการ โดยมีประสบการณ์
ทัง้ ทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในวิชาชีพบัญชีอย่างเพียงพอที่จะประกอบอาชีพในฐานะนักวิชาชีพบัญชีทงั ้ ในหน่วยงานภาครัฐและ  
เอกชน ทังเป็
้ นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี โดยรู้จกั น�ำวิธีและหลักวิชาที่ได้ รับไปใช้ ให้ เป็ น ประโยชน์
ทังแก่
้ ตนเอง ครอบครัว และสังคม
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ วิชาการด้ านการบัญชีทงทฤษฎี
ั้
และ
ปฏิบตั ิ โดยมีคณ
ุ สมบัติ และวุฒิการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี                 
พ.ศ. 2547 ที่จะน�ำไปปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน
2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี สามารถน�ำความรู้ ทางการบัญชีไปประยุกต์           
และประกอบอาชีพด้ านนักวิชาชีพบัญชี ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้ มีวิสยั ทัศน์มีความคิดและจิตใน เชิง
สร้ างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4.  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชี ให้ ได้ มาตรฐานวิชาชีพบัญชี ซึง่ ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และ หน่วย
งานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5.  เพื่อเป็ นการรองรับการเปิ ดเสรี ทางวิชาชีพบัญชี ซึง่ มีความจ�ำเป็ นในการที่จะต้ องมีบคุ คลากรในวิชาชีพที่มีความ
รู้ ความสามารถตามมาตรฐานในระดับสากล

272

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ก�ำหนดการใช้ หลักสูตร

เริ่ มใช้ หลักสูตรนี ้ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2559 เป็ นต้ นไป

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

ผู้สมัครเข้ ารับการศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1.  ส�ำเร็ จการศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า
2. ส�ำเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่าในสาขาการบัญชี หรื อ
สาขาอื่น ๆ จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และส�ำนักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ให้ การรับรอง
3. เคยศึกษาอยู่ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             
รับรองเพื่อโอนหน่วยกิตเข้ าศึกษาต่อ
4. ส� ำ เร็ จ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาอื่ น จากสถาบัน อุด มศึก ษาที่ ก ระทรวงศึก ษาธิ ก าร และส� ำ นัก งาน               
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ให้ การรับรอง ทังนี
้ ้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต (ปริ ญญาที่สอง)
5.  ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง หรื อโรคที่สงั คมรังเกียจ หรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
          6.  มีความประพฤติเรี ยบร้ อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตังใจเล่
้
าเรี ยนเต็มความสามารถ และจะปฏิบตั ิตาม
ระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ ว หรื อที่จะมีต่อไปโดยเคร่ งครัดทุกประการ

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

1.  นักเรี ยนที่เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส�ำนักงานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษา
2.  นักเรี ยนที่มหาวิทยาลัยธนบุรีด�ำเนินการคัดเลือกเอง
3.  การคัดเลือกโดยคณะบัญชี ด้ วยวิธีการสอบข้ อเขียนและ/หรื อการสอบสัมภาษณ์

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการศึกษาใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น    2 ภาคการศึกษาปกติ  ซึง่ มีระยะ
เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และการศึกษาภาคฤดูร้อนก�ำหนดให้ มีระยะเวลา และจ�ำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้ กบั
การศึกษาภาคปกติ
การคิดหน่ วยกิต
1.  รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้ เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
2.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ                        
1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
3.  การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลอง ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค

ระยะเวลาการศึกษา

1.  ผู้ที่จบม.6 / ปวช. : ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี การศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
2.  ผู้ที่จบปวส. / เทียบเท่าขึ ้นไป : ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษา ขึ ้นอยูก่ บั     
หน่วยกิตที่ได้ รับการเทียบโอน
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จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
30 หน่ วยกิต
1.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  3  หน่วยกิต
2.  กลุ่มสังคมศาสตร์
  3  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาภาษา
15  หน่วยกิต
4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสาตร์ และวิทยาศาสตร์   9  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน				
93 หน่ วยกิต
1.  วิชาแกน
42  หน่วยกิต
2.  วิชาเอกบังคับ
36  หน่วยกิต
3.  วิชาเอกเลือกหรื อกลุ่มวิชาโท
15  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 				
6 หน่ วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่ วยกิต 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วย รายวิชาและจ�ำนวนหน่ วยกิต ดังนี ้
00 6001   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
  Society Economy Politics and Government
00 5000   มนุษยสัมพันธ์
     3(3-0-6)
  in Democratic System
  Human Relations
     3(3-0-6)
00 5001   สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า      1(1-0-2) 00 6002   กฎหมายเบื ้องต้ น
  Introduction to Law
  Information Services and Study Fundamentals
     3(3-0-6)
00 5002   ศิลปวัฒนธรรม
     3(3-0-6) 00 6003   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
  Psychology for Quality of Life
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6) 00 6004   จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
  Civilization
00 5006   จริ ยศาสตร์ วิสยั ทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6) 00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ
  
  Moral Vision and Life Style
  Environmental and Natural Resource Management
00 5007   ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง  1(0-2-4)
00 6007   เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
  Study Skills and Self-Development
  Sufficient Economy and Community Business
00 5008   พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
     1(0-2-4)
00 6010   การพัฒนาบุคลิกภาพ
     3(3-0-6)
  Physical Education for Quality of Life
  Personality Development
00 5009   ภูมิปัญญาไทย
     3(3-0-6)
00 6011   ความรู้ เบื ้องต้ นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
  Introduction to Business    
00 5011   ปรัชญาเพื่อการด�ำรงชีวิต
     3(3-0-6)
00 6013   การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Philosophy and Life
  Management and Entrepreneurship
00 5012   ความเป็ นพลเมือง
     3(3-0-6)
00 6014   ธนบุรีศกึ ษา
     1(2-0-4)
  Citizenships
  Thonburi Studies
00 5013   ทักษะการรู้ สารสนเทศ
     3(3-0-6)
00 6015   ไทยศึกษา
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
  Thai Studies
00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ 3(3-0-6)
  สิ่งแวดล้ อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)   
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00 6017   การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น
     3(3-0-6)
  Local Studies
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
บังคับเรี ยน 12 หน่ วยกิต
00 7000   ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
00 7017   การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 7006   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่ปนุ่ 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปนุ่ 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   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอังกฤษส�ำหรับวิชาชีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื ้องต้ น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี ้
00 8000   คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิติทวั่ ไป
     3(3-0-6)
  General Statistics

00 8002   วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวติ
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
00 8007   การคิดและการตัดสินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิชาเฉพาะด้ าน ประกอบด้ วย 3 กลุ่มวิชา

93 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน จ�ำนวน 42 หน่ วยกิต
20 1101   หลักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 2105   หลักการบริ หาร
     3(3-0-6)
  Principle of Management
20 2106   กฎหมายธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Business Law
20 4115   การจัดการกลยุทธ์
     3(3-0-6)
  Strategic Management
41 1101   การบัญชีขนต้
ั ้ น  
     3(3-0-6)
  Principles of Accounting
41 1102   หลักเบื ้องต้ นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ   3(3-0-6)
  Principles of Information Systems
41 1103   หลักเศรษฐศาสตร์
     3(3-0-6)
  Fundamental Economics
41 1104   การจัดการการผลิต และการวิเคราะห์   3(3-0-6)
  เชิงปริ มาณ
  Production and Quantitative Analysis
41 1105   การเงินและการจัดการการเงิน
     3(3-0-6)
  Finance and Financial Management
41 2105   การภาษี อากร 1
     3(3-0-6)
  
  Taxation 1
41 2106   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
     3(3-0-6)
  Business English 1
41 3108   วิจยั ทางการบัญชี 1
     3(3-0-6)
  Accounting Research 1
41 3109   วิจยั ทางการบัญชี 2
     3(3-0-6)
  Accounting Research 2
41 4107   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
     3(3-0-6)
  Business English 2
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2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�ำนวน 36 หน่ วยกิต
41 2202   การบัญชีชนกลาง
ั้
1
     3(3-0-6)
  Intermediate Accounting 1
41 2203   การบัญชีชนกลาง
ั้
2
     3(3-0-6)
  Intermediate Accounting 2
41 3204   การบัญชีต้นทุน 1
     3(3-0-6)
  Cost Accounting 1
41 3205   การบัญชีต้นทุน 2
     3(3-0-6)
  Cost Accounting 2
41 3211   การตรวจสอบภายในและการควบคุม    3(3-0-6)
  ภายใน
  Internal Audit and Internal Control
41 3212   การสอบบัญชีและการให้ ความเชื่อมัน่    3(3-0-6)
  Auditing and Assurance Services
41 4211   การบัญชีชนสู
ั้ ง 1
     3(3-0-6)
  Advanced Accounting 1
41 4212   การบัญชีชนสู
ั้ ง 2
     3(3-0-6)
  Advanced Accounting 2
41 4213   รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์    3(3-0-6)
  งบการเงิน
  Financial Reporting and Analysis
41 4214   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
     3(3-0-6)
  Accounting Information System
41 4215   การภาษี อากร 2
     3(3-0-6)
  Taxation 2
41 4216   สัมมนาการบัญชีการเงิน
     3(3-0-6)
  Seminar in Financial Accounting
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�ำนวน 15 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยน 5 วิชา จ�ำนวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี ้
กลุ่มวิชาบัญชีการเงิน และการเงิน
41 3301   การบัญชีเฉพาะกิจการ
      3(3-0-6)
  Accounting for Specific Enterprises
41 3302   การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
     3(3-0-6)
  Public Sector Accounting
41 3303   การเงินส่วนบุคคล
     3(3-0-6)
  Personal Finance
41 3304   ตลาดเงิน และตลาดทุน
     3(3-0-6)
  Money and Capital Market
41 3305   นโยบายการเงินและการคลัง
     3(3-0-6)
  Monetary and Public Finance Policies
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41 4301   นโยบายบัญชี
     3(3-0-6)
  Accounting Policy
41 4302   การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6)
  Financial Planning and Control
41 4303   การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์    3(3-0-6)
  Investment and Securities Analysis
41 4304   การวิเคราะห์และการบริ หารความเสี่ยง 3(3-0-6)
  ทางการเงิน
  Financial Risk Analysis and Management
41 4305   การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
  International Finance and Banking
กลุ่มวิชาการตรวจสอบและภาษีอากร
41 4306   สัมมนาการสอบบัญชี
     3(3-0-6)
  Seminar in Auditing
41 4307   สัมมนาการตรวจสอบภายใน
     3(3-0-6)
  Seminar in Internal Auditing
41 4308   การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการจัดท�ำและ      3(3-0-6)
  ตรวจสอบบัญชี
  Computerized Auditing
41 4309   นิติบญ
ั ชีศาสตร์
     
     3(3-0-6)
  Forensic Accounting
41 4310   การวางแผนภาษี
     3(3-0-6)
  Tax Planning
41 4311   สัมมนาการภาษี อากร
     3(3-0-6)
  Seminar in Taxation
41 4312   กฎหมายและการภาษี อากรส�ำหรับ      3(3-0-6)
  ธุรกิจส่งออก และธุรกิจที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
  Business Law and Taxation for Export and
  
  Board of Investment : BOI
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ และการบัญชีบริ หาร
41 3313   โปรแกรมส�ำเร็ จรู ปทางการบัญชี      3(3-0-6)
  Accounting Software Package
41 4314   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(3-0-6)
  สารสนเทศทางการบัญชี
  Accounting Information System Design and
  Analysis
41 4315   การจัดการฐานข้ อมูล
     3(3-0-6)
  Database Management
41 4316   การวางแผนก�ำไร และการควบคุม      3(3-0-6)
  Profit Planning and Control
41 4317   การบริ หารต้ นทุนเชิงกลยุทธ์
     3(3-0-6)
  Strategic Cost Management
41 4318   การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้ อม      3(3-0-6)
  Environmental Management Accounting

กลุ่มวิชาอื่นๆ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
41 4319   การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา          1(30)
จ�ำนวน 6 หน่ วยกิต
  ทางการบัญชี
เลือกเรี ยนอย่างน้ อย 2 วิชา จ�ำนวน 6 หน่วยกิต จาก
  Co-operative Educational Orientation
รายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี ในระดับไม่ต�่ำกว่า
41 4320   สหกิจศึกษาทางการบัญชี
       6(400)
ปริ ญญาตรี โดยไม่ซ� ้ำกับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ ว
  Co-operative Education in Accounting
41 4321   ปั ญหาพิเศษทางการบัญชี
     3(3-0-6)
  Special Problem  in Accounting
41 4322   การบัญชีปฎิบตั ิการ
     3(3-0-6)
  Accountant Internship
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ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
00 8002 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
20 1101 หลักการตลาด
20 2106 กฎหมายธุรกิจ
41 1101 การบัญชีขนต้
ั้ น
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 5007 ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
00 8000 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
00 6010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
41 1103 หลักเศรษฐศาสตร์
41 1104 การจัดการการผลิต และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
41 2202 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
1 (0-2-4)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
19 (17-4-39)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7017 การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ
00 8001 สถิตทิ วั่ ไป
00 5008 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
20 2105 หลักการบริ หาร
41 1102 หลักเบื ้องต้ นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
41 1105 การเงินและการจัดการการเงิน
41 2203 การบัญชีชนกลาง
ั้
2
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (0-2-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
19 (17-4-39)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 5001 สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า
41 3211 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
41 2106 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
41 2105 การภาษี อากร 1
41 3204 การบัญชีต้นทุน 1
41 4211 การบัญชีชนสู
ั้ ง 1
41 3301 การบัญชีเฉพาะกิจการ
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
1 (1-0-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
19 (19-0-38)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7012 ภาษาจีน 1
41 3108 วิจยั ทางการบัญชี 1
41 4212 การบัญชีชนสู
ั้ ง 2
41 3205 การบัญชีต้นทุน 2
41 4215 การภาษี อากร 2
41 3313 โปรแกรมส�ำเร็ จรูปทางการบัญชี
41 4319 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา
41 3303 การเงินส่วนบุคคล
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (30)
3 (3-0-6)
22 (20-32-41)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 6005 การจัดการสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
41 4107 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
41 3109 วิจยั ทางการบัญชี 2
41 3212 การสอบบัญชีและการให้ ความเชื่อมัน่
41 4213 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
41 4214 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
41 4316 การวางแผนก�ำไร และการควบคุม
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21 (21-0-42)
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ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
41 4320 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
6 (400)
6 (400)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20 4115 การจัดการเชิงกลยุทธ์
41 4216 สัมมนาการบัญชีการเงิน
รวม

หน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6 (6-0-12)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

41 1101 การบัญชีขัน้ ต้ น
3(3-0-6)
41 1101 Principles of Accounting: Introductory
ดูรายละเอียดหน้ า 289 - 298
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาสภาพแวดล้ อมทางการบัญชีโดยทัว่ ไป ความ
หมวดวิชาเฉพาะ
หมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของข้ อมูลทางการบัญชี  
กลุ่มวิชาแกน
กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน  หลักการและวิธี
20 1101 หลักการตลาด			
3(3-0-6)
การบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีค่  ู การบันทึกรายการใน
20 1101 Principle of Marketing
สมุดรายวันทัว่ ไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุ งและปิ ดบัญชีเมื่อสิ ้นงวด  
แนวความคิดทางการตลาด สิ่งแวดล้ อมทางการ
การจัดท�ำงบทดลอง กระดาษท�ำการและงบการเงิน ส�ำหรับ
ตลาด การวิเคราะห์ทางการตลาดศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภค
กิจการให้ บริ การ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยว
การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย การวาง
กับเงินสด เงินสดย่อย ระบบใบส�ำคัญ   
ต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์การก�ำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด
41 1102 หลักเบืองต้
้ นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
41 1102 Principles of Information Systems
20 2105 หลักการบริ หาร			
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
20 2105 Principle of Management
ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาท
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รู ปแบบและ
แนวคิดหลักการและหน้ าที่ส�ำคัญทางการบริ หาร เพื่อ
โครงสร้ างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ
ให้ องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสภาพการ
การเข้ าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงทังภายในและภายนอก
้
โดยน�ำการวางแผน การ
เพื่อการบริ หารงาน การสื่อสารข้ อมูลในระบบสารสนเทศและ
จัดองค์การ การน�ำและการควบคุม ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ระบบเครื อข่าย
และนโยบายขององค์การ โดยค�ำนึงถึงหลักธรรมมาภิบาล
20 2106 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
20 2106 Business Law
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา
ทรัพย์สิน หนี ้และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศ
สัญญาที่ส�ำคัญ ประกอบด้ วย ซื ้อขาย แลกเปลี่ยน ค� ้ำประกัน
จ�ำนอง จ�ำน�ำตัวแทนนายหน้ า ตัว๋ เงิน รวมทังกฎหมายทรั
้
พย์สิน
ทางปั ญญา
20 4115 การจัดการกลยุทธ์ 		
3(3-0-6)
20 4115 Strategic Management
วิชาบังคับก่ อน : เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ าย
ความหมาย ความส�ำคัญ และองค์ประกอบของการ
จัดการกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการ
จัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทังภายนอกและ
้
ภายในของกิจการ การวางแผน  กลยุทธ์ ภายใต้ สภาพแวดล้ อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง การน�ำกลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิและประเมินผล
ความสัมพันธ์ ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงาน
ในระดับต่าง ๆ

41 1103 หลักเศรษฐศาสตร์ 		
3(3-0-6)
41 1103 Principles of Economics
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีราคา และการจัดการ
ทรัพยากร พฤติกรรมผู้บริ โภค ทฤษฎี  การผลิต ต้ นทุน รายรับ
อุปสงค์ อุปทาน และการก�ำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ
การก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ปัจจัยการผลิต รายได้ ประชาชาติ
การบริ โภค การออมและการลงทุน และการค้ าระหว่างประเทศ
นโยบายต่างๆของรัฐ นโยบายการเงิน การคลัง และนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ เพื่อน�ำไปใช้ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ ้นในภาคเอกชนและธุรกิจ
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41 1104 การจัดการการผลิตและการวิเคราะห์ 3(3-0-6)
เชิงปริ มาณ		
41 1104 Production Management and Quantitative
Analysis
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
บทบาท หน้ าที่ ความส�ำคัญของการผลิต ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การพยากรณ์ การวางแผน การตัดสินใจเพื่อ
ใช้ ทรัพยากรการผลิตให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ประเภทของ
กระบวนการผลิต การเลือกท�ำเลที่ตงั ้ การจัดการสินค้ าคงคลัง
การวางแผนและควบคุมโครงการ การควบคุมคุณภาพ ทังนี
้ ้
โดยการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือทางการวิเคราะห์เชิงปริ มาณใน
การแก้ ปัญหาทางธุรกิจ ได้ แก่ตวั แบบขนส่ง ตัวแบบพัสดุ                      
คงคลัง การใช้ เทคนิคข่ายงาน PERT/CPM ตัวแบบแถวคอย                            
ตัวแบบการตัดสินใจ ทฤษฎีการแข่งขัน ทฤษฎีอนาคตศึกษา                        
(Future Studies) และการจัดการคุณภาพ (Total Quality                                    
Management : TQM)
41 1105 การเงินและการจัดการการเงิน
3(3-0-6)
41 1105 Finance and Financial Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การจัดการกิจกรรมทางการเงิน บทบาทตลาดเงิน
และตลาดทุน เป้าหมายและหน้ าที่ของผู้บริ หารทางการเงิน
โดยมุ่งเน้ นให้ เข้ าใจถึงหลักการเบื ้องต้ นในการวางแผนทางการ
เงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผนและพยากรณ์
ทางการเงิน การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน          
แหล่งเงินทุนทังภายในภายนอกประเทศและต้
้
นทุนทางการ
เงิน ดอกเบี ้ยและมูลค่าปั จจุบนั นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ตลอดจนเทคนิคเครื่ องมือทางการเงินที่ใช้ ในการวิเคราะห์และ
ประเมินผลทางการเงิน

41 2106 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 		
3(3-0-6)
41 2106 Business English 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การพัฒนาทักษะในการสื่อสารโดยการเขียน และ
การโต้ ตอบโดยการพูดในทางธุรกิจ ได้ แก่ การเขียนบันทึก
ข้ อความ จดหมายธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้ อความ
โต้ ตอบแบบทันที ข้ อความโต้ ตอบทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย
สอบถาม จดหมายร้ องเรี ยนและปรับความเข้ าใจ จดหมาย
เชิญ จดหมายเสนอราคา จดหมายขอโทษและจดหมายขอบคุณ
41 3108 วิจัยทางการบัญชี 1
3(3-0-6)
41 3108 Accounting Research 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการวิจยั    ความหมาย
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการวิจยั ประเภทของงานวิจยั
กระบวนการในการท�ำวิจยั การใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้ อมูลของการวิจยั ทางการบัญชี ลักษณะของการวิจยั
ทางการบัญชี การวิเคราะห์ปัญหาทางบัญชีเพื่อก�ำหนดหัว
เรื่ องโครงการวิจยั รวมทั ้งการฝึ กปฏิบตั ิการก�ำหนดหัวเรื่ อง
โครงการวิจยั ทางการบัญชี

41 3109 วิจัยทางการบัญชี 2
3(3-0-6)
41 3109 Accounting Research 2
วิชาบังคับก่ อน : 41 3108 วิจัยทางการบัญชี 1
องค์ประกอบของโครงการวิจยั   หลักการเขียนโครงการ
วิจยั ขอบเขตของการวิจยั ทางการบัญชีการเงินและการบัญชี
บริ หาร ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง การออกแบบงาน
วิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์สรุ ปผลและการเขียน
รายงานการวิจยั ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิงานวิจยั โดยเน้ น
โครงการวิจยั ทางการบัญชีในหน่วยงานเพื่อใช้ ประโยชน์ใน
3(3-0-6) การตัดสินใจภายในองค์กร

41 2105 การภาษีอากร 1		
41 2105 Taxation 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี อากร
ประเภทต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษี อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
ประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย ภาษี
ศุลกากร ภาษี สรรพสามิต อากรแสตมป์ และอื่นๆ
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41 4107 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2		
3(3-0-6)
41 4107 Business English 2
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ค�ำศัพท์และความหมายทางการบัญชี ส�ำนวนภาษา
และโครงสร้ างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ ในเอกสารทางธุรกิจ
การบันทึกรายการบัญชี การผ่านรายการและการจัดท�ำงบการ
เงิน การด�ำเนินการที่ เกี่ยวข้ องกับทางบัญชี การสื่อสารระหว่าง
บุคคลากรทางการบัญชีและผู้เกี่ยวข้ องในบริ บททางธุรกิจ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
41 2202 การบัญชีชัน้ กลาง 1
3(3-0-6)
41 2202 Intermediate Accounting 1
วิชาบังคับก่ อน : 41 1101 การบัญชีขัน้ ต้ น
             แนวคิดหลักการและวิธีการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ความ
หมาย การจ�ำแนกประเภทสินทรัพย์ การวัดมูลค่าและการรับ
รู้ รายการ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็ นต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับ
เงินสด ลูกหนี ้และตัว๋ เงินรับ เงินลงทุน สินค้ าคงเหลือ ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้ นทุนการกู้ยืม การด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน
งบก�ำไรขาดทุนและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และการเปิ ดเผย
ข้ อมูล

41 3205 การบัญชีต้นทุน 2 		
3(3-0-6)
41 3205 Cost Accounting 2
วิชาบังคับก่ อน : 41 3204 การบัญชีต้นทุน 1
     
   บทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ การ
ค�ำนวณต้ นทุนตามระบบต้ นทุนผันแปรและต้ นทุนรวม  ความ
สัมพันธ์ ระหว่างต้ นทุน ปริ มาณ และก�ำไร  การวิเคราะห์ต้นทุน  
การวิเคราะห์ผลต่าง ข้ อมูลทางต้ นทุนที่ใช้ ในการตัดสินใจ การ
ก�ำหนดราคาสินค้ า และราคาโอน การใช้ ข้อมูลเพื่อประโยชน์
ในการตัดสินใจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินกิจการ
เพื่อความยัง่ ยืนภายใต้ สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน  การวิเคราะห์
จ่ายลงทุน  การจัดท�ำงบประมาณ การควบคุมคุณภาพ การ
วัดผลการด�ำเนินงานที่ไม่เป็ นตัวเงิน และการวัดผลตามเกณฑ์
มาตรฐาน
41 4211 การบัญชีชัน้ สูง 1 		
3(3-0-6)
41 4211 Advanced Accounting 1
วิชาบังคับก่ อน : 41 2202 การบัญชีชัน้ กลาง 1 และ
41 2203 การบัญชีชัน้ กลาง 2
การจัดท�ำงบกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงทาง
บัญชี และการแก้ ไขข้ อผิดพลาด การบัญชีส�ำหรับการฝากขาย  
การบัญชีส�ำหรับสัญญาเช่าและผ่อนช�ำระ  ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
และสัญญาก่อสร้ าง  การบัญชีส�ำหรับส�ำนักงานใหญ่และสาขา  
การบัญชีส�ำหรับรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และการ
แปลงค่างบการเงิน  

41 2203 การบัญชีชัน้ กลาง 2
3(3-0-6)
41 2203 Intermediate Accounting 2
วิชาบังคับก่ อน : 41 1101 การบัญชีขัน้ ต้ น
    
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีโดยละเอียดเกี่ยว
กับรายการหนี ้สินและส่วนของเจ้ าของ ความหมายของหนี ้สิน
ประเภทต่างๆ การจ�ำแนกประเภท การวัดมูลค่าและการรับรู้
รายการหนี ้สิน ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น การตี
ราคา การแสดงรายการในงบการเงินและหลักการเปิ ดเผย
ข้ อมูล การบัญชีเกี่ยวกับห้ างหุ้นส่วนว่าด้ วย การจัดตั ้ง                     
การด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนบริ ษัท การจัดท�ำงบ
การเงิน การเลิกกิจการ การช�ำระบัญชี
41 4212 การบัญชีชัน้ สูง 2		
3(3-0-6)
41 4212 Advanced Accounting 2
41 3204 การบัญชีต้นทุน 1
3(3-0-6) วิชาบังคับก่ อน : 41 2202 การบัญชีชัน้ กลาง 1 และ
41 3204 Cost Accounting 1
41 2203 การบัญชีชัน้ กลาง 2
วิชาบังคับก่ อน : 41 1101 การบัญชีขัน้ ต้ น
การบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจ การลงทุนในบริ ษัท
ความส�ำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กร ย่อย บริ ษัทร่ วม  และกิจการร่ วมค้ า การจัดท�ำงบการเงินรวม
ธุรกิจ ค�ำศัพท์และ ความหมายของต้ นทุนแนวคิดของต้ นทุน งบกระแสเงินสดรวม การด�ำเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน
ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของต้ นทุนการผลิต  ระบบบัญชีที่ บริ ษัทย่อยในต่างประเทศ      การปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา  
ใช้ บนั ทึกต้ นทุนการผลิต  การบัญชีต้นทุนงานสัง่ ท�ำ การบัญชี การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ประสบปั ญหาทางการเงิน และการ
ต้ นทุนช่วงการผลิต  ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอย บัญชีส�ำหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร
ได้ ของเสีย การสิ ้นเปลือง งานที่บกพร่ องและเศษซาก ต้ นทุน
มาตรฐาน   การปั นส่วนค่าใช้ จ่ายการผลิตและต้ นทุนฐาน
กิจกรรม
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41 3211 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
41 3211 Internal Audit and Internal Control
วิชาบังคับก่ อน : 41 1101 การบัญชีขัน้ ต้ น
     
หลักการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน การ
ก�ำกับดูแลกิจการ บรรษัทภิบาล การจัดการความเสี่ยงของ
องค์กร การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และการ
ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจ
สอบภายใน การจัดตั ้งและการบริ หารหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจริ ยธรรมและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจ
สอบภายใน ประเภทและขั ้นตอนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่ส�ำคัญขององค์กร รวม
ทังหน้
้ าที่และความรับผิดชอบของ  ผู้ตรวจสอบภายในต่อการ
ทุจริ ตในองค์กร

41 4214 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
41 4214 Accounting Information System
วิชาบังคับก่ อน : 41 1101 การบัญชีขัน้ ต้ น และ
41 1102 หลักเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ลักษณะ ส่วนประกอบและวิธีการของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี หลักการจัดท�ำเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์
และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุรกิจ
ขันพื
้ ้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยว
กับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้ จ่าย วงจรการผลิต วงจรบริ หารเงิน
และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้ องในแต่ละวงจรการควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร
และสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้ อง และผลกระทบของ
การใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี

41 3212 การสอบบัญชี และการให้ ความเชื่อมั่น 3(3-0-6)
41 3212 Auditing and Assurance Services
วิชาบังคับก่ อน : 41 2202 การบัญชีชัน้ กลาง 1 และ
41 2203 การบัญชีชัน้ กลาง 2
    
ศึกษาแนวคิดทัว่ ไป และกรอบแนวคิดของมาตรฐาน
การสอบบัญชีทงในประเทศ
ั้
และระหว่างประเทศ กฎหมาย
และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริ ตและข้ อผิดพลาด
การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชี ความ
มีสาระส�ำคัญและการประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบ
บัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน และ วิธีการตรวจสอบ  กระดาษ
ท�ำการของผู้สอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี  
การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี ้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และ
ค่าใช้ จ่าย รายงานการสอบบัญชี แนวทางการตรวจสอบบัญชี
ด้ วยคอมพิวเตอร์   และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี การ
ใช้ บริ การหรื อผลงานของบุคคลอื่น และการตรวจสอบรายงาน
เกี่ยวเนื่อง

41 4215 การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
41 4215 Taxation 2
วิชาบังคับก่ อน : 41 2105 การภาษีอากร 1 41 2202
การบัญชีชัน้ กลาง 1 และ 41 2203 การบัญชีชัน้ กลาง 2
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้ ราย
ได้ และค่าใช้ จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษี    การจัดท�ำ
กระดาษท�ำการเพื่อค�ำนวณภาษี ตามประมวลรัษฎากร                     
การปรับปรุ งก�ำไรทางบัญชีเป็ นก�ำไรเพื่อเสียภาษี อากรตาม
ประมวลรัษฎากร รวมทั ้งการจัดท�ำรายงานและแบบแสดง
รายการที่เกี่ยวข้ องกับการเสียภาษี และการจัดท�ำข้ อมูลเพื่อ
ยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต

41 4216 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
41 4216 Seminar im Financial Accounting
วิชาบังคับก่ อน : 41 2202 การบัญชีชัน้ กลาง 1 และ
41 2203 การบัญชีชัน้ กลาง 2
วิเคราะห์และอภิปรายกรอบแนวคิดส�ำหรับการ
รายงานทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
41 4213 รายงานทางการเงินและการ
3(3-0-6) ส�ำหรับกิจการที่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ กิจการที่ไม่มีส่วนได้
วิเคราะห์ งบการเงิน
เสียสาธารณะ กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อน�ำไปใช้
41 4213 Financial Reporting and Analysis
ในการปฏิบตั ิงานด้ านการบัญชีและการเงินส�ำหรับองค์กรโดย
วิชาบังคับก่ อน : 41 2202 การบัญชีชัน้ กลาง 1 และ
ใช้ กรณีศกึ ษา บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและ
้
41 2203 การบัญชีชัน้ กลาง 2
ต่างประเทศ มุ่งเน้ นประเด็นที่น่าสนใจหรื อที่มีการเปลี่ยนแปลง
รายงานการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการบัญชี ด้ านการบัญชีการเงิน เช่น ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี และผล
วิธีการและเครื่ องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้ อมูล ประโยชน์พนักงานเป็ นต้ น รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ทางการบัญชีอื่นที่ส�ำคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้ นโยบาย
การบัญชีที่แตกต่างกัน ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม
โดยการเน้ นการใช้ กรณีศกึ ษาหรื อเหตุการณ์จริ ง
284

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาบัญชีการเงิน และการเงินและการลงทุน
41 3301 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
41 3301 Accounting for Specific Enterprises
วิชาบังคับก่ อน : 41 1101 การบัญชีขัน้ ต้ น
ลักษณะการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและ
การควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี ้สิน ส่วนของเจ้ าของ
รายได้ และค่าใช้ จ่าย รายงานผลการด�ำเนินงานและการแสดง
ฐานะทางการเงินของกิจการนันๆ
้ เช่น ธนาคาร สถาบันการ
เงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว
สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ตลอดจนหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่มิได้
หวังผลก�ำไร โดยเลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรื อหลายประเภทตามความเหมาะสม  

41 3305 นโยบายการเงินและการคลัง
3(3-0-6)
41 3305 Monetary and Public Finance Policy
วิชาบังคับก่ อน : 41 1105 การเงินและการจัดการการเงิน
ทฤษฎีการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจ เป้าหมายและ
เครื่ องมือในการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลังของ
รัฐบาล วิวฒ
ั นาการ ปั จจัยต่าง ๆ ที่เป็ นตัวก�ำหนดนโยบาย
แนวคิดและเป้าหมายในการใช้ นโยบาย ตลอดจนผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจต่อการด�ำเนินงานของภาคธุรกิจ

41 4301 นโยบายบัญชี
3(3-0-6)
41 4301 Accounting Policy
วิชาบังคับก่ อน : 41 2202 การบัญชีชัน้ กลาง 1 และ
41 2203 การบัญชีชัน้ กลาง 2
ศึกษาวิวฒ
ั นาการของการบัญชี สถาบันวิชาชีพการ
41 3302 การบัญชีหน่ วยงานภาครั ฐ
3(3-0-6) บัญชี โครงสร้ างแนวคิดทางการบัญชี กรอบแนวคิดทางการ
41 3302 Governmental Accounting
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการบัญชี อภิปรายถึงการน�ำ
วิชาบังคับก่ อน : 41 1101 การบัญชีขัน้ ต้ น
ไปประยุกต์ใช้ และทางเลือกในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการ บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หลักการรับรู้ การ
ด้ านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบาย การบัญชีและ วัดมูลค่าและการเปิ ดเผยข้ อมูล
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การ
บัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดท�ำรายงานทางการเงินของ 41 4302 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6)
หน่วยงานภาครัฐ และงบการเงินของแผ่นดิน  
41 4302 Financial Planning and Control
วิชาบังคับก่ อน : 41 1105 การเงินและการจัดการการเงิน
41 3303 การเงินส่ วนบุคคล
		
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการ แนวคิด ขอบเขตของการวางแผน
41 3303 Personal Finance
ควบคุมทางการเงิน และเทคนิคเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ ในการ
วิชาบังคับก่ อน :
ไม่ มี
วางแผนควบคุมทางการเงิน โดยเฉพาะเทคนิคการพยากรณ์
        ทักษะการจัดการเงินของบุคคลด้ วยเรื่ องการจัดหา ยอดขายและการวางแผนก�ำไร ขันตอนการวางแผนทางการ
้
เงินรายได้ เทคนิคการใช้ จ่าย การออม การลงทุนของบุคคล เงิน การจัดเตรี ยมข้ อมูลและการจัดท�ำงบประมาณเพื่อการ
ให้ มีประสิทธิภาพ การวางแผนภาษี ส�ำหรับบุคคล หลักปรัชญา วางแผนและการควบคุมทางการเงิน การติดตามการปฏิบตั ิ
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดท�ำงบประมาณ การบริ หารหนี ้สิน ให้ เป็ นไปตามแผนงาน
และเครดิตส่วนบุคคล
41 4303 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6)
41 3304 ตลาดเงินและตลาดทุน
3(3-0-6) 41 4303 Investment and Security Analysis
41 3304 Money and Capital Market
วิชาบังคับก่ อน : 41 1105 การเงินและการจัดการการเงิน
วิชาบังคับก่ อน : 41 1105 การเงินและการจัดการการเงิน
การวิเคราะห์ปัญหาในการควบคุมทางการเงิน ต้ นทุน
ระบบ โครงสร้ างและหลักการด�ำเนินงานของตลาด ทางการเงิน โครงสร้ างเงินทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ชนิด
เงิน และตลาดทุน บทบาทและหน้ าที่ของสถาบันการเงิน ของหลักทรัพย์ หลักการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ การเลือก
นโยบายการบริ หาร การจัดการ การด�ำเนินงาน เครื่ องมือ กลุ่มหลักทรัพย์ โดยใช้ แบบจ�ำลองภายใต้ ความเสี่ยง การ
ทางการเงิน ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินและสถาบัน วิเคราะห์หลักทรัพย์ทงในแง่
ั้
มลู ค่าที่แท้ จริ งของหลักทรัพย์ การ
การเงิน ความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่มีผลต่อตลาดการเงิน อัตรา คาดคะเนก�ำไรสุทธิ และเงินปั นผล และการประเมินมูลค่าหลัก
ดอกเบี ้ย การก�ำกับและควบคุมสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน ทรัพย์
ระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจและนโยบาย
การคลัง
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41 4304 การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยง 3(3-0-6)
ทางการเงิน
41 4304 Financial Risk Analysis and Management
วิชาบังคับก่ อน : 41 1105 การเงินและการจัดการการเงิน
ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน ปั จจัยที่ท�ำให้
เกิดความเสี่ยงทางการเงิน การส�ำรวจความเสี่ยงทางการเงิน
การวิเคราะห์ ขันตอนและวิ
้
ธีการบริ หารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการบริ หาร ความเสี่ยงทางการเงิน การควบคุม
ติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ยงทางการเงิน
41 4305 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
41 4305 International Finance and Banking
วิชาบังคับก่ อน : 41 1105 การเงินและการจัดการการเงิน
บทบาทของการบริ หารการเงินเพื่อการด�ำเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่าง
ประเทศ ได้ แก่ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลบัญชีเดิน
สะพัดดุลการช�ำระเงิน ตลอดจนกลไกของตลาดปริ วรรตเงิน
ตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และวิธีการ
บริ หารความเสี่ยง โดยใช้ เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสม
องค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ ธนาคารโลก และบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ การ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ โดยใช้
กรณีศกึ ษาของประเทศไทย

41 4307 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
3(3-3-6)
41 4307 Seminar in Internal Auditing
วิชาบังคับก่ อน : 41 3211 การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน
อภิปราย วิเคราะห์และค้ นคว้ าเพื่อให้ เกิดความรู้ และ
ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งในปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจ
สอบภายใน แนวทางการแก้ ไข โดยใช้ กรณีศึกษา บทความ
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปั ญหาพิเศษด้ านการตรวจสอบ
ภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
41 4308 การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการจัดท�ำ 3(3-0-6)
และตรวจสอบบัญชี
41 4308 Computerized Auditing
วิชาบังคับก่ อน : 41 3313 โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางการบัญชี
และ 41 3212 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการประมวล
ผลข้ อมูล การควบคุมภายในของระบบประมวลผลข้ อมูลด้ วย
คอมพิวเตอร์ การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการสอบบัญชี การ
ตรวจสอบบัญชีระบบงานซึง่ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิข้อมูล

41 4309 นิติบัญชีศาสตร์
3(3-0-6)
41 4309 Forensic Accounting
วิชาบังคับก่ อน : 41 3212 การสอบบัญชีและการให้
ความเชื่อมั่น
กลุ่มวิชาการตรวจสอบและภาษีอากร
ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารู ปแบบนิต                ิ
41 4306 สัมมนาการสอบบัญชี
3(3-0-6) บัญชีศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างนิติบญ
ั ชีศาสตร์ กบั การ
41 4306 Seminar in Auditing
ตรวจสอบทุจริ ต คุณสมบัติและหน้ าที่ความรับผิดชอบของ              
วิชาบังคับก่ อน : 41 3212 การสอบบัญชี และการให้ นักนิติบญ
ั ชีศาสตร์ สถาบันวิชาชีพนิติบญ
ั ชีศาสตร์ เทคนิคและ
ความเชื่อมั่น
วิธีการตรวจสอบ และการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการฟ้อง
อภิปราย วิเคราะห์และค้ นคว้ าเพื่อให้ เกิดความรู้ และ ร้ องเพื่อด�ำเนินคดีในศาล
ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งในมาตรฐานการสอบบัญชีและปั ญหา
ในการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ ไข โดยใช้ 41 4310 การวางแผนภาษี
		
3(3-0-6)
กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องทั ้งใน 41 4310 Tax Planning
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปั ญหา วิชาบังคับก่ อน : 41 4215 การภาษีอากร 2
พิเศษด้ านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การวางแผนภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา ภาษี เงินได้
นิติบคุ คล ภาษี หกั ณ ที่จ่าย และภาษี มลู ค่าเพิ่ม และภาษี อื่น  
ที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อให้ การเสียภาษี
เป็ นไปอย่างประหยัด ภายใต้ กรอบของกฎหมายและความรับ
ผิดชอบ ต่อสังคม
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

41 4311 สัมมนาการภาษีอากร 		
3(3-0-6)
41 4311 Seminar in Taxation
วิชาบังคับก่ อน : 41 4215 การภาษีอากร 2
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษี
อากร โดยใช้ กรณีศกึ ษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ตลอดจนค�ำวินิจฉัยด้ านภาษี
อากร และค�ำพิพากษาของศาลภาษี อากรกลาง

41 4314 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
สารสนเทศทางการบัญชี
41 4314 Accounting Information System Design and Analysis
วิชาบังคับก่ อน : 41 4214 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิด หลักการวิเคราะห์และการออกแบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี การพัฒนาระบบ การศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ การน�ำเสนอโครงการ การบริ หารโครงการ เครื่ องมือ
และเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
41 4312 กฎหมายและการภาษีอากรส�ำหรับธุรกิจ 3(3-0-6) ทางการบัญชีโดยค�ำนึงถึงกระบวนการทางบัญชี ระบบการ
ส่ งออกและธุรกิจที่ได้รับการส่ งสริมการลงทุน
ควบคุมภายใน การทดสอบความถูกต้ องของระบบและการ
41 4312 Business Law and Taxation for Export and Board
ติดตังการใช้
้
งาน
of Investment : BOI
วิชาบังคับก่ อน : 41 4215 การภาษีอากร 2
41 4315 การจัดการฐานข้ อมูล
3(3-0-6)
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าระหว่างประเทศ 41 4315 Database Management
การวางแผน การด�ำเนินงาน ขันตอนการส่
้
งออก เอกสารพิธีการ วิชาบังคับก่ อน : 41 1102 หลักเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับระบบ
การช�ำระเงิน และองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการส่งออก รวมทั ้ง สารสนเทศ
ปั ญหา อุปสรรคในการด�ำเนินงาน พระราชบัญญัติส่งเสริ ม
แนวคิด โครงสร้ างหลัก องค์ประกอบของระบบฐาน
การลงทุน นโยบาย ขันตอน
้
การขอรับการส่งเสริ มการลงทุน ข้ อมูล รวมถึงวิธีการจัดสร้ าง วิธีการออกแบบระบบฐานข้ อมูล
ประเภทของธุรกิจที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน สิทธิประโยชน์ โดยใช้ แบบจ�ำลองข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสืบค้ น โครงสร้ าง
ด้ านภาษี อากร ปั ญหาภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและภาษี มลู ค่าเพิ่ม และหน้ าที่ของระบบจัดการฐานข้ อมูล และการประยุกต์ใช้
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากร
ระบบจัดการฐานข้ อมูล
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ และการบัญชีบริ หาร
41 3313 โปรแกรมส�ำเร็ จรู ปทางการบัญชี 3(3-0-6)
41 3313 Accounting Software Package
วิชาบังคับก่ อน : 41 1101 การบัญชีขัน้ ต้ น
วิวฒ
ั นาการของการประยุกต์ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์
ในทางการบัญชี การน�ำระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้ ามาช่วยใน
การประมวลผล ทางบัญชีให้ ได้ เกิดประสิทธิภาพ ลักษณะ
ทัว่ ไปของโปรแกรมส�ำเร็ จรู ป เทคนิคการเลือกโปรแกรมและ
การปรับโปรแกรมให้ เหมาะสมกับลักษณะงานบัญชีและธุรกิจ
การควบคุมภายในโดยใช้ โปรแกรมส�ำเร็ จรู ปทางการบัญชี                
การบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีกบั ระบบงานใน
องค์กร โดยเน้ นให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกปฏิบตั ิการใช้ โปรแกรม
ส�ำเร็ จรู ปทางการบัญชีที่นิยมในปั จจุบนั

41 4316 การวางแผนก�ำไรและควบคุม 3(3-0-6)
41 4316 Profit Planning and Control
วิชาบังคับก่ อน : 41 3204 การบัญชีต้นทุน 1
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนก�ำไร
และการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กร
ประเภทต่างๆ โดยเน้ นการวางแผนกลยุทธ์ และการใช้ งบ
ประมาณเป็ นเครื่ องมือในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนิน
งานให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ การก�ำหนดดัชนีชี ้วัดผลการ
ด�ำเนินงาน และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริ หาร
41 4317 การบริ หารต้ นทุนเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
41 4317 Strategic Cost Management
วิชาบังคับก่ อน : 41 3205 การบัญชีต้นทุน 2
แนวคิดและกลยุทธ์ ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนใน
กระบวนการผลิตและการบริ หารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริ หารสินค้ าคงคลังแบบทันเวลา การวิเคราะห์ห่วงโซ่
คุณค่า ต้ นทุนคุณภาพ  ต้ นทุนตามเป้าหมาย การบริ หารต้ นทุน
ตามฐานกิจกรรม การค�ำนวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
ต้ นทุนวงจรตามอายุผลิตภัณฑ์ และการวัดผลเชิงดุลยภาพ
รวมถึงศึกษาแนวคิดต้ นทุนในสภาพแวดล้ อมธุรกิจสมัยใหม่
โดยการเน้ นการใช้ กรณีศกึ ษา
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41 4318 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้ อม 3(3-0-6)
41 4318 Environmental Management Accounting
วิชาบังคับก่ อน : 41 2202 การบัญชีชัน้ กลาง 1 และ
41 2203 การบัญชีชัน้ กลาง 2
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Development) ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มี
ต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้ อม การ
รวบรวม จัดท�ำและวิเคราะห์ข้อมูลต้ นทุนสิ่งแวดล้ อม และ
ประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้ รับจากการจัดการสิ่งแวดล้ อม ทังที
้ ่
เป็ นตัวเลขทางการเงิน และไม่เป็ นตัวเลขทางการเงิน การจัด
ท�ำรายงานข้ อมูลการจัดการสิ่งแวดล้ อม (Environment Management Reporting) เสนอต่อผู้บริ หาร รวมทั ้งการจัดท�ำ
รายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน (Sustainability Reporting)
เสนอต่อผู้ใช้ ภายนอกตามแนวปฏิบตั ิของ ISO หรื อหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

41 4321 ปั ญหาพิเศษทางการบัญชี
3(3-0-6)
41 4321 Special Problems in Accounting
วิชาบังคับก่ อน : 41 2202 การบัญชีชัน้ กลาง 1 และ
41 2203 การบัญชีชัน้ กลาง 2
การศึกษาค้ นคว้ าทางบัญชีระดับปริ ญญาตรี และ
เรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นรายงานเบื ้องต้ น

41 4322 การบัญชีปฎิบัติการ		
6(0-12-0)
41 4322 Accountant Internship
วิชาบังคับก่ อน : 41 2202 การบัญชีชัน้ กลาง 1
และ 41 2203 การบัญชีชัน้ กลาง 2 หรื อ โดยความเห็น
ชอบของคณะ
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิจริ งทางการท�ำบัญชีเริ่ มตังแต่
้ การ
ออกแบบและจ�ำแนกเอกสารเพื่อการควบคุมภายในที่ดี การ
วิเคราะห์เอกสารทางบัญชีเพื่อน�ำมาบันทึกบัญชีตามวงจร
ธุรกิจ การค�ำนวณภาษี และการจัดท�ำแบบฟอร์ มเพื่อน�ำส่งภาษี
กลุ่มวิชาอื่นๆ
ตามกฎหมาย การกระทบยอดสินทรัพย์ หนี ้สิน ส่วนของเจ้ าของ
41 4319 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษา 1(30) รายได้ และค่าใช้ จ่าย เพื่อจัดท�ำรายละเอียดประกอบงบการ
ทางการบัญชี
เงิน การจัดท�ำงบการเงินและการจัดท�ำเอกสารน�ำเสนองบการ
41 4319 Co-operative Educational Orientation
เงินในที่ประชุม การจัดท�ำเอกสารเพื่อน�ำส่งงบการเงินต่อ
เงื่อนไขรายวิชา : นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนเรี ยนใน กระทรวงพาณิชย์รวมถึงการฝึ กตรวจสอบ งบการเงินร่ วมกับ
วิชาเอกบังคับแล้ ว ไม่ ต่ ำ� กว่ า 30 หน่ วยกิต
หน่วยงานภายนอก
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา
ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ความรู้ พื ้นฐานและเทคนิคในการ
สมัครงานอาชีพ ความรู้ พื ้นฐานในการปฏิบตั ิงาน การสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริ หาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน�ำเสนอ การเขียน
รายงาน
41 4320 สหกิจศึกษาทางการบัญชี
6(400)
41 4320 Co-operative Education in Accounting
วิชาบังคับก่อน : 41 4319 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
โดยการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
โดยความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้ ทางการปฏิบตั ิและทักษะ             
ต่าง ๆ ในการท�ำงานในวิชาชีพบัญชี สามารถพัฒนาตนเองใน
ด้ านความคิด  จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการท�ำงานทัง้
สิ ้นไม่น้อยกว่า 4 เดือนเต็ม นักศึกษาจะได้ รับการประเมินผล
จากการท�ำรายงานผลการศึกษาที่ได้ จากการท�ำงานในสถาน
ประกอบการ หรื อผลงานสร้ างสรรค์อื่น
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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วัตถุประสงค์

ส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความมุ่งมัน่ พัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนให้ ครอบคลุมในทุกด้ าน ทังด้
้ าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้ านการวิเคราะห์
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี โดยผ่านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส�ำคัญ อีกทังได้
้
น�ำแนวคิดของทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ใช้ เพื่อความเป็ นสากล และให้ ผ้ เู รี ยนมีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มีคณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายนามคณะกรรมการก�ำกับมาตรฐานวิชาการ
1. ผศ.ดร.อุไรรัตน์
แย้ มชุติ
2. ดร.พนัส
อุณหบัณฑิต
3. นางสาววารุ ณี
มิลินทปั ญญา
4. นางสาวนันทวัน
นาคอร่ าม
5. นายจิรศักดิ์
ส่งบุญแก้ ว
6. นางธนวรรณ
แฉ่งข�ำโฉม
7. นางอุมาพร
เภตราพรโชติ
8. นางกุลยา
สุขพงษ์ ไทย
9. นางสาวสุพร
ธราพงษ์ พนั ธ์
10. นางสาวหัทยา
แย้ มชุติ
11. ดร.พฤกษ์
จิรสัตยาภรณ์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป อาคารนวัตกรรมการเรี ยนรู้ และวิเทศสัมพันธ์ 02-809-0823-25 ต่อ 311
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รายละเอียด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559
ภาษาไทย      
ภาษาอังกฤษ

:
:

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
General Education

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ส�ำนักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปรั ชญา

“มุ่งพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนเพียบพร้ อมด้ วยคุณธรรม คุณค่า ปั ญญา วิสยั ทัศน์ และมีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวได้ กบั             
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก”
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมประจ�ำท้ องถิ่นและประจ�ำ
ชาติ รวมทังส่
้ งเสริ มความคิดด้ านการเมืองการปกครองมีค่านิยมที่พึงประสงค์ ด�ำรงตนให้ มีคณ
ุ ค่าต่อสังคม ตระหนักในการ
ปฏิบตั ิตนตามรากฐานของความเป็ นไทย ภายใต้ ระบอบประชาธิปไตยซึง่ มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขและมี
วิจารณญาณในการด�ำรงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า สมเหตุผล ด�ำรงตนในทางที่ถกู ที่ควร
2.  เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะกระบวนการคิด รู้ เท่าทันสถานการณ์ และแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ร้ ู จกั ปรับตัวให้
สามารถท�ำงานร่ วมกับผู้อื่น รู้ และเข้ าใจวัฒนธรรมองค์กร มีภาวะผู้น�ำ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับ
3.  เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะในการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังเพื
้ ่อให้ ผ้ ู
เรี ยนมีทกั ษะการศึกษาค้ นคว้ าความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู้ สามารถพัฒนาตนเองด้ วยการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต อีกทังพั
้ ฒนา
ความรู้ พื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสืบค้ นข้ อมูล เพิ่มพูนความรู้ และสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้
4.  เพื่อปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ สร้ างจิตส�ำนึกด้ านการบ�ำรุ งรักษาและการใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด
การจัดการศึกษา และโครงสร้ างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ทุกหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ต้ องเรี ยนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต และเรี ยนครบทัง้ 4 กลุ่มวิชา ดังนี ้
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาภาษา
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
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คำ�อธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
00 5000 มนุษยสัมพันธ์ 			
3(3-0-6)
00 5000 Human Relations
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี		
ศึกษาความหมาย ความส�ำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและกลุม่ องค์กรต่างๆ ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์
การปรับตัวให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมในสังคม มนุษยสัมพันธ์
กับการติดต่อสื่อสารและการบริ หารงาน เพื่อสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดี

00 5006 จริยศาสตร์ วิสยั ทัศน์ และการด�ำรงชีวติ 3(3-0-6)
00 5006 Moral Vision and Life Style
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
ลักษณะ แนวทางและเป้าหมายของการด�ำเนินชีวิต
ทัศนะต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิต ทัศนคติของปรัชญาเมธี
ตะวันออกและตะวันตกที่ส�ำคัญบางท่าน เกณฑ์ตดั สินความ
ดี คุณธรรม จริ ยธรรม คุณความดีและการกระท�ำความดี การ
วิเคราะห์ตรวจสอบความคิดและความเชื่อของตนด้ วยเหตุผล
การอุทิศตนเพื่อรับใช้ สงั คม ความส�ำคัญของจารี ตประเพณี
และกฎหมายที่มีต่อการด�ำเนินชีวิต บทบาทของวิทยาศาสตร์
00 5001 สารนิเทศและการศึกษาค้ นคว้ า
1(1-0-2) และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการด�ำรงชีวิต การเลือกการด�ำเนิน
00 5001 Information Services and Study Fundamentals ชีวิตในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
ศึกษาความหมาย  ความส�ำคัญของการรู้ สารสนเทศ   00 5007 ทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง1(0-2-4)
แหล่งสารสนเทศกลยุทธ์ และทักษะการค้ นคว้ าสารสนเทศ 00 5007 Study Skills and Self-development 		
ประเภทต่างๆ ด้ วยเทคโนโลยีการใช้ ฐานข้ อมูลสารสนเทศและ วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การ
ทัศนคติที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการน� ำไปใช้ อย่างมี การใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย การปรับตัวด้ านการเรี ยน การสร้ าง
ประสิทธิภาพ การน�ำเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า  การเขียน ความเชื่อมัน่ ความภาคภูมิในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ
รายงานวิชาการ  การอ้ างอิง และจริ ยธรรมในการใช้
การพัฒนาความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม การร่ วมกิจกรรม
ที่สร้ างสรรค์และท�ำงานร่ วมกับหมู่คณะ การพัฒนาจิตใจ การ
00 5002 ศิลปวัฒนธรรม			
3(3-0-6) จัดการอารมณ์ กบั ความเครี ยดอย่างถูกต้ อง รวมทั ้งรู้ จกั ใช้
00 5002 Art and Culture
ความคิด วิจารณญาณและหลักธรรมในการด�ำเนินชีวิตอย่าง
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พอเพียง
ศึกษาลักษณะและโครงสร้ างของสังคม ความหมาย
คุณค่า ความส�ำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็ น 00 5008 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
1(0-2-4)
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ศึกษารู ปแบบของศาสนาและ 00 5008 Physical Education for Quality of Life
ความเชื่อ รวมถึงแนวคิดของ คนไทยต่อเรื่ องต่างๆ อันน�ำมา วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี 					
ซึง่ การสร้ างศิลปวัฒนธรรม โดยเน้ นศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
ความรู้ และทักษะทัว่ ไปเกี่ยวกับการออกก�ำลังกาย
เป็ นหลัก
เพื่อความเข้ มแข็งสมบูรณ์ของสุขภาพกายและจิตใจ กิจกรรม
การออกก�ำลังกายและนันทนาการที่ปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม
00 5003 อารยธรรม			
3(3-0-6) และความมีน� ้ำใจเป็ นนักกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
00 5003 Civilization
สร้ างความเข้ าใจในกิจกรรมสันทนาการเพื่อมนุษยสัมพันธ์
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี			
ศึกษาพัฒนาการทางอารยธรรมในภูมิภาคต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นตังแต่
้ สมัยยุคโบราณจนถึงปั จจุบนั   การถ่ายทอดและ
เปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ อันส่งผลต่อสภาพบ้ านเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เน้ นการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับ
อารยธรรมไทย
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

00 5009 ภูมิปัญญาไทย			
3(3-0-6)
00 5009 Thai Folk Wisdom
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของภูมิปัญญาไทย
ภูมิปัญญาไทยกับวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ประเภทของภูมิปัญญา
ไทย องค์ประกอบของการเกิดภูมิปัญญาไทย ปั จจัยสี่กบั การ
ด�ำรงชีพของคนในภูมิภาคต่างๆ คุณค่าการสืบสาน การเผย
แพร่ การด�ำรงรักษา และการปรับใช้ ภมู ิปัญญาไทยในสภาวการณ์
ปั จจุบนั เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
00 6001 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ 3(3-0-6)
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย		
00 6001 Society Economy Politics and Government in
Democratic System
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
ศึกษาพัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะ โครงสร้ าง
สถาบันทางสังคม ปั ญหาทางสังคม และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมไทย ลักษณะ โครงสร้ าง รู ปแบบ การพัฒนา และ
00 5011 ปรั ชญาเพื่อการด�ำรงชีวิต
3(3-0-6) แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต การ
00 5011 Philosophy for Life
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง  การปกครองตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี 					
ความหมายความส�ำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบ
ทฤษฎี แนวคิด หลักการและคุณประโยชน์ของปรัชญา   ประชาธิปไตย
การวิเคราะห์และวิพากษ์ ประเด็นต่างๆในชีวิตและเหตุการณ์
แวดล้ อม  การน�ำแนวคิดทางจริ ยธรรม  ศีลธรรม และปรัชญา 00 6002 กฎหมายเบือ้ งต้ น		
3(3-0-6)
ไปใช้ ในการด�ำเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
00 6002 Introduction to Law
วิชาบังคับก่ อน: ไม่ มี					
00 5012 ความเป็ นพลเมือง		
3(3-0-6)
ความหมาย  บ่อเกิด  ระบบและประเภทของกฎหมาย
00 5012 Citizenships
การจัดท�ำกฎหมาย ความส�ำคัญของกฎหมายต่อบุคคลและ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี 					
สังคม หลักกฎหมายในส่วนที่จ�ำเป็ นส�ำหรับประชาชนซึ่ง
ศึกษาหลักการพื ้นฐานความเป็ นพลเมืองในระบอบ เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจ�ำวัน และสร้ างพื ้นฐานเพื่อการศึกษา
ประชาธิปไตย ได้ แก่ หลักการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ กฎหมายเฉพาะเรื่ องต่อไป
เช่นความเสมอภาค ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม  
หลักการเคารพสิทธิ เสรี ภาพ กฎกติกาของสังคมที่เป็ นธรรม 00 6003 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
และหลักความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
00 6003 Psychology for Quality of Life
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
00 5013 ทักษะการรู้ สารสนเทศ
3(3-0-6)
หลักการและข้ อเท็จจริ งจากงานวิจยั ของมนุษย์ที่
00 5013 Information Literacy Skills
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม พัฒนาการ การเจริ ญเติบโต พื ้นฐาน
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
ทางสรี รวิทยา พันธุกรรม และสิ่งแวดล้ อม ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ศึกษาความหมายความส�ำคัญของการรู้ สารสนเทศ ของมนุษย์ และองค์ประกอบที่ส�ำคัญทางจิตวิทยา เช่น การ
กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้ สารสนเทศการคัดเลือกแหล่ง สัมผัสและการรับรู้ การเรี ยนรู้ อารมณ์ การจูงใจ บุคลิกภาพ
สารสนเทศ เทคนิคการค้ นและทักษะการค้ นสารสนเทศการ ความทรงจ�ำ เชาว์ปัญญา และกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม
รวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ที่เป็ นแนวทางในการท�ำความเข้ าใจพฤติกรรม ท�ำนายพฤติกรรม
สารสนเทศการเรี ยบเรี ยงและการน�ำเสนอสารสนเทศใน              ตลอดจนการน�ำจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ ในการด�ำเนินชีวิตด้ าน
รู ปแบบต่างๆ
ต่างๆ การอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทังการพั
้
ฒนาตนเองให้ มี
ความสุข
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00 6004 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
00 6004 Business and Industrial Psychology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร และการ
ท�ำงานในองค์กร ความเป็ นมาของจิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์งาน การประเมินการท�ำงาน การคัดเลือกการจัด
ต�ำแหน่งงาน การจัดการอบรม การสร้ างแรงจูงใจในการท�ำงาน
พฤติกรรมส่งเสริ มการท�ำงานและการถ่วงงาน  แนวความคิด
ที่ส�ำคัญของจิตวิทยาและการน�ำจิตวิทยามาประยุกต์กบั ปั ญหา
ที่น่าสนใจ เช่น เจตคติ แรงจูงใจ ความคับข้ องใจ ความปลอดภัย
การขัดแย้ ง การคัดเลือกการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคคล ความ
เป็ นผู้น�ำ  การท�ำงานเป็ นกลุ่ม ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ที่
ปั ญหาสุขภาพอาจเกี่ยวข้ องกับการท�ำงาน

00 6011 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางธุรกิจ
3(3-0-6)
00 6011 Introduction to Business
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
แนวคิดในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจต่างๆ
ความส�ำคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม สภาวะ
แวดล้ อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการประกอบ
ธุรกิจ ความส�ำคัญระหว่างหน้ าที่ต่างๆ ของธุรกิจ โดยเน้ นถึง
บทบาทของแต่ละหน้ าที่ต่างๆ และจริ ยธรรมของการประกอบ
ธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื ้องต้ น
00 6013 การจัดการและการเป็ นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
00 6013 Management and Entrepreneurship
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
ศึกษาความหมาย  บทบาทลักษณะพื ้นฐานของธุรกิจ  
ความหมายและแนวคิดของเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์   และองค์
ประกอบที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ได้ แก่ การจัดการ การบัญชี  
การเงิน การตลาด การบริหารบุคลากรบริหารส�ำนักงาน  แนวทาง
การประกอบธุรกิจ  เอกสารทางธุรกิจ  สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ผลกระทบของธุรกิจต่อสิง่ แวดล้ อม  และการเสริ มสร้ างความ
คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของตนเองที่เกี่ยวข้ องในการด�ำเนินธุรกิจ  
ตลอดจนคุณสมบัตแิ ละจรรยาบรรณของผู้ประกอบการที่ดี

00 6005 การจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากร 3(3-0-6)
ธรรมชาติ				
00 6005 Environmental and Natural Resources Management
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี		
ทฤษฎีด้านการจัดการสิ่งแวดล้ อม ระบบนิเวศน์
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้ แก่ ประชากร ดิน น� ้ำ  อากาศ          
ป่ าไม้ แร่ ธาตุ สัตว์ป่า พลังงาน ขยะและมลพิษ เป็ นต้ น ศึกษา
ผลกระทบ ปั ญหา และการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับทรัพยากร
ต่างๆ แนวทางการก�ำกับดูแลสิ่งแวดล้ อม กฎหมายสิ่งแวดล้ อม 00 6014 ธนบุรีศึกษา			
1(2-0-4)
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001 และ ISO 00 6014 Thonburi Studies
26000 (CSR)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของกรุ งธนบุรี จากอดีต
00 6007 เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) ถึงปั จจุบนั สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม
00 6007 Sufficient Economy and Community Business ศิลปวัฒนธรรม ชุมชน อาชีพ ประวัติบคุ คลส�ำคัญ พระราช
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
ประวัติของสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช การสถาปนา
ความหมาย แนวคิด วิธีการและรู ปแบบเกี่ยวกับการ กรุ งธนบุรี สร้ างจิตส�ำนึกรักและหวงแหนท้ องถิ่นของตน สร้ าง
ประกอบอาชีพในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจ ความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็ นคนไทย และมหาวิทยาลัยธนบุรี
ชุมชน ปั จจัยส�ำคัญในการส่งเสริ มสนับสนุนการสร้ างความ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตังในเขตหนองแขม
้
ซึ่งเป็ นส่วน
เข้ มแข็งในการด�ำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง และธุรกิจชุมชน หนึ่งของกรุ งธนบุรี
ในพื ้นที่ต่างๆ
00 6015 ไทยศึกษา			
3(3-0-6)
00 6010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6) 00 6015 Thai Studies
00 6010 Personality Development
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ และทรัพยากรทางธรรมชาติ
ศึกษาความหมาย ความส�ำคัญ ประเภท องค์ประกอบ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการชุมชนท้ องถิ่น ลักษณะ
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อบุคลิกภาพ  บคุ ลิกภาพเพือ่ การประกอบอาชีพ รวม ของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทย ขนบธรรมเนียม
ถึงการฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะการพูด การเดิน การนัง่ กิริยาท่าทางต่างๆ และประเพณี ศาสนาและความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม
และการแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับบทบาทและหน้ าที่ เพือ่ พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มรดกภูมิปัญญาท้ องถิ่น และสถาบัน
บุคลิกภาพทีด่ แี ละสอดคล้ องกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย
กษัตริ ย์กบั สังคมไทย
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

00 6016 ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการ3(3-0-6)
สิ่งแวดล้ อม				
00 6016 Environmental Management System
(ISO 14001)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
           ศึกษาความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม ข้ อก�ำหนดและแนวทางการใช้ มาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001 การแปลความหมาย
จากข้ อก�ำหนด โครงสร้ างของระบบเอกสาร การจัดท�ำเอกสาร
และการประเมินตนเอง การขอรับรองมาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม รวมทังการศึ
้
กษาสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้ อม การประเมินและการพยากรณ์ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมทังกายภาพ
้
ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม การสรุ ป
รวบรวมสาเหตุและตัวการที่ท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบ ตลอดจนการเสนอแนวทางการแก้ ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ

00 7006 ภาษาอังกฤษส�ำหรั บการน�ำเสนอ 3(2-2-5)
00 7006 English for Presentations
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
ศึกษาค�ำศัพท์ ส�ำนวน รูปประโยคที่ใช้ ในการน�ำเสนอ  
พัฒนาทักษะด้ านการเขียนโดยการก�ำหนดวัตถุประสงค์ การจัด
เตรี ยมโครงเรื่ องที่จะน�ำเสนอตามล�ำดับขันตอน
้
ฝึ กปฏิบตั กิ าร
พูดน�ำเสนอข้ อมูลจากภาพ กราฟ แผนภูมิ การน�ำเสนอในรูปสือ่
สิง่ พิมพ์ เช่นประกาศ แผ่นพับ ป้ายนิทรรศการ การตอบข้ อซัก
ถาม การอธิบายขยายความ รวมถึงศึกษาแหล่งข้ อมูลและวกา
รสืบค้ นโดยใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบเข้ ามาช่วย  
เช่น การใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ฝึ กการใช้ อปุ กรณ์ชว่ ย
ในการน�ำเสนอตามชนิดของข้ อมูล อีกทังมี
้ ความสอดคล้ องกับ
การเข้ าสูอ่ าเซียน AEC โดยเน้ นการฝึ กทักษะในการน�ำเสนอ
00 7010 ภาษาญี่ปุ่น 1			
3(2-2-5)
00 7010 Japanese 1
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
การศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างทักษะทางภาษาญี่ปนใน
ุ่
ด้ านฟั งพูดอ่านเขียนในลักษณะรูปประโยคพื ้นฐานที่ใช้ ไวยากรณ์
เบื ้องต้ นไม่ซบั ซ้ อน ฝึ กออกเสียงค�ำภาษาญี่ปนให้
ุ่ ถกู ต้ องฝึ ก
บทสนทนาภาษาญี่ปนซึ
ุ่ ง่ มีค�ำศัพท์และรู ปประโยคที่ไม่ซบั ซ้ อน
ฝึ กการเขียนประโยคง่ายๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
ฝึ กการอ่านและเข้ าใจข้ อความภาษาญี่ปนสั
ุ่ นๆ
้

00 6017 การศึกษาเฉพาะท้ องถิ่น		
3(3-0-6)
00 6017 Local Studies
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
เรี ยนรู้ เรื่ องของท้ องถิ่นใด ท้ องถิ่นหนึ่ง ในด้ าน
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้ อม ศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญา การพัฒนา
อาชีพ วัตถุดิบ และสินค้ าของท้ องถิ่น การศึกษาปั ญหาและ
แนวทางการแก้ ปัญหาในท้ องถิ่นเพื่อพัฒนาอย่างเหมาะสม 00 7011 ภาษาญี่ปุ่น 2			
3(2-2-5)
00 7011 Japanese 2
กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3(3-0-6)
หลักไวยากรณ์ขนพื
ั ้ ้นฐานของภาษาญี่ปนุ่ ในระดับทีส่ งู
00 7000 Communication Skills in Thai
ขึ ้นต่อจากวิชาภาษาญี่ปนุ่ 1 ศึกษาเกีย่ วกับค�ำศัพท์และส�ำนวน
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
ทีใ่ ช้ ในการสนทนาในสถานการณ์ตา่ งๆ เช่นการติดต่อและการ
ศึกษาพัฒนาการของภาษาไทย ความส�ำคัญของ สอบถามข้ อมูลเป็ นต้ นฝึ กการอ่านออกเสียงรูปประโยคฝึ กทักษะ
ภาษาในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน    ฝึ ก การฟั งบทสนทนาซึง่ มีโครงสร้ างทีเ่ ชือ่ มโยงประสานกันฝึ กการ
ทักษะการใช้ ภาษาไทยในด้ านการฟั ง การพูด การอ่าน และ อ่านบทความภาษาญี่ปนุ่ เพือ่ จับใจความส�ำคัญได้ อย่างถูกต้ อง
การเขียน การฟั งเพื่อจับใจความ การพูดในที่ประชุม การอ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เพื่อหาความรู้    ฝึ กทักษะการเขียน 00 7012 ภาษาจีน 1			
3(2-2-5)
รู ปแบบต่างๆ เช่น ความเรี ยง การเขียนบันทึกข้ อความ รายงาน 00 7012 Chinese 1
การประชุม จดหมายราชการ การใช้ ภาษาไทยในชีวิตประจ�ำ วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
วัน ทังฐานะผู
้
้ รับสารและผู้ส่งสาร
สัทอักษรจีนและการผสมสัทอักษรจีนเพื่อให้ เกิดเสียง
อ่านตัวอักษรจีนตามระบบสัทศาสตร์ จีน ฝึ กการฟั งพูดอ่าน
เขียนภาษาจีนเรี ยนรู้ ค�ำศัพท์ทวั่ ไปที่ใช้ ในชีวิตประจ�ำวันและ
ระบบไวยากรณ์ พื ้นฐาน ฝึ กออกเสียงค�ำภาษาจีนให้ ถกู ต้ อง
ฝึ กบทสนทนาภาษาจีนซึ่งมีค�ำศัพท์และรู ปประโยคที่ไม่ซบั
ซ้ อนฝึ กการเขียนประโยคง่ายๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำ
วันฝึ กการอ่านและเข้ าใจข้ อความภาษาจีนสันๆ
้
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00 7013 ภาษาจีน 2			
3(2-2-5) 00 7017 การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
00 7013 Chinese 2
00 7017 Listening and Speaking English
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักไวยากรณ์ขนพื
ั ้ ้นฐานของภาษาจีนในระดับที่สงู
ฝึ กฝนและพัฒนาทักษะพื ้นฐานทางภาษาอังกฤษ
ขึ ้นต่อจากภาษาจีน 1 ศึกษาเกี่ยวกับค�ำศัพท์และส�ำนวนที่ใช้ โดยเน้ นการพัฒนาทักษะในด้ านการฟั งและการพูด   ศึกษา
ในการสนทนาในสถานการณ์ ต่างๆ เช่นการติดต่อและการ การใช้ โครงสร้ างภาษาอังกฤษและรู ปแบบของภาษาที่ไม่ซบั
สอบถามข้ อมูล เป็ นต้ น ฝึ กการอ่านออกเสียงรู ปประโยคฝึ ก ซ้ อน  เป็ นประโยชน์ส�ำหรับในการสนทนาในชีวิตจริ ง รวมทัง้
ทักษะการฟั งบทสนทนาซึง่ มีโครงสร้ างที่เชื่อมโยงประสานกัน ฝึ กทักษะทางด้ านการพูด และการฟั งในห้ องปฏิบตั ิการทาง
ฝึ กการอ่านและเข้ าใจบทความภาษาจีนที่มีประโยคเชื่อมโยง ภาษา โดยฝึ กทักษะผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้ แก่ การสื่อสารทาง
ประสานกัน เพื่อจับใจความส�ำคัญของเนื ้อเรื่ องที่อ่านได้ อย่าง อิเล็กทรอนิกส์ การอ่านหนังสือพิมพ์ การฟั งข่าว และการชม
ถูกต้ อง
ภาพยนตร์ หรื อฟั งเพลงภาษาอังกฤษ
00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน 3(2-2-5)
00 7018 การอ่ านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
00 7015 English for Everyday Life
00 7018 Reading and Writing English
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี 				
การศึกษาและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเบื ้องต้ น
ศึกษากลวิธีและเทคนิคเบื ้องต้ นในการอ่านระดับ
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะทางภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง การพูด การ หนึ่งย่อหน้ า ได้ แก่ การใช้ พจนานุกรมหาความหมายของค�ำ
อ่าน และการเขียนเพื่อสามารถน�ำไปใช้ ให้ เหมาะสมในชีวิต ศัพท์  การเดาความหมายของค�ำศัพท์และดูจากส่วนประกอบ
ประจ�ำวัน เช่น การพูดทักทาย การแนะน�ำตัวเอง การพูดทาง ของค�ำศัพท์ ฝึ กการอ่านข้ อความสันๆ  การอ่
้
านบทความ  การ
โทรศัพท์ ภาษาอังกฤษส�ำหรับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ การใช้ อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร แล้ วสามารถเขียนสรุ ปความ
งานอินเตอร์ เนท การอ่านป้าย ฉลาก และข้ อความต่างๆ ที่เป็ น คิดเห็นในระดับประโยคและระดับย่อหน้ าได้   
ภาษาอังกฤษ ซึง่ มีค�ำศัพท์และรู ปประโยคที่ไม่ซบั ซ้ อน การฝึ ก
ออกเสียงค�ำภาษาอังกฤษให้ ถกู ต้ อง การบรรยายลักษณะของ 00 7019 ภาษาอังกฤษส�ำหรั บวิชาชีพ 1
3(2-2-5)
สิ่งต่างๆ รอบตัว การอธิบายเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ ้นในอดีตและ 00 7019 English for Careers 1
ปั จจุบนั การเขียนข้ อความอย่างง่าย โดยใช้ ไวยากรณ์พื ้นฐาน วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ฝึ กการอ่านและความเข้ าใจข้ อความภาษาอังกฤษสันๆ
้
เรี ยนรู้ ค�ำศัพท์และโครงสร้ างประโยค การใช้ ภาษา
อังกฤษ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการประกอบอาชีพ การอ่าน
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5) โฆษณา การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ
00 7016 English for Communication
การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัครงาน การ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี					
สัมภาษณ์และค�ำศัพท์พื ้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพต่างๆ
การศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทางด้ านการ
ฟั ง การพูด  การอ่าน  และการเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสารใน 00 7020 ภาษาอังกฤษส�ำหรั บวิชาชีพ 2
3(2-2-5)
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะน�ำ 00 7020 English for Careers 2
ตัวเองและผู้อื่น การให้ ขอั มูลและค�ำแนะน�ำ การสนทนา การ วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แสดงความรู้ สกึ ในบริ บทที่หลากหลาย เช่น การซื ้อของ การ
ศึกษาและพัฒนาทักษะในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
บอกทิศทาง และการบอกเวลา เป็ นต้ น การตีความและสรุ ป เพิ่มเติม ฝึ กทักษะการอ่านบทความ วารสาร ต�ำรา และ            
ความในเรื่ องที่สนทนาได้ อย่างถูกต้ อง การให้ เหตุผลการอ่าน สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ เกี่ยวกับวิชาชีพในระดับที่สงู ขึ ้น รวมถึงการเรี ยน
เพื่อตีความและสรุ ปความ  ศึกษาและฝึ กทักษะการอ่านออก รู้ โครงสร้ างและค�ำศัพท์เพิ่มเติม การฟั งและสรุ ปเรื่ อง ที่ฟังการ
เสียงแบบรู ปประโยค การฝึ กเขียนความเรี ยงสันๆ
้
อ่านคู่มือในการปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงาน การเขียนบันทึก
การเขียนบทคัดย่อ การน�ำเสนอปากเปล่า และฝึ กการติดต่อ
สื่อความหมายในภาษาอังกฤษ

296

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

00 7021 ภาษาลาวเบือ้ งต้ น		
3(2-2-5)
00 7021 Laos for Beginners
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การฝึ กทักษะ ฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาลาว
ประโยคและไวยากรณ์พื ้นฐาน ฝึ กบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจ�ำ
วัน การทักทาย การแนะน�ำตนเอง การแนะน�ำผู้อื่น การขอบคุณ
การขอโทษ การอวยพร การบอกลา ฝึ กการเขียน เขียนตาม
ค�ำบอกและเขียนเป็ นประโยค ฝึ กอ่านเนื ้อหาหรื อข้ อความสัน้
และการตอบค�ำถาม
00 7022 ภาษาเขมรเบือ้ งต้ น		
3(2-2-5)
00 7022 Cambodian for Beginners
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การฝึ กทักษะ ฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมร
ประโยคและไวยากรณ์พื ้นฐาน ฝึ กบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจ�ำ 
การทักทาย การแนะน�ำตนเอง การแนะน�ำผู้อื่น การขอบคุณ
การขอโทษ การอวยพร การบอกลา ฝึ กการเขียน เขียนตาม
ค�ำบอกและเขียนเป็ นประโยค ฝึ กอ่านเนื ้อหาหรื อข้ อความสัน้
และการตอบค�ำถาม

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
00 8000 คณิตศาสตร์ทั่วไป		
3(3-0-6)
00 8000 General Mathematics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี					
ความรู้ระบบจำ�นวนจริง การแก้สมการและอสมการ
เมตริกซ์ เลขยกกำ�ลัง ฟังก์ชั่นลอการิทึม เซต และตรรกศาสตร์
เบื้องต้น การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้ง
การใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
00 8001 สถิติทั่วไป			
3(3-0-6)
00 8001 General Statistics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 				
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่า
จะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อ
เนื่องและแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย
00 8002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
00 8002 Sciences for Quality of Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี					
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหา
ความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำ�รงชีวิต พลังงาน
ทดแทน ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและ                      
สิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน และผลกระทบของ
การใช้สารเคมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

00 7023 ภาษาพม่ าเบือ้ งต้ น		
3(2-2-5)
00 7023 Burmese for Beginners
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การฝึ กทักษะ ฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาพม่า
ประโยคและไวยากรณ์พื ้นฐาน ฝึ กบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจ�ำ
วัน การทักทาย การแนะน�ำตนเอง การแนะน�ำผู้อื่น การขอบคุณ
การขอโทษ การอวยพร การบอกลา ฝึ กการเขียน เขียนตาม
ค�ำบอกและเขียนเป็ นประโยค ฝึ กอ่านเนื ้อหาหรื อข้ อความสัน้
และการตอบค�ำถาม
00 8003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
สารสนเทศ
00 7024 ภาษาบาฮาซาเบือ้ งต้ น 		
3(2-2-5) 00 8003 Computer and Information Technology
00 7024 Bahasa for Beginners
Fundamentals
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 		
		
การฝึ กทักษะ ฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาบาฮาซา
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประโยคและไวยากรณ์พื ้นฐาน ฝึ กบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจ�ำ สื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล องค์ประกอบ
วัน การทักทาย การแนะน�ำตนเอง การแนะน�ำผู้อื่น การขอบคุณ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
การขอโทษ การอวยพร การบอกลา ฝึ กการเขียน เขียนตาม ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต
ค�ำบอกและเขียนเป็ นประโยค ฝึ กอ่านเนื ้อหาหรื อข้ อความสัน้ และเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบประมวลผล ภัยคุมคามและความ
และการตอบค�ำถาม
มั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์และการประยุกต์
ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
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00 8007 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
00 8007 Thinking and Decision Making
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี					
ศึกษาหลักการ และกระบวนการคิด การวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่าข้อมูล โดยใช้หลักการให้เหตุผลอย่าง
สมเหตุสมผลในการตัดสินใจใช้ข้อมูลแก้ปัญหา และมีการ
ประยุกต์ใช้หลักการคิดสำ�หรับการตัดสินใจในชีวิตประจำ�วัน
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ภาคผนวก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยธนบุรีทกุ หลักสูตรเป็ นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็ นไป

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศ คณะ
กรรมการการอุดมศึกษา  เรื่ องแนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่ องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาจเป็ นเรื่ องใหม่ส�ำหรับนักศึกษา คู่มือนักศึกษาเล่มนี ้จึงลงข้ อมูลเกี่ยวกับ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามาไว้ เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ท�ำความเข้ าใจกับเรื่ องนี ้
ค�ำส�ำคัญที่นกั ศึกษาควรรู้ คือ  มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
ซึ่งเป็ นสิ่งที่นกั ศึกษาต้ องได้ รับการพัฒนา และมีการพัฒนาตนเองจากความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้ รับระหว่างการศึกษา            
เพื่อน�ำไปสู่มาตรฐานการศึกษาและเป็ นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและสังคมโลก  คู่มือฉบับนี ้ได้ คดั ลอกข้ อความ บาง
ส่วน จากเอกสารแนบท้ ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ องแนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังนี ้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education) ( TQF : HEd)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระะดับอุดมศึกษา
ของประเทศซึง่ ประกอบด้ วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สงู ขึ ้น
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของแต่ละระดับคุณวุฒิซงึ่ เพิ่มสูงขึ ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับ      คณ
ุ วุฒิ
ปริ มาณการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิ ดโอกาสให้ เทียบโอนผลการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ซึง่ เป็ น การส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต รวมทังระบบและกลไกที
้
่ให้ ความมัน่ ใจในประสิทธิผลการด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน       คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษา ว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้ บรรลุคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานผลการ เรี ยนรู้

หลักการส�ำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ

๑. ยึดหลักความสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุ่งให้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็ น                  
เครื่ องมือในการน�ำแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่ก�ำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ การ
ศึกษาแห่งชาติ   มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิในสถาบันอุดมศึกษาได้ อย่าง เป็ น
รู ปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชดั เจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธี การ
สอนของอาจารย์ การเรี ยนรู้ ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บัณฑิตจะบรรลุ         มาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู้ ตามที่ม่งุ หวังได้ จริ ง
๒. มุ่งเน้ นที่มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็ นมาตรฐานขันต
้ ่ำ�เชิงคุณภาพ เพื่อ
ประกัน คุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้ หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ เข้ าใจและมัน่ ใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่ มที่
ผลผลิต และผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษา คือ ก�ำหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ ก่อน หลังจากนันจึ
้ ง
พิจารณาถึง องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่จะส่งเสริ มให้ บณ
ั ฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ นน              อย่
ั้
างสอดคล้ องและส่งเสริ มกันอย่างเป็ นระบบ
๓.มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่ได้ ด�ำเนินการไว้ แล้ วเข้ าด้ วยกันและเชื่อมโยงเป็ นเรื่ องเดียวกัน ซึง่
จะสามารถอธิบายให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ เข้ าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของ                 
คุณวุฒิหรื อปริ ญญาในระดับต่างๆ
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๔. มุ่งให้ คณ
ุ วุฒิหรื อปริ ญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็ นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้ กบั          
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทงในและต่
ั้
างประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะช่วยก�ำหนดความมีมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษาในทุกขันตอนอย่
้
างเป็ นระบบ โดยเปิ ดโอกาสให้ สถาบัน อุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการ
เรี ยนการสอนได้ อย่างหลากหลาย โดยมัน่ ใจถึงผลผลิตสุดท้ ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึง่ จะมีมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู้ ตามที่ม่งุ หวัง สามารถประกอบอาชีพได้ อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ เป็ นที่พึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต และเป็ น
คนดีของสังคม    ช่วยเพิ่มความเข้ มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย

วัตถุประสงค์ ของการจัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ

๑. เพื่อเป็ นกลไกหรื อเครื่ องมือในการน�ำแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่ก�ำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม ด้ วยการน�ำไปเป็ นหลักในการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรี ยนการสอน และการประเมินผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
๒. เพื่อก�ำหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ ชดั เจนโดยก�ำหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของบัณฑิตที่คาดหวังใน
แต่ละคุณวุฒิ/ปริ ญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพื่อให้ สถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขา
วิชาได้ ใช้ เป็ นหลัก และเป็ นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร
การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรี ยนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
๓. เพื่อเชื่อมโยงระดับต่างๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้ เป็ นระบบ เพื่อบุคคลจะได้ มีโอกาส เพิ่มพูนความรู้ ได้
อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปร่ งใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐาน คุณวุฒิ
ในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได้
๔. เพื่อช่วยให้ เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็ นกลไกในการประกันคุณภาพ ภายในของสถาบัน
อุดมศึกษา ทุกแห่ง และใช้ เป็ นกรอบอ้ างอิงส�ำหรับผู้ประเมินของการประกันคุณภาพ ภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และ
การจัดการเรี ยนการสอน
๕. เพื่อเป็ นกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้ างความเข้ าใจและความมัน่ ใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ
นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทังในและต่
้
างประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ
คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการท�ำงาน รวมทังคุ
้ ณลักษณะอื่นๆ ที่คาดว่าบัณฑิตจะพึง
มี
๖. เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทังในและต่
้
างประเทศในการย้ ายโอน
นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ ามสถาบัน และการรับรองคุณวุฒิผ้ สู �ำเร็ จการศึกษาทังในและ  
้
ต่าง
ประเทศ
๗.เพื่อให้ มีการก�ำกับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา
๘.เพื่อน�ำไปสู่การลดขันตอน/ระเบี
้
ยบ (Deregulation) การด�ำเนินการให้ กบั สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้ มแข็ง

โครงสร้ างและองค์ ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ

๑. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ ้นของระดับสติปัญญาที่ต้องการ และความซับซ้ อนของการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง              
นอกจากนี ้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติยงั ก� ำหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเข้ าหลังจากส�ำเร็ จ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานด้ วย เพราะเป็ นพื ้นฐานความรู้ ความสามารถที่ส�ำคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาเริ่ มต้ นที่ระดับที่ ๑ อนุปริ ญญา (๓ ปี ) และสิ ้นสุดที่ระดับที่  ๖ ปริ ญญาเอก ดังนี ้
ระดับที่ ๑ อนุปริ ญญา (๓ ปี )
ระดับที่ ๒ ปริ ญญาตรี
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔ ปริ ญญาโท
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง
ระดับที่ ๖ ปริ ญญาเอก
300 คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

บัณฑิตที่ส�ำเร็ จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเข้ าศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้นแต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั หลักเกณฑ์           
การเข้ าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาซึง่ อาจขึ ้นอยู่กบั คะแนนเฉลี่ยสะสม หรื อเงื่อนไขอื่นเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้สมัครเข้ า
ศึกษาต่อจะมีโอกาสประสบความส�ำเร็ จในการศึกษาระดับที่สงู ขึ ้นและซับซ้ อนยิ่งขึ ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ แบ่งสายวิชาเป็ น ๒ สาย ได้ แก่ สายวิชาการ เน้ นศาสตร์ บริ สทุ ธิ์ทางด้ านศิลปศาสตร์ หรื อ
ด้ านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์ สาขาวิชานัน้ ๆ เป็ นหลักไม่ได้ สมั พันธ์ โดยตรงกับการประกอบ อาชีพ
และสายวิชาชีพซึง่ มุ่งเน้ นการศึกษาในลักษณะของศาสตร์ เชิงประยุกต์ เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ และทักษะระดับสูง    ซงึ่ จ�ำเป็ น
ต่อการประกอบอาชีพ และน�ำไปสู่การปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพ  การเรี ยนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่
ส�ำคัญทังในการท�
้
ำงานและการด�ำรงชีพในชีวิตประจ�ำวัน ส่วนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวข้ องกับความเข้ าใจ  การวิจยั และ
ความรู้ ทางทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ องอย่างทัว่ ถึง และพัฒนาความสามารถในการคิดและ
การแก้ ไขปั ญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตามหลักสูตรทังสองสายดั
้
งกล่าวมีจดุ เน้ นที่แตกต่างกัน ซึง่ ควรสะท้ อน
ให้ เห็นในรายละเอียดของเนื ้อหาสาระส�ำคัญและในชื่อปริ ญญา ผู้ส�ำเร็ จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาต่อ
ระดับสูงขึ ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได้ ซึง่ สถาบันอุดมศึกษาอาจจะก�ำหนดเงื่อนไขบางประการของการเข้ า    ศึกษาได้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
มีพื ้นฐานความรู้ และทักษะที่จ�ำเป็ นเพียงพอส�ำหรับการศึกษาต่อในระดับนัน้ ๆ และบรรลุผลการ เรี ยนรู้ ตามที่หลักสูตรนัน้ ๆ
คาดหวัง

การเรี ยนรู้ และมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย

การเรี ยนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นกั ศึกษาพัฒนาขึ ้นในตนเองจากประสบการณ์ที่ได้ รับระหว่าง การ
ศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก�ำหนดผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังให้ บณ
ั ฑิตมี อย่างน้ อย ๕ ด้ าน ดังนี ้
(๑) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสยั ในการประพฤติอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
และด้ วยความรับผิดชอบทังในส่
้ วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้ งทางค่านิยม การพัฒนา
นิสยั และการปฏิบตั ิตนตามศีลธรรม ทังในเรื
้ ่ องส่วนตัวและสังคม
(๒) ด้ านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้ าใจ การนึกคิดและการน�ำเสนอข้ อมูล การวิเคราะห์
และจ�ำแนกข้ อเท็จจริ งในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรี ยนรู้ ด้วยตนเองได้
(๓) ด้ านทักษะทางปั ญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ ความรู้
ความเข้ าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ ปัญหา เมื่อต้ องเผชิญกับสถาน
การณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้ คาดคิดมาก่อน
(๔) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) หมาย
ถึง ความสามารถในการท�ำงานเป็ นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น�ำ  ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการ   
วางแผนและรับผิดชอบ ในการเรี ยนรู้ ของตนเอง
(๕) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis,                  
Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถใน
การใช้ เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทังการพู
้
ด การเขียน และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรี ยนรู้ ทงั ้ ๕ ด้ านนี ้ บางสาขาวิชาต้ องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้ นร� ำ ดนตรี การวาดภาพ
การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จึงต้ องเพิ่มการเรี ยนรู้ ทางด้ านทักษะพิสยั (Domain of                      
Psychomotor Skill)
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มาตรฐานผลการเรี ยนรู้  คือ ข้ อก�ำหนดเฉพาะซึง่ เป็ นผลที่ม่งุ หวังให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาขึ ้นจากการเรี ยนรู้ ทงั ้ ๕ ด้ านที่ ได้
รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรี ยนและการเข้ าร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ ทงในและนอก
ั้
หลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ ความเข้ าใจและความสามารถจากการเรี ยนรู้ เหล่านั ้นได้ อย่างเป็ นที่เชื่อถือเมื่อเรี ยนจบ                
ในรายวิชาหรื อหลักสูตรนันแล้
้ วมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ซงึ่ มีอย่างน้ อย ๕ ด้ าน ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นมาตรฐานผลการเรี ยนรู้   ของ
บัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้ านจะมีระดับความซับซ้ อนเพิ่มขึ ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสงู ขึ ้น ทักษะและความรู้ จะ
เป็ นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต�่ำกว่าสู่ระดับที่สงู ขึ ้นดังนัน้ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต�่ำกว่าด้ วย
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ใช้ กบั นักศึกษาทุกคน แม้ ว่าบางสาขา/สาขาวิชานักศึกษา จ�ำเป็ น
ต้ องพัฒนาเป็ นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์   นักบัญชี และนักกฎหมาย เป็ นต้ น
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้ และ ด้ านทักษะทางปั ญญา จะเกี่ยวข้ องโดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาที่เรี ยน
ซึง่ ต้ องระบุรายละเอียดของความรู้ และทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตร
และรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ   มุ่งหวังให้ นกั ศึกษา           
ทุกคนไม่ว่าจะเป็ นระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ต้ องบรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ด้านเหล่านี ้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มุ่งหวังให้ นกั ศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็ นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต้ องบรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ด้านนี ้ แต่ส�ำหรับ
นักศึกษาที่เรี ยนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ นี ้จะต้ องเน้ นให้ มีความช� ำนาญ มากกว่า
นักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่นๆ เช่น นักศึกษาที่เรี ยนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้ องมีความช�ำนาญและทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้ และด้ านทักษะทางปั ญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ แต่ ละด้ านของระดับคุณวุฒิ

ระดับปริ ญญาตรี อย่ างน้ อยต้ องเป็ นดังนี ้
(๑) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม  สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ ดลุ ยพินิจทางค่านิยม
ความรู้ สกึ ของผู้อื่น ค่านิยมพื ้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึง่ พฤติกรรมทางด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม อาทิ มีวินยั
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เสียสละ เป็ นแบบอย่างที่ดี เข้ าใจผู้อื่น และเข้ าใจโลก เป็ นต้ น
(๒) ด้ านความรู้    มีองค์ความรู้ ในสาขาวิชาอย่างกว้ างขวางและเป็ นระบบ ตระหนัก รู้ หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ อง ส�ำหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าของความรู้ เฉพาะด้ านในสาขา
วิชา และตระหนักถึงงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้ น การ
ปฏิบตั ิ จะต้ องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
(๓) ด้ านทักษะทางปั ญญา  สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริ ง ท�ำความเข้ าใจ และสามารถประเมินข้ อมูลแนวคิดและ หลัก
ฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการแก้ ไขปั ญหาและงานอื่นๆ ด้ วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหา
ที่ค่อนข้ างซับซ้ อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์โดยค�ำนึงถึงความรู้ ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ ทกั ษะและความเข้ าใจอันถ่องแท้ ในเนื ้อหาสาระ ทางวิชาการและวิชาชีพ
ส�ำหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้ วิธีการปฏิบตั ิงานประจ�ำและหาแนวทางใหม่ในการ แก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะ
สม
(๔) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   มีสว่ นช่วยและเอื ้อต่อการแก้ ปัญหาในกลุม่ ได้ อย่าง
สร้ างสรรค์ ไม่วา่ จะเป็ นผู้น�ำหรื อสมาชิกของกลุม่ สามารถแสดงออกซึง่ ภาวะผู้น�ำในสถานการณ์ที่ไม่ชดั เจนและต้ องใช้ นวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการแก้ ปัญหา มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมบนพื ้นฐานของตนเองและของกลุม่ รับผิดชอบ
ในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทังพั
้ ฒนาตนเองและอาชีพ
(๕) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถศึกษาและท�ำความเข้ าใจ
ในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิตหิ รื อคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ า
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผลแปลความหมาย และ        
น�ำเสนอข้ อมูลสารสนเทศอย่างสม�่ำเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทังในการพู
้
ด การเขียน สามารถเลือกใช้ รูปแบบ
ของการน�ำเสนอที่เหมาะสมส�ำหรับกลุม่ บุคคลที่แตกต่างกันได้
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ลักษณะของหลักสูตรในแต่ ละระดับคุณวุฒิ จากมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของแต่ละคุณวุฒิ จะน�ำไป

สู่การพัฒนา หลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ซึง่ มีลกั ษณะวัตถุประสงค์แตกต่างกัน หลักสูตรของแต่ละคุณวุฒิควร มีลกั ษณะ
อย่างน้ อย ดังนี ้
หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี   หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ต้ องออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
ความรู้ ความเข้ าใจในสาขาวิชาอย่างกว้ างๆ เน้ นให้ ร้ ู ลกึ ในบางส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ การพัฒนาและผลการวิจยั ล่าสุด
นักศึกษาควรตระหนักถึงความรู้ และทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั ปริ ญญาตรี เป็ นคุณวุฒิขนพื
ั ้ ้นฐานส�ำหรับ  
การเข้ าสู่อาชีพในสาขาต่างๆ ที่ใช้ ทกั ษะความช�ำนาญสูงและการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น ดังนันหลั
้ กสูตรจะต้ องพัฒนา ผู้
เรี ยนทังคุ
้ ณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ และทักษะที่จ�ำเป็ นต่อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ และพื ้นฐานความรู้ ภาคปฏิบตั ิ และภาคทฤษฏี
และการวิจยั ที่จ�ำเป็ นต่อการศึกษาต่อด้ วย

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของแต่ ละระดับคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี
ผู้ส�ำเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยทัว่ ไปจะมีความรู้ ความสามารถอย่างน้ อย ต่อไปนี ้
(๑) ความรู้ ที่ครอบคลุม สอดคล้ อง และเป็ นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศกึ ษา ตลอดถึงความเข้ าใจในทฤษฎีและ หลัก
การที่เกี่ยวข้ อง
(๒) ความสามารถที่จะตรวจสอบปั ญหาที่ซบั ซ้ อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ ปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์จากความ
เข้ าใจที่ลกึ ซึ ้งของตนเองและความรู้ จากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ องโดยอาศัยค�ำแนะน�ำแต่เพียงเล็กน้ อย
(๓) ความสามารถในการค้ นหา การใช้ เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ และแก้ ปัญหาที่
ซับซ้ อน ตลอดจนการเลือกใช้ กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์
ต่อผู้รับข้ อมูลข่าวสารกลุ่มต่างๆ
(๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งส�ำคัญคือ ความรู้ และทักษะที่จ�ำเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน อย่างมีประสิทธิภาพใน
วิชาชีพนันๆ
้
(๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไม่ม่งุ เน้ นการปฏิบตั ิในวิชาชีพ สิ่งส�ำคัญคือ ความรู้ ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งใน ผล
งานวิจยั ต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชานัน้ ความสามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห์ และประเมินความส�ำคัญของ          
การวิจยั ในการขยายองค์ความรู้ ในสาขา/สาขาวิชา

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ของคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี )

(๑) มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ ไขปั ญหา และข้ อโต้ แย้ งทังในสถานการณ์
้
ส่วนบุคคล และของกลุ่ม โดยการแสดงออก
ซึง่ ภาวะผู้น�ำในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบตั ิได้
(๒) สามารถประยุกต์ความเข้ าใจอันถ่องแท้ ในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาค้ นคว้ าในสาขาวิชาของตนเพื่อใช้ ใน
การแก้ ปัญหาและข้ อโต้ แย้ งในสถานการณ์อื่น ๆ
(๓) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ปัญหาทางวิชาการหรื อวิชาชีพ โดยยอมรับข้ อจ�ำกัด
ของธรรมชาติของความรู้ ในสาขาวิชาของตน
(๔) มีสว่ นร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ ของตนให้ ทนั สมัย และเพิม่ พูนความรู้และความเข้ าใจของตนอยูเ่ สมอ
(๕) มีจริ ยธรรมและความรับผิดชอบสูงทังในบริ
้
บททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสม่ำ�เสมอ
ค�ำแนะน�ำ  นักศึกษาต้ องน�ำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ รับมาใช้ พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ต้ องมีการ
่
ส�ำรวจ/ประเมินตนเองอย่างสมำ�เสมอว่า มีความรู้ ความสามารถเป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ และ
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์หรื อไม่ ส�ำหรับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กล่าว
ข้ างต้ น เป็ นมาตรฐานฯ และคุณลักษณะฯ ในภาพรวมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ซึง่
ในแต่ละหลักสูตรจะมีการก�ำหนดรายละเอียดในแต่ละด้ านของมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ในภาพรวมของ
หลักสูตร และมาตรฐานการเรี ยนรู้ ในแต่ละรายวิชา ซึง่ การวัดผลประเมินผลต้ องมีการวัดและประเมินตาม                         
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่ก�ำหนดไว้ ในหลักสูตร
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สหกิจศึกษา (Corporative Education)
สหกิจศึกษา เป็ นระบบการศึกษาที่จดั ให้ มีการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา ร่ วมกับการไปหาประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้ วยความร่ วมมือจากสถานประกอบการ และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง สหกิจ
ศึกษาเป็ นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรี ยนกับการปฏิบตั ิงาน หรื อที่เรี ยกว่า Work Integrated Learning  หรื อ WIL
สหกิจศึกษาเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษา ด้ านการพัฒนาอาชีพ และเสริ มทักษะ  รวมทังเพิ
้ ่มพูนประสบการณ์
ให้ นกั ศึกษาพร้ อมที่จะเข้ าสู่ระบบการท�ำงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   นักศึกษาได้ เพิ่มเติมประสบการณ์ทาง
ด้ านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองให้ นกั ศึกษา รู้ จกั ตน รู้ จกั คน รู้ จกั งาน
สหกิจศึกษาเปิ ดโอกาสให้ สถานประกอบการ ทังภาคเอกชน
้
และภาครัฐได้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
รวมทังโอกาสในการคั
้
ดสรรบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภาพตามความต้ องการของสถานประกอบการ สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างสถาน
ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา ผ่านนักศึกษา และคณาจารย์นิเทศ อันจะน�ำไปสู่ความร่ วมมือที่กว้ างขวางยิ่งขึ ้น โดย
เฉพาะ การน�ำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร และการเรี ยนการสอนให้ ทนั สมัยได้ มาตรฐานและตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
มากขึ ้น

ลักษณะงานสหกิจศึกษา

ปฏิบตั ิงานเสมือนหนึ่งเป็ นพนักงาน/เจ้ าหน้ าที่ของสถานประกอบการ มีหน้ าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้ รับ
มอบหมายเป็ นงานที่มีคณ
ุ ภาพ อาจปฏิบตั ิงานในต�ำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการท�ำงานเต็มเวลา (Full Time)   ระยะเวลาการปฏิบตั ิ
งานเต็ม 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรื อ 4 เดือน)  มีค่าตอบแทนตามสมควร
          มหาวิทยาลัยธนบุรีจดั ระบบการศึกษาเป็ นระบบทวิภาคใน 1 ปี การศึกษา จะประกอบด้ วย 2 ภาคการศึกษา การ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาเท่ากับ 16 สัปดาห์ หรื อตลอดระยะเวลา 4 เดือน  
        การจัดภาคการศึกษาส�ำหรับสหกิจศึกษา เป็ นไปตามก�ำหนดของแต่ละหลักสูตร ซึง่ มักจะเริ่ มตังแต่
้ ภาคปลายของ
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3, ภาคต้ น และ/หรื อ ภาคปลายของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 คณะ/สาขาวิชาจะเป็ นผู้ก�ำหนด ภาคการศึกษาที่         
นักศึกษาจะต้ องไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษาแตกต่างจากการฝึ กงาน ซึง่ สหกิจศึกษา เน้ นการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประสบการณ์จากการท�ำงานจริ ง เป็ นหลัก
หรื อ Work-base learning หรื อเป็ นโครงงานพิเศษ (Project) ที่ใช้ ความรู้ ตรงหรื อสัมพันธ์ กบั สาขาวิชาของนักศึกษาและเป็ น
ประโยชน์กบั องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต  ส�ำหรับการฝึ กงานนันขึ
้ ้นอยู่กบั องค์กรผู้ใช้ บณ
ั ฑิต บางครัง้ งานที่ได้ รับ มอบหมายอาจไม่ ตรง
กับสาขาวิชาที่เรี ยน การฝึ กงานมักจะใช้ เวลาในช่วงปิ ดภาคเรี ยนและก�ำหนดระยะเวลา/ชัว่ โมงการ ฝึ กงานน้ อยกว่าสหกิจศึกษา
นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย หรื อพิมพ์ค�ำว่า สหกิจศึกษา ใน Google  
หรื อ ในเว็บไซด์ของเครื อข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ที่มหาวิทยาลัยธนบุรีเป็ นเครื อข่ายสหกิจศึกษา                        
http://eduserv.ku.ac.th/mua_coop
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