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“สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”
มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับอนุญาตให้เปิดด�ำเนินการสอนระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งมีชื่อเดิมว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี”
ปั จ จุ บั น เปิ ด ด� ำ เนิ น การสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 คณะวิ ช าดั ง นี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต นอกจากนีย้ งั เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึง่ ทุกหลักสูตรได้ผา่ นการปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 4 ปี เพือ่ ให้ทกุ วิชามีความทันสมัยสอดคล้องกับการ เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
และการบริหารสมัยใหม่ มีคณะกรรมการก�ำกับมาตรฐานโดยมาจากสถาบันของ
รัฐบาล เพื่อดูแล ก�ำกับการเรียน การสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
นอกจากนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การรับรองหลักสูตร
ทุกหลักสูตร โดยผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธนบุรี มีศักดิ์และสิทธิ์
เทียบเท่ากับ ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ของรัฐทุกประการ
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รากฐานของความแข็็งแกร่่งด้้านการจััดการศึึกษา
แผนพััฒนาประเทศฉบัับที่่� 1 เรีียกว่่า “แผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่ งชาติิ” สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการเริ่่�มพััฒนา
ประเทศอย่างมีระบบ ปัญหาของการพัฒนาประเทศในช่วงนั้นคือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ คนไม่มีงานและไร้ฝีมือ การ
คมนาคมที่ไม่สะดวก รัฐจึงเน้นพัฒนาในด้านนี้ จนมีค�ำขวัญว่า “ทางดี มีงานท�ำ” และรณรงค์ให้มีการประหยัด
ค�ำว่า “รั ด เข็ ม ขั ด ” จึงเป็นค�ำที่คุ้นเคยกันแต่น้ันมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่  2 เป็นต้นมาเรียกว่า
“แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ ” โดยมุ ่ ง พั ฒ นาทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ น ที่ ย อมรั บ
กั น ว่ า การพั ฒ นาใดๆ จะส� ำ เร็ จ ได้ ต ้ อ งมี ก ารพั ฒ นาคนก่ อ น คนจะท� ำ สิ่ ง ใดให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ได้ ก็
ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพ  ปัจจัยที่ช่วยให้คนมีคุณภาพ  คือ การศึกษา การศึกษาช่วยให้คนมีความรู้ ความสามารถ 
ฉลาดตัดสินใจ รู้รักษาสุขภาพอนามัย ตลอดจนจิตส�ำนึกในด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข สถาบันการศึกษาในระยะนั้นมีบทบาทส�ำคัญในการผลิตก�ำลังคนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยเน้นทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ท่านอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ  (ผู้ก่อตั้ง) เป็นผู้หนึ่งที่
อยู่ในแวดวงการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการผลิตก�ำลังคน เพื่อไปพัฒนาประเทศในด้าน
อุตสาหกรรมได้ปรารภถึงแรงบันดาลใจในการบุกเบิกการศึกษาว่า...
“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 ”
โรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรม - พณิชยการหมู่บ้านครู จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2512 โดย
สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) วัดมงกุฏกษัตริยารามเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2512
ณ คุรุคามพัฒนา (หมู่บ้านครู) เลขที่ 57/2 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ซอยศุภชัย (ซอย 110) ต�ำบลหนองค้างพลู อ�ำเภอ
หนองแขม จังหวัดธนบุรี โดยมีอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ เป็นผู้อ�ำนวยการ และอาจารย์ระเอิบ แย้มชุติ เป็นผู้รับใบอนุญาต
และผู้จัดการ
ผู้ก่อตั้งสถาบันมีความตั้งใจที่จะรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิให้อยู่ในชุมชนเดียวกัน เพื่อผลแห่งการพัฒนาร่วมกัน
จึงได้จัดให้มีโครงการแบบหุ้นส่วน โดยการชักชวนเพื่อนข้าราชการครูมาจัดซื้อที่ดินราคาถูก เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใน
บริเวณที่ดินของต�ำบลหนองค้างพลู เรียกว่า “คุรุคามพัฒนา” หรือ “หมู่บ้านครู ”
นอกจากผลทางการศึกษาแล้ว  การร่วมมือกันของครูในบริเวณดังกล่าวยังมีส่วนช่วยเหลือชุมชนที่ตั้งอยู่
ชานเมือง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านอื่นๆควบคู่กับการเรียนการสอน อีกทั้งยังยึดมั่นในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ กล่าวคือ
“ข้ าราชการคนใดอยู่ตำ� บลใด ช่ วยพัฒนาต�ำบลนัน้ ประเทศชาติจะเจริ ญในที่สุด” จึงนับได้ว่า “หมู่บ้าน
ครู ” เป็นสถานที่ให้บริการสังคมตามอุดมการณ์ของสถาบันการศึกษาอีกด้วย
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อาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ ได้วางแผนการจัดการศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยการโดยยึดหลักที่ว่า
“ช่ างเป็ นผู้ผลิต พณิชย์ เป็ นผู้ขาย” โดยก�ำหนดแผนพัฒนาไว้เป็นช่วงระยะเวลา 10 ปี (ทศวรรษ) ดังนี้
ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2512-2521) เปิดสอนในมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
พ.ศ. 2512 เปิดแผนกช่างกล ช่างก่อสร้างและพาณิชยการ โดยใช้หลักสูตร พ.ศ. 2503 ของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2513
เปิ ด สาขาช่ า งส� ำ รวจ ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นราษฎร์ แ ห่ ง แรกในประเทศไทย โดยใช้ ห ลั ก สู ต รของวิทยาลั ย เทคนิ ค
กรุงเทพประเมินผลเป็นหน่วยกิต ซึ่งในขณะนั้นไม่มีหน่วยศึกษานิเทศก์สาขานี้ในกรมอาชีวศึกษา ต่อมาเมื่อมีหน่วย
ศึกษานิเทศก์นี้ขึ้นในกรมอาชีวศึกษาแล้ว พ.ศ. 2515 นักเรียนช่างส�ำรวจรุ่นแรกต้องสอบข้อสอบของกระทรวงและ
ประเมินผลเป็นเปอร์เซ็นต์ พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ มีการประเมินผลแบบหน่วยกิต
โรงเรียนเปิดสอนสาขา เกษตรกรรมขึ้นในพื้นที่บังคับไม่น้อยกว่า 200 ไร่ (ต่อมาลดลง 100 ไร่) เป็นโรงเรียนราษฎร์
แห่งแรกในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2522 “โรงเรี ยนช่ างกลอุตสาหกรรมพาณิชยการหมู่บ้านครู ” เปลี่ยนชื่อ
เป็น “โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู” เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2522-2531) เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์กลุ่ม
แรก ไม่กี่โรงที่ทางการอนุญาตให้เปิดได้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา จากความพยายามของสมาคมโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย ซึ่งอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ เป็นกรรมการของสมาคม ในยุคนั้น โดยปี พ.ศ. 2524
เปิด แผนกช่างยนต์ ช่างส�ำรวจ ช่างไฟฟ้า ปีต่อๆมาเปิดแผนกช่างก่อสร้าง เทคนิคอุตสาหกรรม และอิเล็กทรอนิกส์
ตามล�ำดับ 
พัฒนาการของอาชีวศึกษา สู่สถาบันระดับอุดมศึกษา... วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2532-2541) อาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ มีเจตจ�ำนงมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนช่างกลเรียนจบ
ปริญญาตรีให้ได้ จึงเตรียมการที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ได้จัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ก่อสร้างไว้บ้าง
แล้ว  แต่ยังไม่ทันเริ่มก่อสร้าง อาจารย์ศุภชัย ก็ได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 แผนการ
ขยายการศึกษาระดับปริญญาตรีจึงได้ชะงักไประยะหนึ่ง
ต่อมา ทายาทของท่านอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ  โดยมี  คุณแม่ชี           
ระเอิบ  แย้ ม ชุ ติ  เป็ น ประธานคอยให้ ก ารสนั บ สนุ น อุ ป ถั ม ภ์ ได้ ส นอง
เจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ  จึงได้เตรียมจัดการก่อสร้าง
อาคารในระยะแรกบนที่ดิน 50 ไร่ 43 ตารางวา เป็ นอาคารคอนกรี ต
เสริมเหล็ก 4 ชั้น 2 หลัง เชื่อมต่อกัน มีเนื้อที่ใช้สอย รวมประมาณ 14,000
ตารางเมตร โดยได้อาราธนาสมเด็จพุฒาจารย์(เกียวอุปเสนโน ป.9) วัดสระ
เกศ มาวางศิลาฤกษ์และได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

...จากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี...สู่... มหาวิทยาลัยธนบุรี
นับแต่ปี 2541 เป็นต้นมา คณะผู้บริหารได้พัฒนาอาคารสถานที่ 
โดยจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ศูนย์ศิลป
วั ฒ นธรรม ศู น ย์ อ าหาร สวนสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช
พร้ อ มทั้ ง ขยายเพิ่มเติ ม เป็ น 101 ไร่ เพื่ อ รองรั บ การเป็ น ศู น ย์ กีฬ าแห่ ง
ความเป็นเลิศ ทั้งนี้วิ ทยาลัยเทคโนโลยีธ นบุรีไ ด้รับ การเปลี่ ย นประเภท
และชื่อเป็น “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)

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

ดร.นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักวางแผนและพัฒนา
(Planning and Development Director)

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

ดร.ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(Dean of Graduate School)

อาจารย์ญานพินิจ วชิรสุรงค์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(Dean of Engineering Faculty)

ดร.พนัส อุณหบัณฑิต
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(Dean of Business Faculty)

อาจารย์นันทวัน นาคอร่าม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Dean of Science
and Technology Faculty)

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
คณบดีคณะบัญชี
(Acting Dean of
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)

อาจารย์นุชจรี แก่นละออ
อาจารย์พัทธนันท์ ตั้งวรรณวิ
้
ทย์ อาจารย์นพดล สิทธิเลิศ
อาจารย์บุญสม รัศมีโชติ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
(Head of Logistics
(Head of Management
ดิจิทัล
(Head of Marketing
Department)
Department)
(Head of Digital Business Computer
Department)
Department)

ดร.สุณัฐวีย์ น้อยโสภา
อาจารย์พรรษพล คำ�ไล้
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ธุรกิจท่องเที่ยว 
(Head of International Business (Head of Tourism Business
Management Department)
Management Department)

ดร.ธนวรรณ 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�พ
พุ ุ
   6.
7   7.
. สสวนหย่
วน ห ย ออมม( ล(ลานอเนกประสงค์
า น อเน ก ปร ะ ส งคกกลลางแจ้
า งแ จงง))
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
1   10.
1. ศนูสนามบาสเก็
ย อา ห า ร แ ลตะ บอล,ตะกร้
มนิ มิา ร ท อ,วอลเล่ย์บอล
12 . ศศูนูนยย์ปอฏาหารและมิ
บิตั กิ า ร ทา งนวิมศิาร์วกทร ร ม
   11.
13 . ห น วย งา น ซ อมบำ ร งุ
   12.
14 . สศูนนา มย์ปฟฏิบั
ตุ บตอิกลารทางวิศวกรรม
   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 .อาคารวิทยบริ
อา คา ร วทิย 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
วิทยาลั
ย
   
   4.
สนามกี
18 . ลา น จอด ร ถส ำ ห ร บัน กั ศกึ ษา ปร ญ
ิ ญ า โท
5
.
ส
น
า
ม
ก
ี
ฬ
า
บ
า
ส
เ
ก
็
ต
   18.
ฬาบาสเก็ตบอล บอล
19 .ลานจอดรถสำ�หรั
ต ำ ห น กั ส มเด จ็พบรนัะกเจศึากตษาปริ
า ก ส นิญมญาโท   
ห า ร า ช    5. สนามกี
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
8 . ฬสาเปตอง
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. วงเวียน
2 4 . ส วน ส 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
.
ปอมยนาไพรอนุ
ม รักษ์พันธุ์ไม้ไทย,ไม้กฤษณา   11. ลานจอดรถ
   24. สวนสมุ
( ห ลงัป พ .ศ .2 5 5 3 )
. พ น้ื ทอ่ียาภาคสนาม
คา ร วจิยั ภา(หลั
คส นงปี พ.ศ.2553)
าม
   25. ลำ�ธารน้ำ�
   
   12. พื้นที13่อาคารวิจั
ส
ำ
ห
ร
ั
บ
น
ั
ก
ศ
ึ
ก
ษ
า
ร
ะ
ด
ั
บ
ป
ร
ิ
ญ
ญ
้
   26. ป้อมยาม
   
   13. พืนอาคารวิจัยภาคสนามสำ�หรับนักาศึเอกกษา
( ห ลงัป พ .ศ.2 5 5 3 )
   ระดับปริญญาเอก (หลังปี พ.ศ.2553)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

(1) เสื้อคลุมท�ำด้วยผ้าสีด�ำ ยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่าอกตลอด แขนเสื้อ ยาวตก
ข้อมือ ที่แขนเสื้อทั้งสองข้างในระดับข้อศอกมีแถบก�ำมะหยี่สีเหลืองกว้างแถบละ 5 เซนติเมตร จ�ำนวนหนึ่งแถบ
(2) ผ้าคล้องคอท�ำด้วยผ้าสีด�ำเช่นเดียวกับสีเสื้อ ด้านนอกมีแถบก�ำมะหยี่สีเหลืองขลิบขอบล่าง และแถบ
ก�ำมะหยี่สีประจ�ำคณะขลิบริมขอบบน
(3) หมวก เป็นหมวกที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 24 เซนติเมตร ท�ำด้วยผ้าสีด�ำ มีพู่
ห้อยตามสีประจ�ำคณะ
9

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยธนบุรี

เครื่่อ� งหมายของมหาวิิทยาลััย ประกอบด้้วย วงกลม 3 วง ซ้้อนอยู่่�บนรููปโล่่สีีแดง 8 เหลี่่ย� ม วงกลม
ที่  1 สีน�้ำเงิน วงกลมวงที่  2 เป็นสีเขียวซ้อนอยู่บนวงกลมสีน�้ำเงิน โดยมีช่อใบมะยม 2 ช่อ และชื่อ
มหาวิทยาลัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งตัวอักษรเป็นสีเงิน วงกลมที่ 3 เป็นสีเหลืองซ้อนอยู่บน
วงกลมสีเขียวด้านบนประกอบด้วยโล่สีแดงสลับสีน�้ำเงินและมีอักษรย่อ มธร. สีเหลืองอยู่ในโล่

ความหมายของเครือ่ งหมายมหาวิทยาลัยธนบุรี
โล่่

หมายถึึง

วงกลมสีเขียวใบไม้
วงกลมสีน้ำเงิน
วงกลมสีเหลือง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การพััฒนาการศึึกษา เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการมีีชื่่�อเสีียง
ความมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
คุณธรรม จริยธรรม

ความหมายโดยรวม คือ มหาวิทยาลัย จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษา ด้านความรู้ ทักษะ
และด้านคุณธรรม จริยธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีพื้นฐานที่มั่นคง ที่ส�ำคัญ มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
และสถาบันพระมหากษัตริย์ ความมีเกียรติและศักดิ์ศรี  มีความสามารถในการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม และรักษาความเป็นไทยตลอดกาล

10

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�ำตวั นักศึกษา
- 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�ำนักกจิ การนักศึกษา
- ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรีว่าด้ วยสโมสรนักศึกษา
3. ส�ำนักวิทยบริการ
- ระเบียบการเข้ าใช้ สำ� นักวิทยบริการ
4. ส�ำนักกองทุนช่ วยเหลือการศึกษา
- แนวปฏิบตั กิ ารกู้ยืมเงินกองทุนให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

หน้า
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สารบัญ

เรื่ อง 		
* หลักสูตรระดับปริญญาตรี (โครงสร้ างหลักสูตร แผนการศึกษา และค�ำอธิบาย
รายวิชา)

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์

	หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
	หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะบริิหารธุุรกิิจ

	ตารางแสดงหลัักสููตร และรอบที่่�เปิิ ดสอน
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
	หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ ธุุรกิิจดิิจิทัิ ลั
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ องเที่ยว
ค�ำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

	ตารางแสดงหลัักสููตร และรอบที่่�เปิิ ดสอน
	หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการข้้ อมููลและ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีเดีย
ค�ำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาแกน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะบััญชีี

	ตารางแสดงหลัักสููตร และรอบที่่�เปิิ ดสอน
	หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี

คำอธิิบายรายวิิชา หมวดศึึกษาทั่่�วไป (ทุุกคณะ)
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. หลัักสููตร การสอน และการวััดผลการศึึกษา ระดัับปริิญญาตรีี
หลัักสููตร การสอน

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    (2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    (3) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(1) สาขาวิชาการจัดการ
    (2) สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจดิิจิิทััล
    (3) สาขาวิชาการตลาด
    (4) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    (5) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
    (6) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

    สาขาวิิชาวิิทยาการข้้อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

5. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
    สาขาวิชาการบัญชี

ระบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยธนบุรีจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นการศึกษาภาคปกติมี 2 ภาค
คือภาคต้น และภาคปลาย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษา ฤดูร้อนใช้เวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 9 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

การนับหน่ วยกิต

1.  รายวิชาภาคทฤษฎี ทใี่ ช้เวลาบรรยาย หรืออภปิ รายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 
1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
2.  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึก หรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
3.  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทใี่ ช้เวลาฝึกไม่นอ้ ยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกติ
ระบบทวิภาค
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จ�ำนวนหน่ วยกิต ตลอดหลักสูตร
   

  

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
      - วิศวกรรมเครื่องกล

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

146
146
146

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

130

หน่วยกิต

       - คอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจดิิจิิทััล
       - การตลาด
       - การจัดการโลจิสติกส์
       - การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
       - การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ไม่น้อยกว่า
ไม่่น้้อยกว่่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

129
129
129
129
129
135

หน่วยกิต
หน่่วยกิิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

       - เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

ไม่่น้้อยกว่่า
ไม่น้อยกว่า

129
130

หน่่วยกิิต
หน่วยกิ

ไม่น้อยกว่า

129

หน่วยกิต

       - วิศวกรรมไฟฟ้า
       - วิศวกรรมอุตสาหการ

เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
      - เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจบัณฑิต
      - การจัดการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
      - วิิทยาการข้้อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
บัญชีบณ
ั ฑิต
      - การบัญชี

* ส�ำหรับ ปวส. สามารถเทียบโอนหน่วยกิต ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ได้
การลงทะเบียน

1.  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ก�ำหนด ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามีเหตุ
จ�ำเป็นสุดวิสัย จะได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียนได้เป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ซึ่งในกรณีทมี่ ีการลงทะเบียนล่าช้า ต้องเสียค่าปรับตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยธนบุรี
2.  การลงทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3.  การลงทะเบียนในรายวิชาใดทมี่ ีวิชาบังคับก่อนหรือวิชาพืน้ ความรู้ ซึง่ ได้กำห
� นดไว้ในหลักสูตรให้ศกึ ษาก่อน นักศึกษา
จะต้องสอบวิชาที่บังคับก่อนให้ได้ หรือผ่านการศึกษาวิชาพื้นความรู้เดิมมาแล้ว หรือได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษจึงจะ
มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ

ค่ าบ�ำรุ งและค่ าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาต้องช�ำระค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อมีการลงทะเบียนรายวิชา โดยค่าบ�ำรุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาประเภทต่างๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการส�ำเร็ จการศึกษา ดังนี ้

ระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และ อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
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การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

1. เวลาเรี ยน นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในวิชานั้นนักศึกษา
ที่มีเวลาเรียนไม่ครบจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบไล่ปลายภาคและให้ถือว่าสอบตกในวิชานั้น
2. การสอบ แต่ละภาคการศึกษาปกติจะมีการสอบวัดผลอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
3. การวัดผลการศึกษา ใช้ระบบตัวอักษร 8 ระดับ โดยตัวเลข ค่าระดับคะแนนเป็นดังนี้

อักษร		

ความหมาย		

   A
ดีเลิศ (Excellent)
   B+
ดีมาก (Very Good)
   B
ดี (Good)
   C+
ค่อนข้างดี (Fairy Good)
   C
พอใช้ (Fair)
   D+
ค่อนข้างอ่อน (Poor)
   D
อ่อนมาก (Very Poor)
   F
ตก (Fail)
      ส�ำหรั บอักษรซึ่งไม่ มีค่าระดับคะแนน ได้ แก่

			

อักษร				

I
   W
   S
   U
   P
   X
   V

ค่ าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ความหมาย		

ไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา (Incomplete)
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุญาต (Withgraw)
พอใจ (Satisfactory)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
ไม่ได้รับรายงานผลการศึกษา (No report)
เข้าร่วมฟังค�ำบรรยาย (Vistior)

การให้ F  ในรายวิชาใดจะกระท�ำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
       1. นักศึกษาเข้าสอบ และมีผลการสอบและการวัดผลอื่นๆ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
       2. นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต
       3. นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบเนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์
       4. นักศึกษาถูกลงโทษกรณีท�ำผิดระเบียบการสอบ
	การให้ สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด จะกระท�ำได้ในกรณีผู้สอนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เนื่อง
จากนักศึกษาท�ำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชานัน้ ยังไม่สมบูรณ์ และนักศึกษาจะต้องท�ำการสอบ และ/หรือท�ำงาน
ที่ก�ำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผลและรายงานผลภายใน 2 สัปดาห์แรกนับแต่วันประกาศผลการสอบ 
รายวิชานั้น มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนไปเป็น F โดยอัตโนมัติ
	การให้ W ในรายวิชาใดจะกระท�ำได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แล้วในกรณีดังต่อไปนี้
1.  นักศึกษาขอถอนรายวิชาหลังจาก 6 สัปดาห์แรก จนถึงก่อนก�ำหนดการสอบของมหาวิทยาลัย 1 สัปดาห์ ส�ำหรับ               
ภาคการศึกษาปกติ หรือขอถอนหลังจาก 2 สัปดาห์แรก จนถึงก่อนก�ำหนดการสอบของมหาวิทยาลัย 1 วัน ส�ำหรับภาคฤดูร้อน
จะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น หากพ้นก�ำหนดนี้ นักศึกษารับสัญลักษณ์ F ในรายวิชานั้น
2.  นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น เนื่องจากป่วยในวันที่มีการสอบ โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงเป็น หลักฐาน และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี
3.  ถูกสั่งพักการศึกษาโดยค�ำสั่งคณบดี
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การให้ สัญลักษณ์ S  จะกระท�ำได้เมื่อนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นผ่านเป็นที่น่าพอใจ แต่จะไม่นับหน่วยกิตรวม
เป็นหน่วยกิตสะสม ปกติอักษร S จะใช้กับรายวิชาที่นกั ศึกษาจ�ำเป็นต้องเรียนเพื่อปรับพื้นฐานความรูก้ ่อนการลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องผ่านรายวิชาพื้นฐานหรือนักศึกษาสนใจเรียนให้ได้รับความรู้โดยไม่ต้องการระดับค่าคะแนน
	การให้ สัญลักษณ์ U จะกระท�ำได้เมื่อนักศึกษาไม่สามารถเรียนรายวิชานั้นผ่านจนเป็นที่น่าพอใจโดยเป็นการใช้
กับรายวิชาเช่นเดียวกับที่ใช้อักษร S
	การให้ สญ
ั ลักษณ์ P ในรายวิชาใดกระท�ำได้ในรายวิชาที่อาจต้องท�ำการศึกษาต่อเนือ่ งมากกว่า 1 ภาคการศึกษา เช่น วิชา
โครงงาน (Project) หรือวิชาการศึกษารายบุคคล (Individual Studies) หรือวิชาสัมมนา โดยผลงานยังไม่เพียงพอที่จะ ประเมินผล
ได้ในภาคการศึกษานัน้ ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณบดี นกั ศึกษาสามารถท�ำการศึกษาต่อได้อกี ไม่เกนิ 2 ภาคการศึกษา
ปกติ โดยไม่ต้องช�ำระค่าเล่าเรียน แต่ต้องยื่นขอรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา สัญลักษณ์ P จะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิต
สะสม เมื่อนักศึกษาท�ำงานส�ำเร็จ ได้รับการประเมินผลแล้วในภาคการศึกษาใด  ให้บันทึกรายวิชานั้น ในภาคการศึกษานั้น
การให้ สัญลักษณ์ X ในรายวิชาใดกระท�ำได้ในกรณีที่ผู้สอนไม่ได้รายงานผลการประเมินผลปลายภาค
ศึกษา

การให้ สัญลักษณ์ V ในรายวิชาใดให้กระท�ำได้ในกรณีที่นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนโดยไม่ขอรับการ ประเมินผลการ

4. การประเมินผลการศึกษาและการค�ำนวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
        (1) การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน ให้กระท�ำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
        (2) การค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา ให้นับเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน     
และเป็นวิชาที่ได้มีการวัดผล โดยได้รับคะแนน A  B+  B  C+  C  D+  D  และ  F
        (3) รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ F, I, P, S, U, X, V และ W ไม่น�ำมาค�ำนวณหาแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
        (4) การค�ำนวณหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค ให้น�ำผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับ
คะแนนแต่ละรายวิชาในภาคนั้น หารด้วยผลรวมจ�ำนวนหน่วยกิตของทุกวิชาที่เรียนในภาคนั้น
        (5) การค�ำนวณหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรให้ค�ำนวณโดยการน�ำแต้มประจ�ำอักษรระดับ
คะแนนที่สอบผ่านครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชาจากประเมินผลการสอบของผู้สอบไล่ คูณกับจ�ำนวนหน่วยกิต ของลักษณะวิชา
ที่ท�ำแต้มระดับคะแนนนั้นได้แล้วน�ำผลคูณของทุกลักษณะวิชามารวมกันและน�ำไปหารด้วยผลรวมของจ�ำนวนหน่วยกิตของทุก
ลักษณะวิชาตลอดหลักสูตร ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรของผู้ที่สอบไล่ได้นั้น
        (6) การหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง หากทศนิยมต�ำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต 5 ขึ้นไป ให้
ปัดเศษ ขึ้นในต�ำแหน่งที่ 2
        (7) ส�ำหรับรายวิชาที่ได้ F ให้บันทึกผลในใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) แต่ไม่น�ำมาค�ำนวณแต้ม ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม
5. การสอบได้
นักศึกษาต้องสอบได้คะแนนทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า D จึงจะถือว่าสอบได้
6. การสอบตกและเรี ยนซ้ำ�
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ของการวัดผล ถือว่าสอบตก ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกจะต้องปฏิบัติดังนี้
        (1) นักศึกษาที่สอบตกได้ระดับคะแนน F ในวิชาที่ไม่ใช่วิชาเลือก ต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ำ
        (2) นักศึกษาที่สอบตกได้ระดับคะแนน F ในวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ำอีกหรือเลือกเรียนรายวิชาอื่น
แทนก็ได้
        (3) นักศึกษาอาจยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม ในรายวิชาอื่นที่ยังไม่เคยเรียนที่มีอยู่ในหลักสูตร โดยได้
รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ต้องเป็นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยท�ำการสอน
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        (4) นักศึกษาอาจขอเรียนซ้ำในบางรายวิชา ที่ไม่ต้องเรียนวิชาบังคับก่อน ซึ่งนักศึกษาเคยเรียนมาแล้ว แต่ได้
ระดับคะแนนต่ำกว่า C
        (5) ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบวิชาตามหลักสูตรแล้วที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนวิชาได้ โดยไม่จ�ำกัดหน่วยกิตในการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ
7. การลาพักการศึกษา นักศึกษามีเหตุจ�ำเป็นสุดวิสัยไม่อาจศึกษาได้ชั่วคราวให้ลาพักการศึกษาได้ตามเงื่อนไขดังนี้
        (1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
        (2) ยื่นค�ำร้องขอลาพักการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์หลังวันเปิดภาคการศึกษานั้น
        (3) ลาพักการศึกษาได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
        (4) ได้รับอนุมัติจากคณบดี ตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา

การส�ำเร็จการศึกษา

การส�ำเร็จการศึกษา ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตรที่ได้ก�ำหนดไว้
(2) ใช้เวลาการศึกษาไม่เกินระยะเวลาการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
(3) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
(4) ไม่มีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
(5) มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับศักดิ์ศรีแห่งปริญญานั้น

การให้ ปริญญาเกียรตินิยม

หลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ของมหาวิทยาลัย
(2) มีความประพฤติเรียบร้อย
(3) ศึกษาวิชาครบหน่วยกิต ตามหลักสูตร ภายใน 4 ปีการศึกษา หรือ 8 ภาคการศึกษาปกติรวมทั้งภาคฤดูร้อน
(4) นักศึกษาผูม้ สี ทิ ธิไ์ ด้รบั ปริญญาเกียรตนิ ยิ มอันดับ 1 ต้องเป็นผูท้ สี่ อบได้แต้มเฉลยี่ สะสมตัง้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป และไม่เคย
ได้ระดับ F ในวิชาใดๆ
(5) นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องเป็นผู้ที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง
3.50 และไม่เคยได้ค่า F ในรายวิชาใดๆ
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2. วิิธีีการรัับนัักศึึกษาและให้้นัักศึึกษาพ้้นสภาพ
คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษา

(1)  ส�ำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของ
กระทรวง ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
(2)  ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
(3)  ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาอื่น
(4)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะที่จะเข้าศึกษาได้
(5)  ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(6)  มีผู้รับรอง ซึ่งมีที่อยู่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

วิธีการรั บนักศึกษา

(1)  ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
(2)  สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3)  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว โดยน�ำหลักฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ไปรายงานตัวต่อส�ำนักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย
(4)  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก�ำหนด พร้อมทั้ง
ช�ำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การเทียบโอนวิชาเรี ยนและโอนหน่ วยกิต

การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยส�ำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและ
บัณฑติ ศึกษาให้มีหลักเกณฑ์ตา่ งๆ เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

การรั กษาสภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี  ได้ก�ำหนดข้อปฏิบัติส�ำหรับนักศึกษาในการรักษาสภาพนักศึกษาโดยการลาพักการศึกษา คือ
ให้ด�ำเนินการยื่นค�ำร้องให้ครบถ้วนตามขั้นตอนและช�ำระค่าธรรมเนียมในการรักษาสถานภาพ  ทั้งนี้ให้ด�ำเนินการให้เสร็จ
สิ้นในเวลาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ก่อนก�ำหนดการสอบปลายภาคเรียน และให้ยื่นความจ�ำนงขอลาพักการศึกษาได้ทีละ
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี หากได้รับการ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องด�ำเนินการรายงานตัวขอกลับเข้าศึกษาใหม่ เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาการลาพักการศึกษา
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา

การให้ นักศึกษาพ้ นสภาพ

1.  นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 1.50 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติจะพ้นสภาพนักศึกษา ยกเว้น
นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นภาคแรก
2.  นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 1.75 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันจะพ้นสภาพนักศึกษา
ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาแรกของนักศึกษา
3.  นักศึกษาภาคปกติที่มีระยะเวลาการศึกษาครบ 16 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า หรือนักศึกษาภาคค�่ำที่มี
ระยะเวลาการศึกษาครบ 20 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าแล้วแต่สอบได้หน่วยกิตยังไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้แต้ม
เฉลี่ยสะสมต�่ำกว่า 2.00 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
4.  นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน หรือไม่ติดต่อส�ำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยจะจ�ำหน่ายชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
5.  มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยเหตุกระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
6.  มีค�ำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ลงโทษจ�ำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7.  ลาออก
8.  เสีียชีีวิิต
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วินัยและการลงโทษนักศึกษา
ข้อ 1.  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนด ระเบียบข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือประกาศมหาวิทยาลัย โดยเคร่งครัด
ข้อ 2.  นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีระหว่างกัน และต้องรักษาไว้ซ่ึงความสงบเรียบร้อย เกียรติภูมิและ
ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย
ข้อ 3.  นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นสุภาพชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่ประพฤติสิ่งที่อาจน�ำมา ซึ่ง
ความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัย
ข้อ 4.  นักศึกษาต้องไม่ดื่มสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน หรือกระท�ำการอื่นใด ในลักษณะที่เหมือนการพนัน
หรือ ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในมหาวิทยาลัย
ข้อ 5.  นักศึกษาต้องไม่ปฏิบัติตนเสื่อมเสียทางชู้สาว อันขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
ข้อ 6.  นักศึกษาต้องเคารพ และเชื่อฟังค�ำสั่ง หรือตักเตือนโดยชอบของบุคคลต่อไปนี้
6.1  อาจารย์ประจ�ำ อาจารย์พิเศษ ครูปฏิบัติการ คณะท�ำงานวิจัยนักศึกษา หัวหน้าแผนกวินัยนักศึกษา
       หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ได้รับมอบหมาย
6.2  คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
6.3  รองอธิการบดี
6.4  อธิการบดี
ข้อ 7.  นักศึกษาเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ต้องมีบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาพกติดตัวเสมอ และต้องแต่งกายตามที่
ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา
ข้อ 8.  ในขณะที่อยู่ในชั้นเรียน หรือโรงฝึกงาน
8.1 นักศึกษาต้องเคารพ และเชื่อฟังค�ำสั่ง หรือค�ำตักเตือนของครูปฏิบัติการ หรืออาจารย์ผู้สอน
8.2 นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ รับประทานอาหาร ขนมและเครื่องดื่มหรือพูดคุยกันหรือแสดงกิริยาวาจา
      อันไม่ควร
8.3 นักศึกษาต้องไม่เข้า หรือออกจากชั้นเรียน หรือโรงฝึกงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูปฏิบัติการ
      หรืออาจารย์ผู้สอน
ข้อ 9.  นักศึกษาต้องเคารพ และเชื่อฟังค�ำสั่งหรือค�ำตักเตือนของกรรมการการสอบไล่ หรือผู้ควบคุมการสอบไล่โดย
เคร่งครัด
ข้อ 10.  นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นผู้ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาชั้นสูง
ข้อ 11.  การพิจารณาสั่งลงโทษนักศึกษาที่กระท�ำผิดวินัย สามารถกระท�ำได้ดังต่อไปนี้
11.1  ว่ากล่าวตักเตือน
11.2  ภาคทัณฑ์
11.3  ตัดคะแนนความประพฤติ
11.4  พักการเรียน
11.5  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
11.6  โทษอื่นๆ ตามที่คณะท�ำงานวินัยนักศึกษาเห็นสมควร
ข้อ 12.  การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
12.1  ให้นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนนตลอดเวลาที่มีสภาพเป็นนักศึกษา
12.2  การตัดคะแนนแต่ละครั้ง ให้ตัดไม่ต่ำ� กว่าครั้งละ 5 คะแนน แต่จะเป็นจ�ำนวนเท่าใดให้อยู่ใน
         ดุลยพินิจของผู้มีอ�ำนาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
12.3  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60 คะแนน
         ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามีก�ำหนด 1 ภาคการศึกษา
12.4  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 60 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนน  
         ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามีก�ำหนด 2 ภาคการศึกษา
12.5  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่ถึง 100 คะแนน  
         ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามีก�ำหนด 3 ภาคการศึกษา
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12.6  นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันครบ 100 คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พ้น
         สภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 13.  การตัดคะแนนความประพฤติในข้อ 12 ให้กระท�ำได้ดังนี้
13.1  ความผิดต่อไปนี้ตัดคะแนนความประพฤติ 5–10 คะแนน
        13.1.1  แต่งกายผิดข้อก�ำหนดที่วิทยาลัยก�ำหนดไว้
        13.1.2  ไว้หนวดเคราและผมยาวเกินสมควร
        13.1.3  สูบบุหรี่ตามสถานที่ห้ามไว้
        13.1.4  ใช้หรือหยิบหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การสอน การฝึกงานที่จัดไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
        13.1.5  น�ำเอาวัตถุประดิษฐ์ เครื่องใช้อุปกรณ์การสอน การฝึกงาน หรือสิ่งที่ตนประดิษฐ์ขึ้นออกจาก
                    ห้องปฏิบัติการ โดยไม่ได้รับอนุญาต
13.2  ความผิดต่อไปนี้ ตัดคะแนนความประพฤติ 10 – 20 คะแนน
        13.2.1  กล่าววาจา หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อบุคคลทั่วไปในบริเวณวิทยาลัย หรือผู้ผ่านไปมา
          
        13.2.2  แต่งเครื่องแบบนักศึกษาเข้าไปในสถานที่ไม่สมควร
13.3  ความผิดต่อไปนี้ตัดคะแนนความประพฤติ 20-40 คะแนน
        13.3.1  แสดงกิริยาวาจาอันลบหลู่หรือไม่เคารพ ครู อาจารย์
        13.3.2  ชักชวนหรือพยายามก่อกวนให้เพื่อนนักศึกษาแตกความสามัคคี
        13.3.3  ก่อการวิวาททั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
        13.3.4  ท�ำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือของผู้อ่ืนโดยเจตนา
        13.3.5  การเล่นพนันในบริเวณมหาวิทยาลัย
        13.3.6  น�ำหรือเสพเครื่องดองของเมา หรือสิ่งเสพติดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
ข้อ 14.  ความผิดต่อไปนี้ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
14.1  นักศึกษาผู้ใดต้องค�ำพิพากษาให้ถูกลงโทษจ�ำคุก
14.2  จ�ำหน่ายยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
14.3  พกพาอาวุธต้องห้ามเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
14.4  ลักทรัพย์หรือท�ำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
14.5  ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันครบ 100 คะแนน
ข้อ 15.  ให้บุคคลตามข้อ 6 มีอ�ำนาจลงโทษนักศึกษาที่กระท�ำผิดวินัย ดังนี้
15.1  อาจารย์ประจ�ำ อาจารย์พิเศษ มีอ�ำนาจสั่งลงโทษตามข้อ 11.1, 11.2, และ 11.3 โดยตัดคะแนน
         ความประพฤติครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน
15.2  หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ เลขานุการภาควิชา หัวหน้าแผนกวินัยนักศึกษา คณะท�ำงาน
         วินัยนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ�ำนาจสั่งลงโทษ ตามข้อ 11.1, 11.2 และ 11.3 โดยตัด
         คะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
15.3  คณบดี รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดี มีอ�ำนาจสั่งลงโทษตามข้อ 11.1, 11.2, และ 11.3 โดยตัดคะแนน
         ความประพฤติครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน
15.4  อธิการบดี รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี มีอ�ำนาจสั่งลงโทษตามข้อ 11.1, 11.2, และ 11.3
         โดยตัดคะแนน ความประพฤติครั้งละไม่เกิน 40 คะแนน
15.5  อธิการบดี หรือรองอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะท�ำงานวินัยนักศึกษา มีอ�ำนาจสั่งลงโทษ
         ตามข้อ 11.4 และ 11.5
ข้อ 16.  ให้คณะท�ำงานวินัยนักศึกษามีอ�ำนาจสั่งลงโทษตามข้อ 11.6
ข้อ 17.  นักศึกษาผู้ใดตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจ�ำเลยในคดีอาญาที่ต้องควบคุมโดยเจ้าหน้าที่หรือหมายขังของศาล
การสั่งลงโทษให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะท�ำงานวินัยนักศึกษา
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3. เครื่่�องแบบนัักศึึกษาและการแต่่งกายของนัักศึึกษา
เครื่่�องแบบนัักศึกึ ษา

มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้มีเครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง ดังนี้
1. การแต่ งกายของนักศึกษาชาย
      (1) เสื้อ ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่มีดอกหรือลวดลายในตัว  ไม่บางเกินสมควร แบบเชิ้ตคอตั้งผ่าอกตลอด กระดุม
กลมสีขาว 5 เม็ด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนสั้นเพียงศอก หรือแขนยาวรัดข้อมือ
ไม่พับแขน มีกระเป๋าหน้าอกเสื้อด้านซ้าย 1 กระเป๋า เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
      (2) กางเกง กางเกงสีกรมท่า หรือสีด�ำ  ไม่มีลวดลาย แบบขายาวปิดข้อเท้า ไม่พับปลายขา ปลายขาเรียว 
ขากว้างไม่น้อยกว่า 20 เซ็นติเมตร ไม่เกิน 26 เซนติเมตร ขอบเอวมีห่วงร้อย เข็มขัดที่แนวตะเข็บด้านข้าง
มีกระเป๋าเจาะข้างละกระเป๋า และจะมีกระเป๋าหลังเป็นกระเป๋าเจาะก็ได้
          (3)  เข็มขัด สายเข็มขัดสีด�ำ หรือน้ำตาลแก่ แบบสุภาพไม่มีลวดลาย มีขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดหัวเข็มขัด
มีตราเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
        (4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�ำหรือสีน�้ำตาลแก่ แบบสุภาพไม่มีลวดลาย
        (5) ถุงเท้าด�ำหรือขาว
2. การแต่ งกายของนักศึกษาหญิง
      (1) เสื้ อ ผ้ า ขาวเกลี้ ย งไม่ มี ด อกหรื อ ลวดลายในตั ว  เนื้ อ ผ้ า มี ค วามหนาพอสมควร แขนสั้ น เหนื อ ศอก
ไม่เกิน 6 เซนติเมตร ผ่าอก มีแนวสาบ อกติดกระดุมโลหะเงิน เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
และให้กลัดเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยไว้ที่อกเบื้องซ้าย เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
      (2) กระโปรง สีด�ำหรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ยาวเสมอเข่า หรือต่ำกว่าแบบเรียบร้อย ไม่ผ่าหน้าหรือหลัง
หรือข้าง และไม่มีเครื่องประดับหรือตกแต่ง หากมีกระดุมต้องเป็นสีเดียวกับกระโปรง
        (3) เข็มขัด สายเข็มขัดสีด�ำขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดหัวเข็มขัดมีตราเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
        (4) รองเท้าหุ้มส้นสีด�ำ หรือสีน้ำตาล แบบสุภาพ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว
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3. เครื่ องแบบในงานพิธี
         (1) นักศึกษาชาย แต่งกายเหมือนเครื่องแต่งกายปกติ และให้ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย กางเกงสีด�ำ
             (2) นักศึกษาหญิง แต่งกายเหมือนเครื่องแต่งกายปกติ เสื้อกลัดกระดุมเงินของมหาวิทยาลัยที่ต้นคอ กระโปรง
สีด�ำ รองเท้าหุ้มส้นสีด�ำ และสวมถุงน่องเป็นสีเนื้อไม่มีลวดลาย
4. เครื่ องหมายที่ใช้ กับเครื่ องแบบ
ใช้เข็มกลัดเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัยที่อกเสื้อเบื้องขวาส�ำหรับนักศึกษาหญิง ส่วนนักศึกษาชายให้ติดเข็มกลัด
เครื่องหมายตรามหาวิทยาลัยที่เนคไท
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4. ครุุยวิิทยฐานะและเข็็มวิิทยฐานะ
ครุุ ยบััณฑิิต

(1)  เสื้อคลุมท�ำด้วยผ้าสีด�ำ ยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่าอกตลอด แขนเสื้อยาวตกข้อมือ ที่
แขนเสื้อทั้งสองข้างในระดับข้อศอกมีแถบก�ำมะหยี่สีเหลืองทองกว้างแถบละ 5 เซนติเมตรจ�ำนวน สามแถบติดเรียงกัน
(2)  ผ้าคล้องคอท�ำด้วยผ้าสีด�ำเช่นเดียวกับสีเสื้อ ด้านนอกมีแถบก�ำมะหยี่สีเหลืองทองขลิบขอบล่าง และแถบ
ก�ำมะหยี่สีประจ�ำคณะขลิบริมขอบบน
(3)  หมวก เป็นหมวกที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 24 เซนติเมตร ท�ำด้วยผ้าสีด�ำมีพู่ห้อยตามสี
ประจ�ำคณะ

ความหมายของสี

  
  

สีเหลืองทอง
สีเลือดหมู
สีน�ำ้ เงิน
สีเหลือง
สีฟ้า    
สีม่วง

หมายถึง   
หมายถึง   
หมายถึง   
หมายถึง   
หมายถึง   
หมายถึง

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย
สีประจ�ำคณะวิศวกรรมศาสตร์
สีประจ�ำคณะบริหารธุรกิจ
สีประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สีประจ�ำคณะบัญชี
สีประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย

เข็มวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธนบุรี  มีลักษณะเป็นรูปเครื่องหมายประจ�ำมหาวิทยาลัย ท�ำด้วยโลหะขนาดกว้าง
4 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร
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5. สวััสดิิการและงานแนะแนว
การให้้ สวััสดิิการแก่่ นัักศึกึ ษา

มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้
1. บริการด้ านกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษาและต่อสังคมใน              
ทุกๆ ด้าน เช่น การสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรและชมรม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
2. บริการด้ านกีฬาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการกีฬาและนันทนาการที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้ดี      
ยิ่งขึน้ โดยจัดให้มชี มรมกฬี าเพือ่ สนับสนุนให้นกั ศึกษารูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และยังสนับสนุนให้มกี ารแข่งขันกีฬาภายใน
และภายนอก รวมทัง้ การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีสนามกีฬามาตรฐานส�ำหรับการแข่งขันและการฝึกซ้อม
3. การให้ คำ� ปรึกษา แนะแนว
มหาวิทยาลัยได้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ได้แก่ คู่มือ จุลสาร แผ่นพับ  เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ตลอดจนให้คำ� ปรึกษาเป็นรายบุคคลและกลุม่ ทัง้ ปัญหาในด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว โดยให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาสามารถ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างมเี หตุผลและมหาวิทยาลัยได้จดั สรรทุนการศึกษาให้กบั นักศึกษาประเภทต่างๆ เป็นจ�ำนวนมากทุกปี
4. บริการด้ านสุขภาพอนามัย
มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากมีกรณีเจ็บป่วยรุนแรงจะมีรถอ�ำนวยความ
สะดวกในการน�ำส่งโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยจัดให้มกี ารประกันอุบตั เิ หตุแก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยให้ความคุม้ ครอง และ
ผลประโยชน์ค่าทดแทน
5. การศึกษาวิชาทหาร
ผู้สมัครแบ่ งออกเป็ น 2 เพศ
1. เพศชาย
2. เพศหญิง
ประเภทของผู้สมัคร นศท.
ไม่เคยสมัครมาก่อน
เคยรายงานขอผ่อนผันไว้ (เฉพาะผู้ที่เคยสมัครเมื่อปีการศึกษาก่อนแต่คุณลักษณะทางร่างกายไม่ได้ขนาดที่ 
ก�ำหนดเท่านั้น) โดยสถานศึกษาวิชาทหารส่งรายชื่อให้กับ กอ.รับสมัครไว้แล้ว และต้องมีคะแนนเฉลี่ยในปีที่ขอผ่อนผัน
ตามที่ รด.ก�ำหนด
คุณลักษณะของผู้สมัครเป็ น นศท. ชัน้ ปี ที่ 1
1. เป็นชายหรือหญิง สัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้อง
    ได้รับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ไม่สามารภจะรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
4. ไม่เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ตามกฎหมายที่ออกตามความในมาตรา
     13(3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
5. มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดความสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ตามที่กรมการรักษาดินแดนก�ำหนด
6. มีความประพฤติเรียบร้อย
7. ไม่เป็นทหารประจ�ำการ กองประจ�ำการ หรือถูกก�ำหนดตัวเข้ากองประจ�ำการแล้ว
คุณสมบัติ
1. ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหารที่กรมการรักษาดินแดนเปิดท�ำการฝึกวิชาทหาร
2. ส�ำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาชั้นมัธยมปีที่สาม
   หรือเทียบเท่าตามที่  ทบ.ก�ำหนด (คะแนนเฉลี่ย ทบ. ก�ำหนด 2.0 ขึ้นไป) หรือเคยเป็นลูกเสือสามัญ
    รุ่นใหญ่ และสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่าแปดวิชา และส�ำเร็จการศึกษาตั้งแต่มัธยมปีที่สาม หรือ
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        เทียบเท่าขึ้นไป จะต้องมีผลการศึกษาไม่ต�่ำกว่า 1.5 ส�ำหรับผู้ซึ่งส�ำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
       สาม หรือเทียบเท่าขึ้นไป และก�ำลังอยู่ในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ของกระทรวงกลาโหม หรือก�ำลังศึกษา
    อยู่ในสถานศึกษาตามที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนดได้ ต้องมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมปีที่สามหรือ
     เทียบเท่าตามที่กองทัพบกก�ำหนด
3. ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
    วิชาชีพชั้นสูง และส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ต�่ำกว่าชั้นปีที่ 3 จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อให้จบ
   หลักสูตรการฝึกวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนดได้ โดยไม่ต้องช�ำระเงินค่าบ�ำรุงเพื่อส่งเสริม
     การฝึกวิชาทหาร
เงื่อนไขบังคับต้ องปฏิบัติตามระเบียบ กรมการรั กษาดินแดน ดังต่ อไปนี ้
     1. ต้องรับสมัคร และรายงานตัว จึงจะเข้ารับการฝึกได้
     2. ต้องช�ำระเงินบริจาคบ�ำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
     3. ต้องไว้ผม แต่งกาย ตามระเบียบที่ก�ำหนด
     4. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและค�ำสั่งโดยเคร่งครัด
     5. ผู้สมัครใหม่ชั้นปีที่ 1 (ชาย-หญิง) ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามระเบียบฯที่ก�ำหนด
หลักฐานการสมัครเป็ น นศท. ชัน้ ปี ที่ 1
1. ใบสมัคร (ทบ. 349-001) ติดรูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. กรอกข้อความในช่องที่ต้องการให้ครบถ้วนถูกต้อง
    โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาและบิดา มารดา หรือผู้ปกครองลงนามให้การยินยอมเรียบร้อย
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. หลักฐานการศึกษา (ส�ำเนาใบ รบ. 1 ต)
4. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี
หลักฐานการรายงานตัว (นศท. ชัน้ ปี ที่ 2, 3, 4, และ 5)
1. ซ้ำชั้น เลื่อนชั้น โอนย้ายสถานศึกษา
     1.1 ใบรายงานตัว สีเขียว (รด.3)
     1.2 หนังสือรับรองการฝึก(ส่วนกลาง รด.ออกให้ ส่วนภูมิภาค แผนกฝึก มทบ.จทบ. ออกให้)
           ในกรณีโอนย้ายสถานศึกษาและรอรับสิทธิจะต้องมีหนังสือรับรองขอรับสิทธิด้วย 1 ฉบับ
สิทธิและผลประโยชน์ ท่ ีนักศึกษาวิชาทหารได้ รับ ดังนี ้
1. ระหว่างการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ได้รับการยกเว้นการเรียก-ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง
     ประจ�ำการในยามปกติ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2. ได้รับการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ และเข้าฝึกวิชาทหาร หรือทดลองเพื่อความพรั่งพร้อมและ
    ในการระดมพล
3. ผู้ที่สอบได้ช้ันปีที่ 1 รับราชการทหารในกองประจ�ำการหนึ่งปีหกเดือน แต่ถ้าเป็นผู้ร้องขอเข้ารับราชการ
     ทหารในกองประจ�ำการ จะรับราชการทหารในกองประจ�ำการเพียง 1 ปี
4. ผู้ที่สอบได้ช้ันปีที่ 2 รับราชการทหารในกองประจ�ำการหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นผู้ร้องขอเข้ารับราชการทหารใน
     กองประจ�ำการจะรับราชการทหารในกองประจ�ำการเพียง 6 เดือน
5. ผู้ที่สอบได้ช้ันปีที่ 3 ปลดเป็นทหารกองหนุน โดยมิต้องเข้ารับราชการทหารในกองประจ�ำการ
6. ผู้ที่ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารจะได้รับยศทางทหาร ดังต่อไปนี้
    6.1 ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  2 และส�ำเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนที่สอนหลักสูตรของกระทรวง
           ศึกษาธิการ ซึ่งมีหลักสูตรตั้งแต่สองปีขึ้นไป เมื่อรับราชการแล้ว ขอแต่งตั้งยศเป็นสิบตรีได้
       6.2  ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารชัน้ ปีที่ 3 และส�ำเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนที่สอนหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธกิ าร
            ซึ่งมีหลักสูตรตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียนประจ�ำการแล้วขอแต่งตั้งยศเป็นสิบเอกได้
     6.3 ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และส�ำเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนที่สอนตามหลักสูตรของกระทรวง
             ศึกษาธิการซึ่งมีหลักสูตร 3 ปีขึ้นไป เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ�ำการแล้วขอแต่งตั้งยศเป็นสิบโทได้
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     6.4 ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  4 แต่ไม่ส�ำเร็จวิชาชีพดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกอง
             ประจ�ำการแล้ว ขอแต่งตั้งยศจ่าสิบตรีได้
      6.5 ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 และส�ำเร็จวิชาชีพจากส�ำนักอุดมศึกษาได้รับปริญญาอนุปริญญา
        หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ�ำการและได้รับการฝึกอบรม
            ตามระเบียบกองทัพบกแล้ว ขอแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีได้
          6.6  สำ� เร็จการฝึกวิชาทหารชัน้ ปีที่ 5 แต่ไม่สำ� เร็จวิชาชีพตามทกี่ ล่าวข้างต้น แต่สำ� เร็จวิชาชีพจากโรงเรยี น
         ที่สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เมื่อได้ขึ้น
            ทะเบียนกองประจ�ำการแล้ว ขอแต่งตั้งยศเป็นจ่าสิบเอกได้
     6.7 ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  5 แต่ไม่ส�ำเร็จวิชาชีพตามที่กล่าวมาแล้ว  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกอง
            ประจ�ำการแล้ว ขอแต่งตั้งยศเป็นสิบเอกได้
     6.8 ผู้ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่  3-5 จะได้รับการพิจารณาพิเศษในการบรรจุเข้าท�ำงานทั้ง
            ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่สังกัดกองทัพทั้ง 3 กองทัพ และได้
            คะแนนเพิ่มในการสอบคัดเลือกตามอัตราส่วนชั้นปีที่ส�ำเร็จการฝึก
6. การผ่ อนผันการตรวจเลือกเข้ ารั บราชการทหาร
มหาวิทยาลัยให้บริการในการติดต่อ ประสานงานในเรื่องการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
การขอผ่ อนผันการตรวจเลือกเข้ ารั บราชการทหารกองประจ�ำการ
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ต้องปฏิบัติและมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ไม่เคยขอผ่อนผันต่อมหาวิทยาลัยไว้ก่อน
2. ไม่เป็นนักศึกษาวิชาทหารอยู่ในขณะที่ยื่นร้องขอผ่อนผัน
3. ต้องมีอายุไม่เกิน 26 ปี (นับถึงวันที่จะถูกคัดเลือก)
4. ต้องยื่นค�ำร้องขอผ่อนผันฯต่อมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่ก�ำหนดเท่านั้น
5. หลักฐานประกอบค�ำร้องขอผ่อนผันฯ
      5.1 ส�ำเนา ส.ด.9 จ�ำนวน 2 ฉบับ
      5.2 ส�ำเนาทะเบียนบ้านจ�ำนวน 2 ฉบับ
สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการผ่ อนผันการตรวจเลือกเข้ ารั บราชการทหารกองประจ�ำการ
(ยกเว้ นนักศึกษาวิชาทหาร)
1. นักศึกษาต้องไปรับหมายเกณฑ์การเข้ารับราชการทหารด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการเขตหรืออ�ำเภอตาม
     ภูมิล�ำเนาทหารที่ตน สังกัด ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย
2. แม้ ว ่ า วิทยาลั ย จะได้ ส ่ ง บั ญ ชี ข อผ่ อ นผั น ไปยั ง ทบวงมหาวิทยาลั ย แล้ ว ก็ ต าม นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งไป
       รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ใน วันตรวจเลือก ณ เขตหรืออ�ำเภอตามภูมิล�ำเนาทหารที่ต้นสังกัดทุกปี จนกว่า
     จะจบการศึกษา ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตาม กฎหมาย
3. นักศึกษารอบบ่าย และรอบค�่ำมีสิทธิขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�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 วิชาทหาร
     เพื่อทดลองความพรั่งพร้อม หรือการระดมพล
นักศึกษาที่ประสงค์ จะขอผ่ อนผันการเรี ยกพลฯต้ องปฏิบัติและมีคุณสมบัติดังนี ้
1. ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่  3 โดยได้ขึ้นทะเบียนกองประจ�ำการ และปลดเป็นทหารกองหนุนตาม
    กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
2. ผ่านการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ�ำการ และได้ปลดประจ�ำการเป็นทหารกองหนุน
3. นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนตามปกติ ไม่มีสิทธิขอยื่นผ่อนผันการเรียกพล
4. ต้องยื่นค�ำร้องขอผ่อนผัน ต่อวิทยาลัยภายในเวลาที่ก�ำหนดเท่านั้น
5. หลักฐานประกอบค�ำร้องขอผ่อนผันฯ
      5.1 หนังสือส�ำคัญ แบบ ส.ด.3
5.3 หลักฐานการแจ้งย้ายภูมิล�ำเนาทหาร (ถ้ามี)
      5.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล (ถ้ามี)
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สำนัักทะเบีียนและประมวลผล
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย ในสิ่งที่นักศึกษามีข้อสงสัยทางด้านวิชาการและงาน
ทะเบียน จึงขอแนะน�ำให้นักศึกษาติดต่อกับมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการและงานทะเบียน ดังต่อไปนี้
1. การติดต่ อกับมหาวิทยาลัยทางด้ านวิชาการ
ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะที่ตนสังกัด โดยขอปรึกษาในสิ่งที่เกี่ยวกับ
     1.1 หลักสูตรและวิชาเรียนของแต่ละสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่
     1.2 การเรียน การสอน การสอบ และตารางสอน ตารางสอบ ประจ�ำภาค
     1.3 เนื้อหาของกระบวนวิชาต่างๆ ของคณะและสาขาวิชานั้นๆ
     1.4 การขออนุมัติให้เปิดสอนวิชาเรียนนอกโปรแกรมการเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศเปิดสอนกระบวนวิชาเรียน
     1.5 ปัญหาการศึกษาและอื่นๆ
2. การติดต่ อกับมหาวิทยาลัยทางด้ านงานทะเบียน
ให้ติดต่อกับส�ำนักทะเบียนและประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
     2.1 การสมัครเรียน การรับมอบตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
     2.2 การลงทะเบียน
     2.3 การเพิ่ม-ลด หรือถอนรายวิชา
     2.4 การลาออก และการพ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากเหตุต่างๆ
     2.5 การท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
     2.6 การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
     2.7 การขอหนังสือรับรองต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฯลฯ
     2.8 การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Record)
     2.9 การขอหนังสือรับรองวุฒิ และปริญญาบัตร
   2.10 การขอย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายรอบเวลาเรียน
   2.11 การขอศึกษาต่อเพื่อคงสภาพนักศึกษา ซึ่งให้ออกตามระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
           การจ�ำหน่ายออก กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2
   2.12 การขอลาพักการศึกษา
   2.13 การขอหนังสือรับรองการศึกษา ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องล่วงหน้า 5 วันท�ำการ
   2.14 การขอ Transcript นักศึกษาต้องยื่นค�ำร้องล่วงหน้า 7 วันท�ำการ
   2.15 การขอหลักฐานการศึกษาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ส�ำนักทะเบียนจะเป็นฝ่ายนัด แล้วแต่กรณี
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รหัสประจ�ำตัวนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2552 ส�ำนักทะเบียนฯ ได้จัดท�ำเลขรหัสส�ำหรับนักศึกษา ขึ้นใหม่ โดยมีตัวเลข 13 หลัก ดังนี้

A

B

C

D		

E

F

G

ชุด A แสดงรหัสประจ�ำปีการศึกษา
ชุด B แสดงรหัสของศูนย์การศึกษา คือ
          01 มหาวิทยาลัยธนบุรี
          02 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ล�ำพูน
          03 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
ชุด C แสดงรหัสภาคการศึกษา คือ
          1. หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 1
          2. หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 2
          3. หมายถึง ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชุด D แสดงรหัสคณะ คือ
          01 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
          02 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
          03 หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          04 หมายถึง คณะบัญชี
ชุด E แสดงรหัสสาขาวิชา คือ
          01 สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
          02 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
          03 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          04 สาขาวิิชาการจััดการ
          05 สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจดิิจิิทััล
          06 สาขาวิิชาการบััญชีี
         
         

07 สาขาวิิชาวิิทยาการข้้อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
08 สาขาวิชาการตลาด
09 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
10 สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม
11 สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
12 สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว
13.สาขาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมีีเดีีย

ชุด F แสดงรหัสหลักสูตรที่เรียน 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
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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 นักศึกษาเข้าศึกษาใน ปีการศึกษา 2552
ชุด B 03 หมายถึง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี โรงเรียนศรีวัฒนา
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ กรุงเทพฯ
ชุด C 1 หมายถึง ภาคการศึกษาที่ 1
ชุด D 02 หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
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�ำหนดเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศให้ลงทะเบียน
ก่อนเปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษา
1.2 การลงทะเบียนล่าช้า หมายถึง การลงทะเบียนไม่ทันตามก�ำหนดเวลาปกติที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ลงทะเบียน
(การลงทะเบียนล่าช้า นักศึกษาจะต้องช�ำระค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
2. เงื่อนไขของการลงทะเบียน
2.1 การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และถ้ารายวิชาใดมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิชาที่
ต้องศึกษาก่อน (Pre-requisite) ซึง่ ได้กำห
� นดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาจะต้องศึกษาปฏิบัตติ ามข้อก�ำหนดนัน้ ก่อน หรือได้รบั อนุมตั ิ 
เป็นกรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิชานั้นๆ
2.2 นักศึกษาที่มไิ ด้ลงทะเบียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูรอ้ นจะไม่มสี ทิ ธิ
ศึกษาในภาคการศึกษานัน้ ยกเว้นในกรณีทนี่ กั ศึกษามีเหตุจำ� เป็นสุดวิสัยและได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียนไว้เป็นกรณี พิเศษจากอธิการบดี
2.3 จ�ำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้
     2.3.1 นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา
2.3.1.1 นักศึกษาปกติ จะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
              และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
2.3.1.2 นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจ จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า
             9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
     2.3.2 นักศึกษาที่เรียนไม่เต็มเวลา
2.3.2.1 นักศึกษาปกติ  จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
         และไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2.3.2.2 นักศึกษาที่อยู่ในสภาพรอพินิจ จะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
    2.3.3 การลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างไปจาก ข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ 
ได้รับมอบหมาย
2.4 ก�ำหนดวันลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ข้ อปฏิบตั ใิ นการลงทะเบียน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา จะต้องปฏิบัติดังนี้
3.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง และช�ำระเงินค่าหน่วยกิต ค่าบ�ำรุง และค่าอื่นๆ พร้อมกับการลงทะเบียน
3.2 ห้ามลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาและสอบให้ได้ก่อน เพราะเป็นวิชาต่อเนื่องซึ่งหลักสูตรบังคับไว้
3.3 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาเรียน โดยมีจ�ำนวนหน่วยกิตในช่วงที่ก�ำหนดไว้ของแต่ละคณะสาขาวิชาและ
หลักสูตร ยกเว้นนักศึกษาที่ Upgrade เพื่อจบการศึกษา
4. ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
ค�ำชี้แจง และขั้นตอนการลงทะเบียน
4.1 นักศึกษาขอแบบพิมพ์ใบลงทะเบียน ที่สาขาวิชาหรือคณะวิชา
4.2 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบรายวิชาที่ลงทะเบียนอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
4.3 ยื่นแบบพิมพ์ลงทะเบียนที่ส�ำนักทะเบียนฯ พร้อมบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
4.4 นักศึกษารอรับส�ำเนาใบแสดงผลรายวิชาที่ลงทะเบียนพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการช�ำระเงินค่าหน่วยกิต และค่า
บ�ำรุงต่างๆ
4.5 นักศึกษาติดต่อช�ำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
4.6 ห้ า มนั ก ศึ ก ษาเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไ ข รายวิชาที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ ล งทะเบียนจากอาจารย์ ที่ป รึ ก ษา
(ตามข้อ 2) โดยเด็ดขาด
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4.7 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียน ให้นกั ศึกษาปฏิบัตติ ามขัน้ ตอนการ เพิ่ม ลด รายวิชา ภายหลัง
ทัง้ นีโ้ ดยความเห็นชอบของอาจารย์ทปี่ รึกษา
4.8 รายวิชาที่มีการแบ่งกลุ่มการเรียน ให้นักศึกษาระบุกลุ่มให้ชัดเจน
4.9 นักศึกษาจะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวทุกครั้งที่ลงทะเบียน / เพิ่ม / ลด รายวิชา
5. การเพิ่มรายวิชา
หากมีความจ�ำเป็นนักศึกษาอาจขอเพิ่มรายวิชาเรียนส�ำหรับภาคปกติได้ภายใน 2 สัปดาห์ ส�ำหรับภาคฤดูร้อน
เพิ่มได้ภายใน 1 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดเรียน แต่การเพิ่มรายวิชานี้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ระบุไว้ของแต่ละคณะ และจะ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
6. การเพิกถอนหรื อลดรายวิชา
หากมีความจ�ำเป็นต้องเพิกถอนหรือลดรายวิชา นักศึกษาด�ำเนินการได้ ดังนี้
6.1 การขอเพิกถอนหรือลดรายวิชา จะกระท�ำได้ภายใน 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 2
สัปดาห์ แรกของภาคฤดูร้อน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การขอเพิกถอนหรือลดรายวิชาภายในก�ำหนดนี้จะไม่บันทึก
ในรายงานผลการศึกษา
6.2 การขอเพิกถอนหรือลดรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 6.1 จะต้องท�ำค�ำร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
จากอธิการบดี และต้องได้รับอนุมัติให้เพิกถอนได้ วิชาที่ขอเพิกถอน จะบันทึกสัญลักษณ์ W ถ้าไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาจะต้อง
ศึกษาวิชานั้นต่อไป
7. การเปลี่ยนวิชาเรี ยน
ให้นักศึกษาถอนวิชาเรียนที่จะเปลี่ยนออกก่อนแล้วจึงขอเพิ่มวิชาเรียนใหม่ภายหลัง แต่ต้องอยู่ในก�ำหนดเวลาของ
การเพิ่มวิชาเรียน โดยด�ำเนินการตามขั้นตอนท�ำนองเดียวกับการเพิ่ม-ลดรายวิชาทุกประการ
8. นักศึกษาที่คาดว่ าจะส�ำเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ให้ด�ำเนินการล่วงหน้าไว้ดังต่อไปนี้
8.1 ยื่นค�ำร้องเพื่อขอจบการศึกษา ตามวันเวลาที่ก�ำหนดในปฏิทินการศึกษา
8.2 ยื่นค�ำร้องขอหลักฐานการศึกษา(Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ พร้อมด้วยรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ�ำนวน 3 รูป
       ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นด�ำ สวมครุยตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
8.3 นักศึกษาที่ไม่ย่ืนเรื่องขอจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่จบตามก�ำหนดระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในปฏิทินการศึกษา
       ถือว่าไม่จบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น

ข้ อปฏิบตั เิ กี่ยวกับการสอบ

เพื่อให้การจัดการสอบในทุกระดับการศึกษาและทุกประเภท ของการสอบของมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดัง
นั้น มหาวิทยาลัยธนบุรีจึงได้มีระเบียบว่าด้วย การสอบ ดังนี้
ข้อ 1 นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด นักศึกษาที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถ
เข้าสอบได้ต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนภายในวันสอบ มิฉะนั้นจะได้รับคะแนนเป็น 0 ในรายวิชาที่ขาดสอบ
ข้อ 2 ให้นักศึกษาที่เข้าสอบแต่งกายตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ข้อ 3 ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดังหรือท�ำความร�ำคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมในห้องสอบหรือบริเวณ                  
ใกล้เคียง
ข้อ 4 ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว  30 นาที หรืออกจากห้องสอบภายใน 45 นาทีหลังจากเริ่มสอบ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ควบคุมการสอบ
ข้อ 5 ห้ามน�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าห้องสอบเว้นแต่ไม้บรรทัด ปากกา ดินสอ หมึก ยางลบและสิ่งที่ประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ 6 ห้ามน�ำกระดาษค�ำตอบหรือกระดาษที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบ
ข้อ 7 เมื่อต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในระหว่างการสอบ ให้ยกมือขึ้นและแจ้งความประสงค์ให้อาจารย์ควบคุมการสอบ
ทราบก่อน
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ข้อ 8 เมื่ออาจารย์ควบคุมการสอบแจ้งให้ทราบว่าหมดเวลาสอบแล้วให้ส่งกระดาษค�ำตอบทันทีแล้วออกจากห้องสอบ
ข้ อ 9 นั ก ศึ ก ษาจะถู ก พิจารณาให้ ไ ด้ รั บ โทษฐานในการสอบหากผู ้ คุ ม สอบตรวจพบหลั ก ฐานว่ า นั ก ศึ ก ษามี
พฤติกรรมดังต่อไปนี้
          “พกพาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอบด้วยวิธีการต่างๆ”
          “พกพาอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ”
          “สอบถามหรือลอกดูผู้สอบคนอื่น”
          “แสดงพฤติกรรมอื่นๆ ที่ส่อเจตนาว่าท�ำการทุจริตในการสอบ”
ข้อ 10 นักศึกษาผู้ใดละเมิดหรือมีพฤติกรรมส่อแสดงว่าละเมิดข้อบังคับดังกล่าวมาข้างต้น ให้อาจารย์ควบคุมการ
สอบ ตักเตือน หากไม่เชื่อฟังให้อาจารย์ควบคุมการสอบสั่งให้นักศึกษาผู้นั้นออกจากห้องสอบแล้วรายงานต่อคณบดีเพื่อด�ำเนิน
การเสนอพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
ข้อ 11 เมื่อปรากฎกรณีทุจริตในการสอบ ให้อาจารย์ควบคุมการสอบรวบรวมหลักฐานและบันทึกลักษณะความผิด
ไว้ในกระดาษค�ำตอบ ให้นักศึกษาผู้กระท�ำผิดลงชื่อรับผิด พร้อมทั้งลงชื่อรับรองอย่างน้อย 2 คนหรือกระท�ำการอย่างใด อย่าง
หนึ่งตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการทุจริตในการสอบจริงแล้วให้รีบรายงานต่อคณบดีเพื่อน�ำเสนอคณะ
กรรมการวิชาการพิจารณาก่อนเสนออธิการบดีลงโทษตามข้อระเบียบต่อไป
ข้อ 12 ในการสอบครั้งใด ถ้าปรากฏเป็นที่เชื่อถือได้ว่าข้อสอบรายวิชาใดมีการล่วงรู้ไปยังผู้เข้าสอบด้วยวิธีใดๆ
ก่อนที่จะเริ่มเข้าห้องสอบรายวิชานั้น ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจสั่งให้มีการสอบใหม่เฉพาะรายวิชานั้น แม้จะมีการตรวจให้ค่า
ระดับคะแนนแล้วก็ให้ถือว่าเป็นโมฆะ
ข้อ 13 ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจในการพิจารณาโทษ และสั่งการลงโทษตามระเบียบ
ข้อ 14 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งหรือออกประกาศ หรือก�ำหนด วิธีการ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
เกณฑ์ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริ ตในการสอบ
ข้อ 15 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ จะถูกลงโทษให้ได้รับอักษรระดับคะแนน F ในรายวิชาที่ทุจริต และอาจถูกสั่ง พัก
การเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
ข้อ 16 กรณีที่นักศึกษาได้ท�ำการทุจริตในการสอบเป็นครั้งแรก ให้ปรับตกในรายวิชาที่นักศึกษากระท�ำการทุจริต
16.1 นักศึกษาที่กระท�ำการทุจริตในการสอบภาคการศึกษาที่ 1 ให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2
        ของปีการศึกษานั้น
16.2 นักศึกษาที่ท�ำการทุจริตในการสอบในภาคการศึกษาที่ 2 ให้พักการศึกษาในภาคฤดูร้อนของ                  
        ปีการศึกษานั้น และในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป
16.3 นักศึกษาที่ท�ำการทุจริตในการสอบในภาคฤดูร้อน ให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของ                  
        ปีการศึกษาถัดไป
ข้อ 17 กรณีที่นักศึกษาได้กระท�ำการทุจริตเป็นครั้งที่สอง ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
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ว่่ าด้้ วย การเทีียบโอนความรู้้� ทัักษะและประสบการณ์์ จากการศึึกษานอกระบบและ / หรืื อ
การศึึกษาตามอััธยาศััยเข้้ าสู่่�การศึึกษาในระบบ ตามหลัักสููตร
ระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
โดยที่พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ก� ำห นดให้ มี ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย นจากการศึ ก ษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนองปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตและการขยายโอกาส
ทางการ ศึกษา อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 34
แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2550 วันที่ 11 มีนาคม
2550 จึงมีมติให้ออก ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษา
นอกระบบและ / หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ไว้ดังนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จาก การ
ศึกษานอกระบบและ / หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
         “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยธนบุรี
       “นั ก ศึ ก ษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีที่ขอเทียบโอนความความรู้ทักษะและประสบการณ์
       จากการศึกษานอกระบบ  และ / หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเป็นหน่วยกิต เทียบเท่า
         รายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย
       “การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ” หมายถึง การเทียบโอนความรู้ทักษะประสบการณ์จาก
       การศึกษานอกระบบ และ / หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาเพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชา
         ตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ข้ อ 5 ผู้มีสิทธิขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ต้องมีความรู้พื้นฐานตามที่ก�ำหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย รับรองในระดับ
ที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
          5.1 กรณีขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี  ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา
       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
5.2 กรณีขอเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ระดับบัณฑิตศึกษาต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา
       ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข้ อ 6 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
6.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยยื่นค�ำร้องต่อคณะวิชาให้เทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ภายใน
        ระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา โดยให้คณะกรรมการวิชาการ / หรือคณะกรรมการบริหาร
      ในคณะวิชา คณะกรรมการประจ�ำหลักสูตร ด�ำเนินการดังนี้
     6.1.1 ระดับปริญญาตรี  ให้คณะกรรมการวิชาการ / หรือคณะกรรมการบริหารในคณะวิชาพิจารณา
           ด�ำเนินการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาที่ยื่นค�ำร้องแล้วน�ำเสนอ
  คณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
      6.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ให้คณะกรรมการประจ�ำหลักสูตรพิจารณาการเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์์ ของนัักศึึกษาที่่�ยื่่�นคำำ�ร้้อง แล้้วนำำ�เสนอคณบดีีบััณฑิิตวิิทยาลััยเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
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6.2 จำำ�นวนหน่่วยกิิตที่่�นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีและระดัับบััณฑิิตศึึกษาจะลงทะเบีียนศึึกษาให้้เป็็นไป
      ตามข้้อกำำ�หนดมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี พ.ศ. 2550
6.3 การบัันทึึกผลการเรีียนที่่�ได้้จากการเทีียบโอนความรู้้� ทัักษะและประสบการณ์์ให้้บัันทึึกตามวิิธีีการ
      ประเมินผลดังนี้
      6.3.1 หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized Test)
      6.3.2 หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้บันทึก “CE” (Credits from Exam)
      6.3.3 หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา / หรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบัน
อุดมศึกษาให้บันทึก “CT” (Credits from Training)
      6.3.4 หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก “CP” (Credits from Portfolio)
6.4 นักศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัย
      ก�ำหนด
6.5 ในการคิดแต้มเฉลี่ยสะสม จะไม่น�ำผลการเรียนรู้จากการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์
      มาคิดแต้มเฉลี่ยสะสม
ข้ อ 7 นักศึกษามีระยะเวลาการศึกษาดังนี้
7.1 ระดับปริญญาตรี
      7.1.1 นักศึกษาจะต้องศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียนศึกษาไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิส�ำเร็จการศึกษา
     7.1.2 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหน่วยกิตต่ำกว่า 33 หน่วยกิต จะต้องศึกษาให้ส�ำเร็จตาม
  หลักสูตรภายในเวลา 7 ปีการศึกษา
       7.1.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหน่วยกิตตั้งแต่ 33 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 65 หน่วยกิต จะต้อง
  ศึกษาให้ส�ำเร็จตามหลักสูตรภายใน 6 ปีการศึกษา
        7.1.4  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหน่วยกิตตั้งแต่ 66 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 98 หน่วยกิต จะต้อง
  ศึกษาให้ส�ำเร็จตามหลักสูตรภายในเวลา 5 ปีการศึกษา
     7.1.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหน่วยกิตตั้งแต่ 99 หน่วยกิต แต่ต้องไม่เกินสามในสี่ของ
  จ�ำนวนหน่วยกิตในหลักสูตร จะต้องศึกษาให้ส�ำเร็จตามหลักสูตรภายในเวลา 4 ปีการศึกษา
7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะต้องศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียน
     ศึกษาไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิส�ำเร็จการศึกษา
      ทั้งนี้จะต้องศึกษาให้ส�ำเร็จตามหลักสูตรภายในเวลา 4 ปีการศึกษา
ข้ อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจออกประกาศ ค�ำสั่งก�ำหนดแนวทางปฎิบัติเพื่อให้
การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550

(นายอุดม เฟื่องฟุ้ง)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ว่่ าด้้ วย การเทีียบโอนหน่่ วยกิิตในการเข้้ าศึึกษาหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2550
โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนองปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตและการขยายโอกาสทางการศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  2/2550 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2550 จึงมีมติให้ออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การเทียบโอน หน่วยกิตในการเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ไว้ดังนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2550”
ข้ อ 2  ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับกับนักศึกษาทขี่ อเทยี บโอนหน่วยกติ จากการศึกษาในระบบ ส�ำหรับหลักสูตรระดับปรญ
ิ ญา
ตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 นักศึกษาที่มีสิทธิขอเทียบโอนหน่วยกิต ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
           3.1 ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต
         การคัดเลือกนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.2 เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส�ำนักงาน
       คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง หรือเป็นผู้ส�ำเร็จ
        การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ
        หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
3.3  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
        1) เป็นผู้มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือติดยาเสพติด
        2) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
        3) เป็นผู้วิกลจริต
ข้ อ 4 การเทียบรายวิชาเรียน ให้ถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
      4.1 เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความ
  เห็นชอบหรือเทียบคุณวุฒิให้
       4.2 เป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโดย
 พิจารณาจากค�ำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร หรือสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเดิมเทียบเคียงกับค�ำ
  อธิบายรายวิชาตามหลักสูตร หรือสาขาของมหาวิทยาลัยธนบุรี
           4.3  เป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพ วิชาโท และหมวดวิชา
เลือกเสรีที่สอบไล่ได้ในระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grade) ไม่ต่ำกว่า C หรือแต้มระดับคะแนน
(Grade Point) 2.00 หรือเทียบเท่าโดยไม่ต้องพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grade) ของวิชา
ที่ต้องศึกษาก่อนตามหลักสูตร
ข้ อ 5 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องยื่นค�ำร้องต่อคณบดีในคณะวิชาที่ต้องการศึกษาภายใน 14 วันนับตั้งแต่
วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเพื่อขอรับรองการอนุมัติเทียบโอนหน่วยกิตจากอธิการบดี
ข้ อ 6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหน่วยกิตจะต้องศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา โดยจะต้อง
ลงทะเบียนศึกษาในสองภาคการศึกษาปกติแรกไม่ต�่ำว่า 18 หน่วยกิต และลงทะเบียนศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ25 ของจ�ำนวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิส�ำเร็จการศึกษา
ข้ อ 7 การเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษาเทียบโอน
          7.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหน่วยกิตไม่เกิน 32 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
        7.2 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหน่วยกิตตั้งแต่ 33 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 65 หน่วยกิต ให้เทียบฐานะเป็น
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2
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7.3 นัักศึึกษาที่่�ได้้รัับอนุุมััติิให้้เทีียบโอนหน่่วยกิิตตั้้�งแต่่ 66 หน่่วยกิิต แต่่ไม่่เกิิน 98 หน่่วยกิิต ให้้เทีียบฐานะเป็็น
  นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3         
7.4 นัักศึึกษาที่่�ได้้รัับอนุุมััติิให้้เทีียบโอนหน่่วยกิิตตั้้�งแต่่ 99 หน่่วยกิิตขึ้้�นไป ให้้เทีียบฐานะเป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4
ข้ อ 8 นักศึกษาเทียบโอนจะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 9 นักศึกษาจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมหากได้ลงทะเบียนศึกษาไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรและมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การให้เกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้ อ 10 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอ�ำนาจออกประกาศ ค�ำสั่ง ก�ำหนดแนวทางปฎิบัติเพื่อ
ด�ำเนินการเป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบัติตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่มิได้เป็นไปตามระเบียบนี้
ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจวินิจฉัย การวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550

(นายอุดม เฟื่องฟุ้ง)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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การใช้้งานระบบบริิการการศึึกษาสำหรัับนัักศึึกษา
1 ระบบบริิการการศึึกษาผ่่ านเครืื อข่่ ายอิินเทอร์์ เน็็ต
1.1 ระบบบริการการศึกษาผ่ านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตคืออะไร

ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�ำหรับนักศึกษา คือ ระบบที่ให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรีผ่านระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ การลงทะเบียนเรียน ระเบียบ  ประวัติ 
ผลการศึกษา ตรวจสอบจบ  ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาโดยผ่าน Web site http://reg.tct.ac.th
ของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นระบบการท�ำงานในลักษณะ Web base

1.2 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น

• ความรู้ พืน้ ฐานก่ อนการใช้ ระบบ
   ก่ อ นใช้ ร ะบบบริ ก ารการศึ ก ษาผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ค วามรู ้ พื้ น ฐานการใช้ ง าน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป
• ค�ำศัพท์ ท่ ีใช้ ในคู่มือ
   เมาส์ หมายถึงอุปกรณ์ช่วยในการน�ำข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้ ร่วมกับ 
   แป้นพิมพ์ อักษร

รู ปเมาส์ ตวั อย่ าง
รู ปที่ 1 รู ปเมาส์ ตวั อย่ าง
คลิก หมายถึงการใช้นิ้วกดลงบนปุ่มส่วนบนเมาส์ 1 ครั้งแล้วปล่อย

2 เริ่มต้ นใช้ งานระบบ

นักศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการก�ำหนด Location หรือ Netsite ในโปรแกรม Internet Explorer ไป
ที่ URL ที่ทางมหาวิทยาลัยก�ำหนด แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะน�ำนักศึกษาไปสู่ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

รูปที่ 2 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ
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หน้าข่าวประกาศจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที่นักศึกษาเข้ามาที่เว็บไซต์ ของงานทะเบียนเพื่อแสดงข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ จากงานทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยเรียงล�ำดับจากประกาศที่มีความส�ำคัญจากมากไปหาน้อยให้
นักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่ชื่อเรื่องประกาศดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) นักศึกษาควรใช้ Website
นี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อที่จะทราบข่าวประกาศต่างๆ ของงานทะเบียนที่แจ้งมา
จากรูป จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งประกอบไปด้วย การเข้าสู่ระบบ,
รายวิชาที่เปิดสอน, ตารางเรียนนักศึกษา, ตารางสอนอาจารย์, ตารางการใช้ห้อง, ปฏิทินการศึกษา, สาขาวิชาที่เปิดสอน และ
ตอบค�ำถาม ถ้านักศึกษาสนใจต้องการทราบรายละเอียดส่วนใดให้นักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่เมนูที่ต้องการ

2.1 เข้ าสู่ระบบ

ในส่วนของการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การเปลี่ยนรหัส
ผ่าน เป็นต้น นักศึกษาสามารถกระท�ำได้โดยคลิกที่เมนู เข้าสู่ระบบ” เพื่อท�ำการใส่รหัสประจ�ำตัว และรหัสผ่าน ถ้ารหัสประจ�ำตัว 
และรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานได้ (ข้ อควรระวัง!!! นักศึกษาจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็น
ความลับ  ไม่ควรบอกให้ผู้อ่ืนทราบ เพราะจะท�ำให้ผู้อ่ืนเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตัวของนักศึกษาเอง หากเกิด ความเสีย
หายขึ้น นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง)

วิธีใช้ งาน

          1. ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู “เข้ าสู่ระบบ”
          2. พิมพ์รหัสประจ�ำตัว และรหัสผ่าน
          3. คลิกที่ปุ่ม “เข้ าสู่ระบบ”

รู ปที่ 3 หน้ าจอส�ำหรั บป้ อนรหัสประจ�ำตวั และรหัสผ่ าน
ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษานี้ได้มาตรฐานสากล นักศึกษาจะสังเกตได้จากรูปกุญแจ
ที่ล็อคอยู่ ข้อมูลรหัสผ่านที่นักศึกษาป้อนจะถูกท�ำการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านเครือข่าย
และเมื่อนักศึกษาผ่านขั้น ตอนการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะน�ำนักศึกษาไปสู่หน้าข่ า ว
ประกาศซึ่งจะเป็นการแจ้งถึงตัวนักศึกษาโดยตรง และยังแสดงหน้าจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ ที่นักศึกษา
สามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดังรูปต่อไปนี้

รู ปที่ 4 หน้ าจอการใช้ งานระบบส�ำหรั บนักศึกษา
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2.2 เปลี่ยนรหัสผ่ าน

นักศึกษาสามารถท�ำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ โดยการเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่ าน” ก่อนการ
เปลี่ยนรหัสผ่าน นักศึกษาควรตรวจสอบดูที่แป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนี้เป็นภาษาไทย/หรือภาษาอังกฤษ และมีการกดแป้น CAP
LOCK ค้างไว้หรือไม่ ถ้านักศึกษาลืมรหัสผ่านที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนโดยตรง
วิธีใช้ งาน
         1. นักศึกษาคลิกที่เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่ าน”
         2. ใส่รหัสผ่านเดิมที่เคยใช้อยู่ในปัจจุบัน
         3. ใส่รหัสผ่านใหม่ ครั้งที่ 1
         4. ใส่รหัสผ่านใหม่ ซ�้ำอีกครั้งให้ตรงกับครั้งที่ 1
         5. คลิกที่ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่ าน”

รู ปที่ 5 หน้ าจอการเปลี่ยนรหัสผ่ าน

2.3 ลงทะเบียน

นักศึกษาสามารถท�ำการลงทะเบียนเรียนได้โดยการเลือกเมนู ลงทะเบียน” ระบบจะน�ำนักศึกษาไปสู่หน้าจอการรับ
ลงทะเบียน ดังรูปต่อไปนี้
• วิธีการเข้ าระบบลงทะเบียน
   กดปุ่ม    
เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน ซึ่งเมนูนี้จะปรากฏในช่วงลงทะเบียนเท่านั้น

รู ปที่ 6 เมนูท่ พ
ื ร้ อมส�ำหรั บให้ บริการแก่ นักศึกษา
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• วิธีในการลงทะเบียน และวิธีใช้ เมนูย่อยต่ างๆ
  เมื่อนักศึกษากดปุ่ม “ลงทะเบียน” จะเปลี่ยนหน้าจอ เพื่อใช้ท�ำการลงทะเบียนในหน้าจอนี้จะเกิดเมนูย่อยต่างๆ ที่ใช้
อ�ำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น ปุม่ แสดงหลักสูตร ปุม่ ค้นหารายวิชา ปุม่ ค�ำนวณค่าใช้จา่ ย ปุม่ แสดงตารางเรยี น ตาราง
สอบ เป็นต้น

รู ปที่ 7 เมนูต่าง ๆ ในระบบลงทะเบียน
• ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
   1. หน้าแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์แสดงดังรูปต่อไปนี้

รู ปที่ 8 หน้ าจอแรกของระบบลงทะเบียนออนไลน์
     2. กรณีที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนตามแผนที่สาขาวิชาก�ำหนดไว้ ให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่ม “ดึงรายวิชาจาก
แผน” ระบบจะท�ำการดึงรายวิชาที่ต้นสังกัดของนักศึกษาก�ำหนดเป็นแผนรายวิชาไว้ มาแสดงในพื้นที่ของรายวิชาที่ต้องการลง
ทะเบียน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่ส�ำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รหัส, ชื่อรายวิชา, จ�ำนวนหน่วยกิต, กลุ่มการเรียน, แบบการลงทะเบียน,
วัน/เวลาเรียน, จ�ำนวนหน่วยกิตรวม และค่าใช้จ่ายรวม ดังรูปที่ 9

รู ปที่ 9 หน้ าจอแสดงรายวิชาที่ต้องการเลือกลงทะเบียน
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   3. หากต้องการลบรายวิชาที่ไม่ต้องการลงทะเบียน ให้นักศึกษาคลิกที่ข้อความ [ลบ] ด้านหลังรหัสวิชานั้น
    4. นักศึกษาสามารถค้นหาวิชาที่ช่องระบุรหัสวิชา (สามารถใช้สัญลักษณ์ * เพื่อค้นหาทั้งหมด) ที่ต้องการลงทะเบียน
จากการพิมพ์รหัสรายวิชา แล้วกดปุ่ม
รายชื่อวิชาที่เราค้นหาก็จะแสดงขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาเลือก ดังรู ปที่ 10

รู ปที่ 10 หน้ าจอแสดงการค้ นหารายวิชาลงทะเบียน

   5. ท�ำการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยคลิกที่
            รูปตะกร้า วิชาที่เลือกจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนแสดงว่า
นักศึกษาได้เลือกวิชานั้นๆ เพื่อที่จะลงทะเบียน
   6. ทุกครั้งที่ท�ำการเลือกรายวิชา ระบบจะท�ำการตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียน เช่น เวลาเรียนซ้ำ
เวลาและวันสอบซ้ำ หรือลงทะเบียนน้อยกว่าที่ก�ำหนด โดยจะขึ้นแสดงข้อความสีแดง บริเวณด้านล่างของกรอบรายวิชาที่
เลือก แสดงข้อความการผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังรู ปที่ 11

รู ปที่ 11 การแสดงข้ อผิดพลาด กรณีรายวิชาที่เลือกไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน
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• การค�ำนวณค่ าใช้ จ่าย
   นักศึกษาสามารถเข้าไปดูค่าใช้จ่ายของรายวิชาที่ลงทะเบียนไป โดยเลือกที่เมนู ค�ำนวณค่ าใช้ จ่าย นักศึกษา
จะสามารถดูรายการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนครั้งนี้ ทั้งหมดได้ก่อนที่จะยืนยันการลงทะเบียนได้ โดยกดเข้าไปที่เมนู ค�ำนวณ
ค่ าใช้ จ่าย นี้ หลังจาการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 12 การตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนในเมนู คำ�นวณค่าใช้จ่าย
• ตารางเรี ยนตารางสอบ
   นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน ก่อนการ
ยืนยันการลงทะเบียนได้โดยเลือกปุ่ม ตารางเรี ยนตารางสอบ เพื่อดูวันเวลาเรียนได้ว่าเป็นอย่างไร หลังจากที่เลือกวิชา
ลงทะเบียนไว้แล้ว

รูปที่ 13 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ก่อนการยืนยันการลงทะเบียนในเมนู แสดงตารางเรียน/สอบ
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   กดปุ ่ ม ถอยกลั บ เพื่ อ กลั บ ไปหน้ า ที่ แ ล้ ว  และเมื่ อ นั ก ศึ ก ษาพึ ง พอใจ กั บวิ ชาที่ เ ลื อ กเพื่ อ ที่ จ ะลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษานี้แล้ว  ขั้นตอนต่อไปจากนี้คือการ ยืนยันการลงทะเบียน เพื่อเป็นการยืนยันให้ระบบได้รับทราบว่านักศึกษา
ได้ตัดสินใจลงทะเบียนแล้ว  ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นที่ส�ำคัญที่สุดของการลงทะเบียนออนไลน์ เพราะว่าถ้านักศึกษาเพียง
แต่เลือกรายวิชาไว้ แต่ไม่ได้กดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะถือว่านักศึกษาได้เข้ามาเลือกรายการเท่านั้นแต่ไม่ได้ลง
ทะเบียน ซึ่งจะท�ำให้นักศึกษาท่านอื่นๆ เข้ามาเลือกลงทะเบียนและกดปุ่มยืนยันผลการลงทะเบียนก่อน ได้ที่นั่งเรียนไปก่อน
และอาจจะท�ำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนวิชานั้นได้ (ในกรณีที่วิชานั้นจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เรียนไว้)
• การยืนยันการลงทะเบียน
    เมื่อนักศึกษามั่นใจในการเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนแล้ว ให้ท�ำการยืนยัน โดยกดที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน
หลังจากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้อง และ ต้องกดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน อีกครั้งที่บริเวณตรงกลางหน้าจอ ถ้าผลของ
การตรวจสอบรายวิชาที่ถูกเลือกนั้นไม่ผ่านจะไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้ต้องกลับไปปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่

รู ปที่ 14 หน้ าจอตรวจสอบข้ อมูล และยืนยันการลงทะเบียน
   หลังจากกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันการลงทะเบียนพร้อมทั้งแสดงยอดเงิน
ที่ต้องช�ำระทั้งหมด หลังจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ผลการลงทะเบียน เพื่อดูรายละเอียดในการลงทะเบียน

รู ปที่ 15 หน้ าจอแสดงข้ อความยืนยันว่ าระบบได้ ทำก
� ารบันทึกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในฐานข้ อมูลแล้ ว
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  หลังจากกดปุ่มผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายชื่อวิชาที่เราได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นนักศึกษา
สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อไปช�ำระเงินที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดได้

รู ปที่ 16 การพิมพ์ ใบแจ้ งยอดการช�ำระเงินค่ าลงทะเบียนเรี ยน
   และเมื่อนักศึกษาได้น�ำใบแจ้งยอดไปช�ำระเงินที่ธนาคาร ในระบบจะทราบว่านักศึกษาได้ท�ำการลงทะเบียน
ในเทอมนั้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ห ลั ง จากผ่ า นขั้ น ตอนการช� ำ ระเงิ น จากขั้ น ตอนนี้ จึ ง จะถื อ ว่ า สิ้ น สุ ด กระบวนการ การลง
ทะเบียนออนไลน์
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2.4 ผลการลงทะเบียน

หลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน
ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม ผลการลงทะเบียน จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์การยืนยันการลงทะเบียน หรือนักศึกษาสามารถดูผล
การลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษานี้จากหน้าจอข่าวประกาศถึงนักศึกษา โดยการคลิกที่เมนู ผลการลงทะเบียน
หน้ าจอผลลงทะเบียนประกอบไปด้ วยข้ อมูลสองส่ วน
1. ตารางแสดงผลการลงทะเบียนเรี ย น ซึ่ ง จะแสดงผลลั พ ธ์ สุ ด ท้ า ยของรายวิชาทั้ ง หมดที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ล งไว้ ใ น
     ปี/ภาคการศึกษาปัจจุบัน
2. ตารางแสดงประวัติการลงทะเบียน เป็นตารางแสดงประวัติการลงทะเบียนของปี/ภาคการศึกษาปัจจุบันซึ่ง
     อาจจะประกอบไปด้วย การท�ำรายการลงทะเบียน, เพิ่มรายวิชา, ถอนรายวิชา, เปลี่ยนกลุ่มเรียน เป็นต้น

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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ข้อมูลระเบียนประวัติของนักศึกษานี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
    1. ข้อมูลด้านการศึกษา
    2. ข้อมูลผลการเรียน
    3. ข้อมูลส่วนตัว
   4.ข้ อ มู ล ประวั ติ ใ นมหาวิทยาลั ย (ระบบจะแสดงข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ เฉพาะในกรณี ที่ มี ก ารบั น ทึ ก เท่ า นั้ น )
    หากต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ประวั ติ ใ นส่ ว นที่ ท างมหาวิทยาลั ย อนุ ญ าต สามารถเปลี่ ย นแปลงได้
       โดยบันทึกที่ปุ่ม
     ด้านซ้ายมือของหน้าจอ

2.7 ภาระค่ าใช้ จ่าย/ทุน

นักศึกษาสามารถท�ำการตรวจสอบหนี้สินต่างๆที่นักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยได้จากเมนู ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน”
วิธีใช้ งาน
    1. คลิกที่เมนู ภาระค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา”
    2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อย้อนกลับมาที่หน้าจอข่าวประกาศดังรูปต่อไปนี้

รูปที่ 25 ข้อมูลภาระค่าใช้จ่าย และข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา
จากรูปข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจะถูกแสดงอยู่ในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจ�ำนวนยอดเงินสรุปที่นักศึกษา
ต้องช�ำระ นอกจากนี้ยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอีกด้วย ส่วนข้อมูลในตารางถัดมาเป็นข้อมูลสรุปทุนการ
ศึกษาที่นักศึกษาได้รับ(ซึ่งจากตัวอย่างนักศึกษาท่านนี้ไม่มีข้อมูลการได้รับทุนการศึกษา)
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2.8 ผลการศึกษา

นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตั้งแต่ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบันได้จากเมนู ผลการศึกษา” ระบบจะท�ำ
การแสดงรายวิชาต่างๆพร้อมทั้งผลคะแนนที่นักศึกษาได้ศึกษามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังตัวอย่างจากรูปต่อไปนี้

รู ปที่ 26 การตรวจสอบข้ อมูลผลการศึกษา
โดยสามารถเลือก ให้ระบบแสดงข้อมูลเป็นรายภาค ของแต่ละปีการศึกษาได้ โดยใช้การคลิกที่ส่วนบนของหน้าจอ เพื่อ
แสดงข้อมูล

2.9 ตรวจสอบจบ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูได้ว่า ณ ขณะนี้นักศึกษาได้เรียนผ่านรายวิชาต่างๆตามข้อก�ำหนดในโครงสร้าง
หลักสูตรไปเท่าใด และยังเหลือหน่วยกิตในหมวดวิชาใดบ้างที่ยังขาดอยู่ และจ�ำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อให้จบการศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกที่เมนู ตรวจสอบจบ”
วิธีใช้ งาน
   1. จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษาให้คลิกที่เมนูตรวจสอบจบ
                2. ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปหมวดวิชาต่างๆที่จ�ำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อให้ส�ำเร็จหลักสูตร
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รู ปที่ 27 การตรวจสอบการส�ำเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาผ่ านกับโครงสร้ างหลักสูตร
จากตารางข้ อมูลประกอบไปด้ วย
       1. หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
      2. จ�ำนวนหน่วยกิตตามเกณฑ์ หมายถึงจ�ำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบอย่างน้อย
           ตามเกณฑ์ที่ระบุ ในแต่ละหมวดวิชา
       3. จ�ำนวนหน่วยกิตที่ท�ำได้ หมายถึงจ�ำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาท�ำได้ในแต่ละหมวดวิชา
       4. จ�ำนวนหน่วยกิตที่ยังขาด หมายถึงจ�ำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษายังขาดอยู่ในแต่ละหมวดวิชา
ข้ อควรสังเกต ข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาเท่านั้น การที่นักศึกษาจะสามารถจบ
การศึกษาได้หรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว ยังคงมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง

2.10 เขียนค�ำร้ อง และติดตามผลค�ำร้ อง

นักศึกษาสามารถเขียนค�ำร้องในส่วนที่ฝ่ายทะเบียนก�ำหนดให้สามารถเขียนค�ำร้องได้ และติดตามผล ค�ำร้องที่ได้
เขียนไป ดังนี้
วิธีใช้ งาน
1. นักศึกษาคลิกที่เมนู เขียนค�ำร้ อง จากหน้า
2. เขียนค�ำร้องตามล�ำดับขั้นตอนที่แนะน�ำไว้
รู ปที่ 28 การส่ งค�ำร้ องไปยังฝ่ ายทะเบียน
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3. คลิกที่ปุ่มบันทึก เพื่อส่งค�ำร้องไปยังฝ่ายทะเบียน โดยยืนยันการส่งด้วยการคลิกปุ่ม บันทึกอีกครั้งจะปรากฏ
    ข้อความดังต่อไปนี้

รู ปที่ 29 ข้ อความที่แสดงขึน้ เมื่อค�ำร้ องดังกล่ าวถูกส่ งไปยังฝ่ ายทะเบียนแล้ ว
4. หากนักศึกษาต้องการตรวจสอบการด�ำเนินการค�ำร้องของฝ่ายทะเบียนให้คลิกที่ปุ่ม ติดตามผลค�ำร้ อง
5. หน้าจอจะแสดงสถานะค�ำร้องที่นักศึกษายื่นค�ำร้องไว้ที่งานทะเบียนและวัดผลว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดส�ำหรับ
    การติดตามการด�ำเนินการเกี่ยวกับค�ำร้องของเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

2.11 ทะเบียนรายชื่อ

ทะเบียนรายชื่อ จะเป็นรายชื่อของนักศึกษาในคณะ และสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และจะมีไฟล์ MSWord
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อออกไปใช้งานได้ โดยกดปุ่มที่สัญญาลักษณ์ MSWord ด้านบน

รูปที่ 30 การเรียกดู หรือ เรียกพิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในห้องเดียวกัน
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2.12 เสนอความคิดเห็น

หากนักศึกษามีข้อคิดเห็นประการใด นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริการการศึกษาได้ข้อมูล
ต่างๆที่นักศึกษาเสนอจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงบริการต่างๆให้ดียิ่งขึ้น
วิธีใช้ งาน
1. จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู เสนอความคิดเห็น
2. นักศึกษาป้อนความคิดเห็นต่างๆลงในช่องว่าง
3. คลิกที่ปุ่ม ส่ งข้ อความ

รู ปที่ 31 การร่ วมแสดงความคิดเห็นผ่ านระบบบริการการศึกษา

2.13 สถิติการเข้ าใช้ ระบบ

เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของนักศึกษา จะดูได้ว่านักศึกษาเข้ามาใช้ระบบตั้งแต่วัน และเวลา
ใด และมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ IP ใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบการใช้งาน

2.14 ออกจากระบบ

เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้วนักศึกษาต้องคลิกที่ปุ่ม ออกจากระบบ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่น
เข้ามาใช้งานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง
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สำนัักกิิจการนัักศึึกษา
ระเบีียบมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี
ว่่ าด้้ วย สโมสรนัักศึึกษา

เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นการส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์
พลานามัย ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพให้นักศึกษามีความเจริญงอกงามทั้งด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ ตลอด
จนรู้จักการท�ำงานร่วมกัน เป็นผู้มีระเบียบวินัยและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 33 (2)
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 สภามหาวิทยาลัยธนบุรี จึงวาง
ระเบียบ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย สโมสรนักศึกษา
ข้ อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ข้ อ 3 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี รักษาการตามระเบียบนี้
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
         “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยธนบุรี
         “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี
         “รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีผู้ได้รับมอบหมาย
         “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
         “สโมสรนักศึกษา” หมายถึง สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
         “ชมรม” หมายถึง ชมรมของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบนี้

หมวด 1 ทั่่�วไป

ข้้ อ 5 ให้้มหาวิิทยาลััย จััดตั้้�งสโมสรนัักศึึกษานั้้�น โดยอยู่่�ภายใต้้ข้้อบัังคัับตามระเบีียบนี้้�
ข้ อ 6 เครื่องหมายสโมสรนักศึกษา เป็นรูปเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ใต้รูปเครื่องหมาย มีตัวอักษรชื่อย่อภาษาไทย
ว่า “ส.มธร.”
ข้ อ 7 วัตถุประสงค์ สโมสรนักศึกษาตามระเบียบนี้ มีดังนี้
         7.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษา
                      7.2 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
         7.3 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิธีการ ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
         7.4 เพื่อปลูกฝังและรักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ดีงามของชาติ
         7.5 เพื่อส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
         7.6 เพื่อส่งเสริมให ้นักศึกษาบ�ำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
         7.7 เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสถาบันในการท�ำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
         7.8 เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

หมวด 2 สมาชิิกภาพ

ข้้ อ 8 นัักศึึกษาปััจจุุบัันของมหาวิิทยาลััยเป็็นสมาชิิกสโมสรนัักศึึกษา โดยต้้องจ่่ายเงิินค่่าบำำ�รุุงสโมสรตามระเบีียบ
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ข้ อ 9 สมาชิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ในสโมสรนักศึกษาจัดขึ้น
ข้ อ 10 สมาชิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิที่จะเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน เพื่อความเจริญ
ก้าวหน้าของสโมสรนักศึกษาได้ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของระเบียบนี้
ข้ อ 11 สมาชิกสโมสรนักศึกษามีสิทธิเลือกตั้งบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาตามที่
ระบุไว้ในระเบียบนี้

หมวด 3 คณะกรรมการสโมสรนัักศึึกษา
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ข้้ อ 12 สโมสรนัักศึึกษาประกอบด้้วยคณะกรรมการสโมสรนัักศึึกษาและคณะกรรมการกลาง
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ข้ อ 13 คณะกรรมการสโมสรนั ก ศึ ก ษาได้ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ทั่ว ไป และด้ ว ยความเห็ น ชอบจากอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมีต�ำแหน่งดังนี
นายกสโมสร
อุปนายกสโมสร คนที่ 1
อุปนายกสโมสร คนที่ 2
เหรัญญิก
เลขานุการ
ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ประธานฝ่ายกีฬา
ประธานฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ
ประธานฝ่ายบ�ำเพ็ญประโยชน์
ประธานนักศึกษาสัมพันธ์
ประธานนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ หรือตัวแทนชั้นปีเมื่อเลือกตั้งภายในแต่ละสาขาวิชาหรือแต่ละชั้นปีเสร็จแล้วให้
เสนอชี่อผู้ที่ได้รับเลือกให้อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชารับรอง
ให้ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษาเสนอชื่อ บุ ค คลอื่ น ที่ เ หมาะสมที่ จ ะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ให้อาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาพิจารณาภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
หากอาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาพิจารณา เห็นว่าเหมาะสมให้ประกาศแต่งตั้งได้
13.1 นายกสโมสรนักศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
        13.1.1 ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของสโมสรนักศึกษา
        13.1.2 เป็นผู้รับผิดชอบในนโยบายและการด�ำเนินงานของสโมสรนักศึกษาโดยเด็ดขาด
      13.1.3 มี อ� ำนาจในการแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนคณะกรรมการสโมสรนั ก ศึ ก ษาทุ ก ต� ำ แหน่ ง ยกเว้ น ต� ำแหน่ ง
       ประธานนักศึกษาทุกสาขาวิชา
      13.1.4 โดยมติ ข องคณะกรรมการสโมสรนั ก ศึ ก ษา มี สิ ท ธิ เ สนอให้ ท างมหาวิทยาลั ย พิจารณาลงโทษ
                     นักศึกษาที่กระท�ำผิดได้ตามมติของคณะกรรมการอย่างน้อย 3 ใน 4 ขององค์ประชุม
        13.1.5 มีสิทธิรับรู้เหตุผลในการลงโทษนักศึกษา
13.2 อุปนายก คนที่ 1 เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา ท�ำการแทนนายกสโมสรนักศึกษาเมื่อได้รับมอบหมายหรือ
นายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้
13.3 อุปนายก คนที่ 2 เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา ท�ำการแทนนายกสโมสรนักศึกษาเมื่อได้รับมอบหมายหรือ
เมื่อนายกสโมสรนักศึกษา และอุปนายก คนที่ 1 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้
13.4 เหรัญญิกจะต้องท�ำหน้าที่ดังต่อไปนี้
        13.4.1 จัดท�ำบัญชี-รายจ่ายของสโมสรนักศึกษาตามหลักวิชาบัญชี
        13.4.2 ควบคุมเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
        13.4.3 เก็บรวบรวมหลักฐานการเงินเพื่อรอการตรวจสอบโดยเรียบร้อย
        13.4.4 จัดท�ำระเบียบและลงบัญชีทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ของสโมสรนักศึกษาให้ถูกต้อง
13.5 เลขานุการ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ท�ำหน้าที่ควบคุมงานสารบรรณและบันทึก
รายงานการประชุม
13.6 ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ท�ำหน้าที่ควบคุมดูแล ประสานงาน ซึ่งท�ำกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม คือ
ชมรมศาสนาและประเพณี ชมรมการละครและดนตรี ชมรมวรรณศิลป์ และชมรมเชียร์ เป็นต้น
13.7 ประธานฝ่ายกีฬา ท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลชมรมซึ่งท�ำกิจกรรมทางด้านกีฬา ชมรมกีฬาในร่มและชมรมกีฬา
กลางแจ้ง
13.8 ประธานฝ่ายวิชาการและวิชาชีพท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลชมรมนักศึกษาซึ่งท�ำกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
คือ ชมรมภาษาต่างประเทศ ชมรมทัศนศึกษา ท่องเที่ยว ชมรมวาทศิลป์ ชมรมถ่ายภาพ และศิลปกรรม ชมรมถ่ายทอดวิชาชีพ 
เป็นต้น
13.9 ประธานฝ่ายบ�ำเพ็ญประโยชน์ ท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลและประสานงานชมรมนักศึกษา ซึ่งท�ำกิจกรรมทางด้าน
บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น คือ ชมรมค่ายอาสาพัฒนา เพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์ ชมรมจัดหางาน
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ให้นักศึกษาท�ำเพื่อหารายได้ในเวลาว่างจากการศึกษา เป็นต้น

    13.10 ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ท�ำหน้าที่สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มนักศึกษา และ
สถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้สโมสร
นักศึกษาด�ำเนินงานไปได้ผลดีสมความมุ่งหมาย โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานส�ำคัญรวมถึงการจัดท�ำสิ่งโฆษณา
กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา นอกจากนี้ยังต้องท�ำหน้าที่ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัย ทั้งในขณะมีกิจกรรม
ของสโมสรนักศึกษาและตลอดปีการศึกษา
       13.11 ประธานนักศึกษาสาขาต่างๆ เป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานั้นๆ ในการด�ำเนินกิจกรรมภายในสาขาวิชา
ข้ อ 14 ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ตามข้อ 13 นี้เว้นแต่นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกคนที่ 1 และอุปนายกคนที่ 2 ขอ
แต่งตั้งผู้ช่วยของตนขึ้นได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาตามข้อ 13 ทุกข้อย่อย ยกเว้นข้อ 13.11
และเสนอให้อาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาเป็นผู้ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยซึ่งอาจจะถูกแต่งตั้งขึ้นตามข้อ 14 มีฐานะเป็นกรรมการ สโมสร
นักศึกษา เมื่อได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรรมการสโมสรนักศึกษาผู้ซ่ึงจะเป็นผู้ช่วยเป็นคราวๆ ไป
ข้ อ 15 คณะกรรมการกลางได้มาจากการคัดเลือกเป็นตัวแทนชั้นปี หรือตัวแทนของแต่ละห้อง ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือ
งาน ตลอดจนให้ค�ำปรึกษาและเสนอแนะในเรื่องการด�ำเนินการหรือด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เห็นสมควร

หมวด 4 การดำเนิินกิิจการสโมสรนัักศึึกษา

ข้้ อ 16 คณะกรรมการสโมสรนัักศึึกษา มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินกิิจการสโมสรนัักศึึกษาตามนโยบายที่่�ได้้แถลงไว้้กัับสมาชิิก
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้ อ 17 การประชุม ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกครั้งจะต้องท�ำบันทึกแจ้งให้อาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาทราบ
ก่อน ในการประชุมให้นายกสโมสรนักศึกษาท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมอุปนายกคนที่ 1 ท�ำหน้าที่เป็นรองประธานคนที่ 1
และอุปนายกคนที่ 2 ท�ำหน้าที่เป็นรองประธานคนที่ 2 และเลขานุการ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการของการประชุม กรณีที่ประธาน
ไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานท�ำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานไม่อยู่ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ที่มาประชุมคนหนึ่งคนใดขึ้นไปเป็น
ประธานเฉพาะชั่วคราว
ข้ อ 18 การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นายกสโมสรนักศึกษาในฐานะประธานเป็น
ผู้ก�ำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาแล้วน�ำเสนอต่อ
อาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษา แต่ในกรณีจ�ำเป็นอาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาอาจสั่งให้มีหรือให้งดการประชุมได้
ข้ อ 19 ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาทั้งหมด แต่ในกรณีพิเศษจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้งหมด
ข้ อ 20 การลงมติ ถ้าไม่มีข้อใดในระเบียบนี้ก�ำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าในการลงมตินั้นมี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวด 5 ชมรมนัักศึึกษา

ข้้ อ 21 ชมรมนัักศึึกษาตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการของสโมสรนัักศึึกษาในด้้านต่่าง ๆ อัันอยู่่�ในวััตถุุประสงค์์ของสโมสรนัักศึึกษา
ข้ อ 22 ชมรมนักศึกษาแต่ละชมรม จะต้องมีระเบียบข้อบังคับ  ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบสโมสรนักศึกษา การก่อตั้งหรือ
ล้มเลิกชมรมนักศึกษาใดๆ จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีมติเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากอธิการ
มหาวิทยาลัยแล้ว
ข้ อ 23 คณะกรรมการด�ำเนินงานของชมรมนักศึกษา ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม
และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา
ข้ อ 24 ประธานแต่ละชมรมต้องเสนอแผนงาน และผลงานต่อประธานฝ่ายที่ชมรมนักศึกษา นั้นๆ สังกัดอยู่
ข้ อ 25 ให้มีชมรมนักศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้
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 ชมรมกีฬาในร่ม
25.13 ชมรมจัดหางานให้นักศึกษา ท�ำเพื่อหารายได้
25.6 ชมรมกีฬากลางแจ้ง
          ในเวลาว่างจากการศึกษา
25.7 ชมรมภาษาต่างประเทศ
25.14 ชมรมอื่นๆ
25.8 ชมรมทัศนศึกษา
25.15 ชมรมอื่ น ๆที่ นั ก ศึ ก ษาจั ด ตั้ ง และมี ป ระโยชน์ ต ่ อ
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           สังคมโดยผ่านการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย
คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หมวด 6 การประชุุมใหญ่่

ข้้ อ 26 การประชุุมสมาชิิกสโมสรนัักศึึกษาทั้้�งหมดจะมีีได้้ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
        26.1 นายกสโมสรนักศึกษา โดยมติของคระกรรมการสโมสรนักศึกษาเรียกประชุม เพื่อแถลงนโยบายหรือ
     กิจการส�ำคัญของสโมสรนักศึกษา
          26.2 สมาชิกของสโมสรนักศึกษา ไม่น้อยกว่าห้าสิบคนเสนอขอให้เรียกประชุม
ข้ อ 27 องค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ข้ อ 28 มติที่ประชุมใหญ่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก มติให้นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาออกจากต�ำแหน่งทั้งคณะ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสโมสรนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม

หมวด 7 การเลืือกตั้้�ง

ข้้ อ 29 การเลืือกตั้้�งมีี 3 รููปแบบ ได้้แก่่
           29.1 การเลือกตั้งทั่วไป
           29.2 การเลือกตั้งภายใน
                         29.3 การเลือกตั้งเฉพาะกาล
                                - การเลือกตั้งทั่วไป หมายถึง การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาในข้อ 13
      
     - การเลือกตั้งภายใน หมายถึง การเลือกตั้งคณะกรรมการในชมรมนักศึกษาต่างๆ และสาขาวิชาต่างๆ
    - การเลื อ กตั้ ง เฉพาะกาล หมายถึ ง การเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง มหาวิทยาลั ย จะก� ำห นดตามความจ� ำ เป็ น
        เป็นครั้งเป็นคราวไป
ข้ อ 30 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง และสิทธิรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา
           30.1 ต้องเป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษา
    
        30.2 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในวันสมัครเข้ารับเลือกตั้ง ไม่ต�่ำกว่า 2.00 ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจาก
     อาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษา
           30.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษใด ๆ มาก่อน
        30.4 เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่าเมื่อได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแล้ว  จะไม่มีผล
      เสียหายใดๆ เกิดขึ้น ต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
           30.5 ได้รับการเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากอาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษา
  
           30.6 คุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นที่เหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจก�ำหนดโดยประกาศ หรือค�ำสั่งภายหลัง
           30.7 ต�ำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาและอุปนายก จะเป็นนักศึกษาชั้นใดๆ ก็ได้
           30.8 กรรมการต�ำแหน่งต่างๆ ตามข้อ 13.4 ถึง 13.10 จะเป็นนักศึกษาชั้นใดก็ได้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
ข้ อ 31 ส�ำหรับประธานนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งได้รับเลือกตั้งภายในสาขาวิชานั้นๆ จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ
30.1 ถึง 30.6 และจะต้องเป็นนักศึกษาชั้นสูงสุดในปีที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
ข้ อ 32 การเลือกตั้งทั่วไป เป็นการเลือกตั้งโดยสมาชิกสโมสรนักศึกษาทั้งหมด กระท�ำโดยตรงและโดยวิธีลับ  การ
จัด การเลือกตั้งทั่วไปวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะหนึ่งจากสมาชิกสโมสรนักศึกษา เป็นผู้ด�ำเนินงาน
คณะกรรมการนี้จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับความเห็นชอบ
ข้ อ 33 นักศึกษาที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ให้ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ในสโมสรนักศึกษา จะถูกถอดถอนจากต�ำแหน่ง
ทันที หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าต่อไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
ข้ อ 34 การเลือกตั้งตามข้อ 32 ให้กระท�ำภายในสัปดาห์ที่  2 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี ส่วนวันเลือกตั้งนั้น
อาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาเป็นผู้ก�ำหนดและให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาที่ได้รับเลือกตั้งแล้วนั้น รับมอบงานในหน้าที่  และ
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับการเลือกตั้งแล้ว
ข้ อ 35 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เริ่มปฏิบัติหน้าที่การด�ำเนินงานของสโมสรนักศึกษาตั้งแต่วันรับมอบงาน
และสิ้นสุดหน้าที่ในวันมอบงานให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ซึ่งเป็นวันใดวันหนึ่ง ภายใน 2 สัปดาห์ รวมเวลา
การท�ำงาน 1 ปีการศึกษา
ข้ อ 36 การพ้นสภาพของกรรมการตามข้อ 13.1 ถึง 13.10 และผู้ช่วยตามข้อ 14
           36.1 ตาย
           36.2 ลาออก
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           36.3 ถูกถอดถอนเนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้
     36.3.1 ท�ำความเสียหายมาสู่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
     36.3.2 ถูกสั่งพักการเรียน
           36.4 หมดอายุการท�ำงานตามข้อ 35
ข้ อ 37 ในกรณีที่นายกสโมสรนักศึกษาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ ตามข้อ 36.1 ถึง 36.3 ให้อุปนายก
คนที่ 1 อุปนายกคนที่ 2 เข้ารับหน้าที่แทนตามล�ำดับ  แต่ถ้าอุปนายกทั้ง 2 ต�ำแหน่ง ไม่สามารถเข้ารับหน้าที่ได้ตามข้อ 36.1
ถึง 36.2 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จะพิจารณาเลือกตั้งผู้ที่เหมาะสมเข้ารับหน้าที่แทน จนกว่าจะหมดอายุ โดยมติสอง
ในสามขององค์ประชุม
ส�ำหรับกรรมการอื่นๆ ตามข้อ 13.4 ถึง 13.10 หากไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามข้อ 36.1 ถึง 36.3 ให้คณะกรรมการตาม
ข้อ 13.1 ถึง 13.10 ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ที่เหมาะสมเข้าท�ำหน้าที่แทน โดยมติของที่ประชุมลงคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองขององค์ประชุม เสนอชื่อให้อาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาพิจารณาแล้วให้ประกาศแต่งตั้งได้

หมวด 8 อาจารย์์ผู้้�ให้้คำปรึึกษาและการดููแลการดำเนิินงานของสโมสรนัักศึึกษา

ข้้ อ 38 อธิิการบดีี, รองอธิิการบดีี หรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งคณะอาจารย์์ของมหาวิิทยาลััยที่่�เห็็นว่่ามีี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมให้ ท� ำห น้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาและดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของสโมสรนั ก ศึ ก ษาเรี ย กว่ า คณะอาจารย์ ผ้ ู ใ ห้
ค�ำปรึ กษา
ข้ อ 39 อ�ำนาจและหน้าที่ ของคณะอาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษา มีดังต่อไปนี้
            39.1 เป็นผู้แทนของวิทยาลัย เพื่อให้ค�ำปรึกษาในการด�ำเนินกิจการของสโมสรนักศึกษา
         39.2 เป็นผู้ลงนามรับรองการจัดสรรงบประมาณของสโมสรนักศึกษาและควบคุมดูแลการเงิน โดยจัดให้
       มีการตรวจสอบบัญชีประจ�ำ และเสนอรายงานการเงินต่อวิทยาลัยเป็นรายปี
         39.3 เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ในกรณีท่วั ไป และมีอ�ำนาจสั่งระงับการกระท�ำ
        ใดๆ เป็นการชั่วคราว เมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นการขัดต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ
       ของสโมสรนักศึกษาหรืออาจเป็นการเสียหายต่อวิทยาลัย แล้วให้รายงานต่ออธิการวิทยาลัย
         39.4 หากเห็นสมควร คณะอาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาเสนอให้มีการแต่งตั้ง บุคคลที่เหมาะสม ท�ำหน้าที่
       ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาใดๆ ก็ได้
            39.5 เป็นผู้รับรองแต่งตั้งคณะกรรมการต�ำแหน่งต่างๆ
ข้ อ 40 อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต้องได้รับค�ำสั่งแต่งตั้งจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สำนัักวิิทยบริิการ

ระเบีียบการใช้้ สำำ�นัักวิิทยบริิ การ
ส� ำ นั ก วิทยบริ ก ารด� ำ เนิ น งานเพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิทยาลั ย ด้ า นการเรี ย นการสอน
การศึกษาค้นคว้าวิจัย การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยเป็นแหล่งรวมความรู้และเป็นศูนย์รวม
ของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ดังนั้นเพื่อให้การบริการดังกล่าวสามารถด�ำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้ก�ำหนดระเบียบการใช้ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ไว้ดังนี้

ข้ อ 1 ก�ำหนดเวลาท�ำการส�ำนักวิทยบริ การ

1.1 เวลาท�ำการส�ำนักวิทยบริการ (อาคารวิทยบริการ)
      ภาคการศึกษาปกติ 
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 20.00 น.
      
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
      
ปิดท�ำการวันศุกร์ – วันเสาร์ และวันหยุดที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
      ภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 18.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
ปิดท�ำการวันศุกร์ – วันเสาร์ และวันหยุดที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
      ระหว่างปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
1.2 เวลาท�ำการห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย (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�ำนักวิทยบริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด

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

2.1 นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยธนบุรี  มีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากส�ำนักวิทยบริการได้โดยใช้
บัตรประจ�ำตัวนักศึกษา และบัตรประจ�ำตัวบุคลากร
2.2 บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้ามาใช้บริการในส�ำนักวิทยบริการ ให้ติดต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนเข้า
ใช้บริการ
2.3 บุคคลภายนอกไม่มีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิดออกจากส�ำนักวิทยบริการ

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

3.1 การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
      3.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยืมไว้ในครอบครองได้ไม่เกินคราวละ 7 เล่ม ต่อ 7 วัน
      3.1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยืมไว้ในครอบครองได้ไม่เกินคราวละ 10 เล่ม ต่อ 30 วัน
      3.1.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ยืมไว้ในครอบครองได้ไม่เกินคราวละ 10 เล่ม ต่อ ภาคการศึกษา
3.2 การยืมสื่อโสตทัศน์ (ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี)
      3.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยืมไว้ในครอบครองได้ไม่เกินคราวละ 3 ชื่อเรื่อง ต่อ 3 วัน
      3.2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยืมไว้ในครอบครองได้ไม่เกินคราวละ 3 ชื่อเรื่อง ต่อ 3 วัน
      3.2.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ยืมไว้ในครอบครองได้ไม่เกินคราวละ 3 ชื่อเรื่อง ต่อ 3 วัน
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3.3 การยืมทรัพยากรสารสนเทศส�ำรองสามารถยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม ต่อ 3 วัน
3.4 ทรัพยากรสารสนเทศสงวนพิเศษไม่อนุญาตให้ยืมออก
3.5 ไม่อนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่องและผู้แต่งเดียวกันครั้งละ 2 เล่ม
3.6 ไม่อนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศเล่มเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง
3.7 ผู้ยืมจะต้องตรวจสภาพทรัพยากรสารสนเทศก่อนยืมทุกครั้ง หากเกิดการช�ำรุด เสียหายเกิดขึ้นภายในระยะ
เวลาที่ท�ำการยืม ผู้ยืมต้องช�ำระค่าเสียหายตามระเบียบข้อ 9
3.8 ส�ำนักวิทยบริการ จะงดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิดในระหว่างการสอบปลายภาคการศึกษา โดย
จะแจ้งก�ำหนดเวลาให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าทุกภาคการศึกษา
3.9 ไม่อนุญาตให้น�ำบัตรสมาชิกส�ำนักวิทยบริการ ของผู้อ่ืนมายืม

ข้ อ 4 ข้ อปฏิบัติในส�ำนักวิทยบริ การ ผู้ใช้ ห้องสมุดต้ องปฏิบัติดังนี ้

4.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
4.2 ใช้วาจาสุภาพ ไม่ส่งเสียงดัง และไม่แสดงกิริยาหยาบคายในส�ำนักวิทยบริการ
4.3 ไม่สูบบุหรี่ ไม่น�ำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในส�ำนักวิทยบริการ
4.4 รักษาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพย์สินต่างๆ ของส�ำนักวิทยบริการไม่ให้เสียหาย
4.5 รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส�ำนักวิทยบริการ
4.6 ฝากสิ่งของที่น�ำมาไว้ที่บริเวณตู้ฝากของภายนอกส�ำนักวิทยบริการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4.7 สิ่งของมีค่าทุกชนิดให้น�ำติดตัวไปทุกครั้ง หากสูญหายทางส�ำนักวิทยบริการ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
4.8 ให้ความร่วมมือกับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ในการตรวจสิ่งของก่อนออกจากส�ำนักวิทยบริการ
4.9 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับตลอดจนค�ำแนะน�ำตักเตือนของบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
4.10 หากมีข้อขัดข้องหรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ส�ำนักวิทยบริการ ให้สอบถามกับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่
        ส�ำนักวิทยบริการ

ข้ อ 5 การท�ำบัตรสมาชิกส�ำนักวิทยบริ การ เพื่อยืมทรั พยากรสารสนเทศ

5.1 บัตรสมาชิกส�ำนักวิทยบริการ ก�ำหนดให้ใช้บัตรประจ�ำตัวนักศึกษา และบัตรประจ�ำตัวบุคลากร
5.2 การต่อสมาชิก
      5.2.1 อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ต้องไม่มีภาระผูกพันติดค้างทรัพยากรสารสนเทศ
         5.2.2 นักศึกษาให้น�ำใบเสร็จรับเงินของการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษามาต่อสิทธิการยืม และต้องไม่มีภาระ
ผูกพันติดค้างทรัพยากรสารสนเทศ

ข้ อ 6 การจองทรั พยากรสารสนเทศ

การจองหนังสือที่มีจ�ำนวนน้อยแต่มีผู้ต้องการใช้มากแยกไว้ต่างหากจากหนังสือทั่วไป ผู้ใช้มีสิทธิท�ำการจองหนังสือ
ล่วงหน้าได้ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
6.1 การจองหนังสือต่อจากผู้อื่น ผู้ที่ต้องการจองต้องลงชื่อจองล่วงหน้ากับรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่  เมื่อส�ำนักวิทย
บริการ ได้รับหนังสือคืนแล้วจะแจ้งให้ผู้จองมารับได้ โดยจะเก็บไว้ให้ผู้จองเป็นเวลาภายใน 1 สัปดาห์ ถ้ามี         ผู้จองหลาย
คนก็จะยืมได้ตามล�ำดับก่อน-หลังการจอง หรือถ้าผู้จองไม่มารับหนังสือตามก�ำหนดทางห้องสมุดก็จะน�ำหนังสือดังกล่าวขึ้น
ชั้นให้บริการต่อไป
6.2 การจองหนั ง สื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น กลุ ่ ม เป็ น หนั ง สื อ ตามต้ อ งการของอาจารย์ ผู ้ ส อนที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาอ่ า นประกอบ
การเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือประกอบการท�ำรายงาน/โครงงานในรายวิชาต่างๆ แต่หนังสือมีจ�ำนวนน้อยส�ำนักวิทยบริการ
จึงได้จัดแยกไว้ต่างหากตามรายชื่อหนังสือที่อาจารย์แจ้งมาหรือตามที่ส�ำนักวิทยบริการเห็นสมควร
6.3 สามารถจองหนังสือได้ครั้งละ 2 เล่ม และผู้จองต้องกระท�ำการจองด้วยตนเองเท่านั้น
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ข้ อ 7 การส่ งคืนทรั พยากรสารสนเทศ

ผู้ยืมต้องส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่  เพื่อลงบันทึกหลักฐานในการส่งมอบคืน และ
ต้องคืนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด หากว่าล่าช้ากว่าก�ำหนดจะต้องช�ำระค่าปรับตามข้อ 8

ข้ อ 8 การช�ำระเงินค่ าปรั บ

8.1 หนังสือทั่วไป 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 หากทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปช�ำรุดเสียหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการซ่อมแซม หากไม่สามารถ 
ซ่อมแซมได้ ต้องชดใช้โดยการซื้อในรายการที่เหมือนกับของเดิม ทั้งชื่อเรื่อง เนื้อหาและภาษา
9.2 หากทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้โดยการซื้อในรายการที่เหมือนกับของเดิมทั้งชื่อเรื่อง
เนื้อหา และภาษา ในกรณีที่แจ้งหายภายหลังวันก�ำหนดส่งต้องช�ำระค่าปรับด้วย
9.3 การชดใช้ ค ่ า เสี ย หายกรณี ที่ เ ป็ น หนั ง สื อ หายากและราคาแพงหรื อ เป็ น หนั ง สื อ ภาษาต่ า งประเทศให้ อ ยู ่ ใ น
ดุลพินิจของทางส�ำนักวิทยบริการ

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

บุ ค คลนั้ น จะต้ อ งช� ำ ระเงิ น ค่ า ปรั บ ไม่ เ กิ น สิบเท่ า ของราคาทรั พ ยากรสารสนเทศนั้ น หรื อ ให้ อ ยู ่ ใ นดุ ล พินิ จ ของ
ทางส�ำนักหอสมุดฯ

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

หากฝ่าฝืนบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามความเหมาะสม ดังนี้
11.1 ตักเตือน
11.2 เชิญออกนอกส�ำนักวิทยบริการ
11.3 ตัดสิทธิการใช้บริการส�ำนักวิทยบริการ
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สำนัักกองทุุนช่่วยเหลืือการศึึกษา

แนวปฏิิบัติั กิ ารกู้้�ยืืมเงิินกองทุุนให้้ กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา (กยศ.)
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มี
โอกาสศึกษาเล่าเรียนโดยเท่าเทียมกันและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขึ้น การจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ให้นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนศึกษา ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการครองชีพระหว่างการศึกษา

คุณสมบัติผ้ ูมีสิทธิ์ก้ ูยืมเงิน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญา
ตรี) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) เป็็นผู้้�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ที่่�มีีรายได้้ครอบครััวไม่่เกิิน 360,000 บาทต่่อปีี
3) เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้มีความ
     ประพฤติเสื่อมเสีย
5) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา
   หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาที่ อ ยู ่ ใ นสั ง กั ด ควบคุ ม  หรื อ ก� ำ กั บ ดู แ ลของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงหรื อ ส่ ว น
     ราชการอื่นๆ
6) ไม่เคยเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
7) ไม่เป็นผู้ที่ท�ำงานประจ�ำในระหว่างการศึกษา
8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9) ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจ�ำคุก โดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดย
    ประมาทหรือมีความผิดลหุโทษ
10) ต้้องมีีอายุุในขณะที่่�ขอกู้้� ไม่่เกิิน 30 ปีี บริิบููรณ์์

ขอบเขตการให้้ กู้้�ยืืมเงิิน

หลัักเกณฑ์์ และเงื่่�อนไขการจ่่ ายเงิินกู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา
1. เงิินกู้้�ยืืมที่่�จ่่ายเข้้าบััญชีีของสถานศึึกษา ได้้แก่่ ค่่าเล่่าเรีียนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการศึึกษา
2. เงิินกู้้�ยืืมที่่�จ่่ายเข้้าบััญชีีของนัักเรีียน นัักศึึกษาผู้้�กู้้�ยืืม ได้้แก่่ ค่่าครองชีีพ (ค่่าที่่�พัักและค่่าใช้้จ่่ายส่่วนตััว)
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วััตถุุประสงค์์

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ม หาวิิทยาลัั ย ธนบุุ รีีมีีวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ใ นการจัั ด การศึึ ก ษาเพื่่� อ ผลิิตวิิศวกรให้้ มีี ความรู้้� ค วาม                         
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ของประเทศ อีีกทั้้�งมุ่่�งให้้นัักศึึกษาที่่�จบการศึึกษามีีมนุุษยสััมพัันธ์์และมีีจรรยาบรรณที่่�ดีีในวิิชาชีีพของตนเอง  มีีความเชื่่�อมั่่�น
ในตนเอง สามารถประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีีกัับการปฏิิบััติิงานได้้จริิง สามารถออกแบบและบริิหารโครงงาน โดยทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
ได้้ดีี มีีความตั้้�งใจจริิง ขยัันและอดทน
ทั้้�งนี้้�การบริิหารงานของคณะฯ ได้้ใช้้มาตรฐานการประกัันคุุณภาพวิิชาการและการบริิหาร โดยมีีคณะกรรมการ                  
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สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล  ต่่อ 224
สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า ต่่อ 234
สาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ ต่่อ 216
สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม ต่่อ 139
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ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
หลัักสููตรปรัั บปรุุ ง พ.ศ. 2565
ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ (TQF:HEd)
ชื่่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย
ภาษาอัังกฤษ

:
:

ชื่่�อปริิ ญญาและสาขาวิิชา

หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ภาษาไทย	ชื่่�อเต็็ม :  
          	ชื่่�อย่่ อ :
ภาษาอัังกฤษ	ชื่่�อเต็็ม   :
ชื่่�อย่่ อ :

วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมเครื่่�องกล)
วศ.บ. (วิิศวกรรมเครื่่�องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
B.Eng. (Mechanical Engineering)

หน่่ วยงานที่่�รัับผิิดชอบ

สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล  คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี

ปรัั ชญา และวััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร

ปรัั ชญา
       หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี  มุ่่�งให้้การ
ผลิิตวิิศวกรที่่�มีีความรู้้� ทัักษะ และทััศนคติิสอดคล้้องกัับการพััฒนาประเทศ มีีความสามารถในการเรีียนรู้้�พััฒนาตนเอง เพื่่�อ
ยกระดัับความสามารถทางวิิชาชีีพ  ตลอดจนเสริิมสร้้างสมรรถนะความเป็็นมืืออาชีีพให้้เท่่าทัันความเปลี่่�ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้้อมในการประกอบอาชีีพและมีีส่่วนร่่วมสร้้างสรรค์์คุุณค่่าให้้กัับสัังคมชุุมชน ตลอดจนมีีคุุณธรรมและจริิยธรรม   และ
จรรยาบรรณวิิชาชีีพ  สััมพัันธ์์สอดคล้้องกัับแผนพััฒนาการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาของชาติิ  และมาตรฐานวิิชาการและวิิชาชีีพ
วิิศวกรรมเครื่่�องกลที่่�เป็็นสากล  เป็็นผู้้�มีีความรู้้�ในเชิิงวิิชาการและมีีทัักษะในการปฏิิบััติิงานจริิง  อีีกทั้้�งสามารถแสวงหาความรู้้�
จากการศึึกษาค้้นคว้้าและปฏิิบััติิด้้วยตนเองได้้  สามารถสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นได้้เป็็นอย่่างดีี
	วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อผลิิตวิิศวกรเครื่่�องกลที่่�มีีมนุุษยสััมพัันธ์์ที่่�ดีี มีีคุุณธรรม มีีจริิยธรรม มีีจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพ ตระหนัักในคุุณค่่า
ของศิิลปวััฒนธรรมและสิ่่�งแวดล้้อมได้้เป็็นอย่่างดีี
2. เพื่่�อผลิิตวิิศวกรเครื่่�องกลที่่�มีีความรู้้�พื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรรมศาสตร์์ มีีความรู้้�และเชี่่�ยวชาญทางด้้าน
วิิศวกรรมเครื่่�องกลที่่�ทัันต่่อยุุคสมััย มีีความเชี่่�ยวชาญทางด้้านเทคโนโลยีีและมีีโลกทััศน์์ที่่�กว้้างไกล
3. เพื่่�อพััฒนายกระดัับบุคุ คลในสายวิิชาชีีพที่่ทำำ�
� งานแล้้วให้้มีีความรอบรู้้� ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ มีีความสามารถ
ในการคิิดวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบและสามารถนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ในการประกอบวิิชาชีีพในสาขาวิิชาชีีพวิิศวกรรม
เครื่่�องกล  
4. เพื่่�อยกระดัับวิิศวกรเครื่่�องกลที่่�มีีความสามารถทางวิิชาชีีพ มีีความสามารถในการเรีียนรู้้�พััฒนาตนเอง ตลอดจน
เสริิมสร้้างสมรรถนะความเป็็นมืืออาชีีพให้้เท่่าทัันความเปลี่่�ยนแปลงของสภาวะแวดล้้อมในการประกอบอาชีีพและมีีส่่วนร่่วม
สร้้างสรรค์์คุุณค่่าให้้กัับสัังคมชุุมชน สอดคล้้องกัับการพััฒนาประเทศ
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กำำ�หนดการเปิิ ดสอน
ปีีการศึึกษา 2565

คุุณสมบััติิของผู้้�มีีสิิทธิ์์�สมััครเข้้ าศึึกษา

1. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ทางด้้านช่่างอุุตสาหกรรม ที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง
วิิทยฐานะหรืือการศึึกษาอื่่�นที่่�เทีียบเท่่า โดยสามารถเทีียบโอนหน่่วยกิิตตามหลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนผลการเรีียนระดัับปริิญญา
เข้้าสู่่�การศึึกษาในระบบและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับการเทีียบโอนของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าในสาขาอื่่�นตามหลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนผลการเรีียนตามข้้อบัังคัับ
มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2562 หมวด 7 การโอนและเทีียบโอนผลการเรีียน ข้้อ 32   
(ภาคผนวก ค)
4. ไม่่เป็็นโรคติิดต่่อร้้ายแรงและแพทย์์มีีความเห็็นว่่ามีีสุุขภาพเหมาะสมที่่�จะเข้้าศึึกษาต่่อได้้
5. ไม่่มีีความประพฤติิที่่�สัังคมรัังเกีียจ และไม่่บกพร่่องในศีีลธรรม

วิิธีีการคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. สอบคััดเลืือกตามหลัักเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
2. สอบคััดเลืือกบุุคคลเข้้าศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษา ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
3. ผู้้�สมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษา จะมีีสถานภาพเป็็นนัักศึึกษาก็็ต่่อเมื่่�อได้้ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาแล้้ว  โดยนำำ�หลัักฐาน
ตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด ไปรายงานตััวต่่อสำำ�นัักทะเบีียนและประมวลผลของมหาวิิทยาลััย
4. ผู้้�สมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษา ต้้องขึ้้�นทะเบีียนเป็็น นัักศึึกษาด้้วยตนเอง ตามวััน เวลาและสถานที่่�ที่่�กำำ�หนดพร้้อม             
ทั้้�งชำำ�ระค่่าเล่่าเรีียนและค่่าธรรมเนีียมต่่างๆ ตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด มิิฉะนั้้�นถืือว่่าสละสิิทธิ์์�

ระบบการศึึกษา

1.1 ระบบการจััดการศึึกษาในหลัักสููตร
ระบบการศึึกษาใช้้ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดย 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออกเป็็น  2 ภาคการศึึกษาปกติิ  โดย  1 ภาค
การศึึกษาปกติิมีีระยะเวลาในการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า  15 สััปดาห์์ และเป็็นไปตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี ว่่าด้้วยการจััดการ
ศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2562  หมวด 2 ระบบการศึึกษา ข้้อ 6.1  (ภาคผนวก ค)
1.2 การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน
การจััดการเรีียนการสอนภาคการศึึกษาฤดููร้้อน มีีระยะเวลาในการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า  8 สััปดาห์์  ทั้้�งนี้้�ให้้จำำ�นวนชั่่�วโมง
การเรีียนการสอน มีีสััดส่่วนเทีียบเคีียงกัันกัับการศึึกษาภาคปกติิ

ระยะเวลาการศึึกษา

เป็็นหลัักสููตร 4 ปีี มีีระยะเวลาการศึึกษาไม่่ต่ำำ��กว่่า 6 ภาคการศึึกษาปกติิ และไม่่เกิิน 16 ภาคการศึึกษาปกติิ
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โครงสร้้ างหลัักสููตร

จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 137 หน่่วยกิิต
		
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 30 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
  3  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
  3  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาภาษา
15  หน่่วยกิิต
                  
4.  กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
  9  หน่่วยกิิต
2. หมวดวิิชาเฉพาะ 101 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
13  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
32  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาเฉพาะทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล                             
          
-  วิิชาเอกบัังคัับ
37  หน่่วยกิิต
       
-  วิิชาเอกเลืือก
12  หน่่วยกิิต
4.  กลุ่่�มวิิชาเสริิมประสบการณ์์ภาคสนาม        
  7  หน่่วยกิิต
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่ วยกิิต

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 30 หน่่ วยกิิต
ประกอบด้้ วย รายวิิชาและจำำ�นวนหน่่ วยกิิต ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
00 5000   มนุุษยสััมพัันธ์์
     3(3-0-6)
  Human Relations
00 5001   สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า      1(1-0-2)
  Information Services and Study Fundamentals
00 5002   ศิิลปวััฒนธรรม
     3(3-0-6)
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6)
  Civilization
00 5006   จริิยศาสตร์์ วิิสััยทััศน์์และการดำำ�รงชีีวิิต  3(3-0-6)
  
  Moral Vision and Life Style
00 5007   ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง  1(0-2-4)
  Study Skills and Self-Development Skills
00 5008   พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     1(0-2-4)
  Physical Education for Quality of Life
00 5009   ภููมิิปััญญาไทย
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรััชญาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
     3(3-0-6)
  Philosophy and Life
00 5012   ความเป็็นพลเมืือง
     3(3-0-6)
  Citizenships
00 5013   ทัักษะการรู้้�สารสนเทศ
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills

   

2. กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
00 6001   สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
     3(3-0-6)
  และการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
  Society Economy Politics and Government
  in Democratic System
00 6002   กฎหมายเบื้้�องต้้น
     3(3-0-6)
  Introduction to Law
00 6003   จิิตวิิทยาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     3(3-0-6)
  Psychology for Quality of Life
00 6004   จิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
00 6005   การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติิ 
  Environmental and Natural Resource Management
00 6007   เศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
00 6010   การพััฒนาบุุคลิิกภาพ 
     3(3-0-6)
  Personality Development
00 6011   ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Introduction to Business    
00 6013   การจััดการและการเป็็นผู้้�ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
00 6015   ไทยศึึกษา
     3(3-0-6)
  Thai Studies
00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจััดการ 3(3-0-6)
  สิ่่�งแวดล้้อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)   
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00 6017   การศึึกษาเฉพาะท้้องถิ่่�น (ธนบุุรีีศึึกษา)  3(3-0-6)
  Local Study (Thonburi Studies)
00 6018   วััยใส ใจสะอาด
     3(3-0-6)
  Youngster with Good Heart
3. กลุ่่�มวิิชาภาษา
ให้้ เลืือกเรีี ยน 15 หน่่ วยกิิต
00 7000   ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7006   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการนำำ�เสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
     3(2-2-5)
  Japanese II
00 7012   ภาษาจีีน 1
     3(2-2-5)
  Chinese I
00 7013   ภาษาจีีน 2
     3(2-2-5)
  Chinese II
00 7015   ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
00 7017   การฟัังและการพููดภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7021   ภาษาลาวเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่่าเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
00 7025   ภาษาอัังกฤษทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์  3(2-2-5)
  English for Engineering
00 7026   ภาษาอัังกฤษทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ 3(2-2-5)
  English for Information Technologies
00 7027   ภาษาอัังกฤษทางด้้านการบริิหารธุุรกิิจ  3(2-2-5)
  English for Business Administration
00 7028   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อนัักกีีฬาและผู้้�ตััดสิิน    3(2-2-5)
  English for Athletes and Referees
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4. กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์ และคณิิตศาสตร์์
เลืือกเรีียนไม่่ น้้อยกว่่ า 9 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่ อไปนี้้�
00 8000   คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิิติิทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
00 8007   การคิิดและการตััดสิินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making
00 8008   เขตทางทะเล และการจััดการทรััพยากร 3(3-0-6)
  ทางทะเลและชายฝั่่�ง
  Maritime Zones, Marine Resources and
  Coastal Management

หมวดวิิชาเฉพาะ 101 หน่่ วยกิิต

1. กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ จำำ�นวน 13 หน่่ วยกิิต
10 8001   ฟิิสิิกส์์วิิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Physics
10 8002   ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์วิิศวกรรม
     1(0-3-0)
  Engineering Physics Laboratory
10 8003   เคมีีวิิศวกรรม
     3(2-3-5)
  Engineering Chemistry
10 8004   คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
     3(3-0-6)
  Engineering Mathematics 1
10 8005   คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 2
     3(3-0-6)
  Engineering Mathematics 2
2. กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมา 32 หน่่ วยกิิต
19 2101   วััสดุุวิิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Materials
19 2102   พื้้�นฐานวิิศวกรรมไฟฟ้้าและเทคโนโลยีีดิิจิิทััล 3(2-3-5)
  Introduction to Electrical Engineering and
  Digital Technology
19 3101   กรรมวิิธีีการผลิิต
     3(3-0-6)
  Manufacturing Processes
11 1101   เขีียนแบบวิิศวกรรมเครื่่�องกล
     3(2-3-5)
  Mechanical Engineering Drawing
11 1102   งานฝึึกฝีีมืือวิิศวกรรมเครื่่�องกล
     1(0-3-2)
  Mechanical Engineering Workshop Training

11 1103   กลศาสตร์์วิิศวกรรม 1
     3(3-0-6)
  Engineering Mechanics 1
11 2101   กลศาสตร์์วิิศวกรรม 2
     3(3-0-6)
  Engineering Mechanics 2
11 2102   อุุณหพลศาสตร์์
                  3(3-0-6)
  Thermodynamics
11 2103   กลศาสตร์์ของไหล
     3(3-0-6)
  Fluid Mechanics
11 2104   กลศาสตร์์ของแข็็ง
     3(3-0-6)
  Mechanics of Solids
11 2105   อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และสิ่่ง� แวดล้้อม 3(3-0-6)
  Health Safety and Environment
11 3101   ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1            1(0-3-0)
  Mechanical Engineering Laboratory 1
3. กลุ่่�มวิิชาเฉพาะทางสาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
วิิชาเอกบัังคัับ 37 หน่่ วยกิิต
11 2106   คอมพิิวเตอร์์ช่่วยในการออกแบบ      3(2-3-5)
  สำำ�หรัับวิิศวกรรมเครื่่�องกล
  Computer Aided Design for Mechanical
  Engineering
11 3201   กลศาสตร์์เครื่่�องจัักรกล
     3(3-0-6)
  Mechanics of Machinery
11 3202   การถ่่ายโอนความร้้อน
     3(3-0-6)
  Heat Transfer
11 3203   เครื่่�องยนต์์สัันดาปภายใน
     3(3-0-6)
  Internal Combustion Engines
11 3204   การออกแบบเครื่่�องจัักรกล
     3(3-0-6)
  Machine Design
11 3205   เครื่่�องจัักรกลของไหล
     3(3-0-6)
  Fluid Machinery
11 3206   การทำำ�ความเย็็นและการปรัับอากาศ     3(3-0-6)
  Refrigeration and Air Conditioning
11 3207   วิิศวกรรมโรงจัักรต้้นกำำ�ลััง
     3(3-0-6)
  Power Plant Engineering
11 3208   ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล 2            1(0-3-0)
  Mechanical Engineering Laboratory 2
11 4201   การสั่่�นสะเทืือนทางกล
     3(3-0-6)
  Mechanical Vibration
11 4202   การควบคุุมอััตโนมััติิและเครื่่�องมืือวััด    3(3-0-6)
  Automatic Control and Instrumentation
11 4203   หุ่่�นยนต์์และปััญญาประดิิษฐ์์
     3(3-0-6)
  Robotics and Artificial Intelligence

11 4204   เทคโนโลยีีพลัังงานและการออกแบบ      3(3-0-6)
  ระบบทางความร้้อน
  Energy Technology and Design for Thermal Systems
วิิชาเอกเลืือก 12 หน่่ วยกิิต
ให้้เลืือกศึึกษาจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 4 กลุ่่�มวิิชา
จำำ�นวน 12 หน่่วยกิิต โดยเลืือกเรีียนจากกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง
หรืือหลายกลุ่่�มดัังวิิชาต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1 กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมทางการแพทย์์
11 3301   การออกแบบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์      3(3-0-6)
  Medical Instrumentation Design
11 3302   การบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องมืือแพทย์์        3(3-0-6)
  Maintenance of Medical Instrumentation
11 4301   ระบบจัักรกลการแพทย์์
     3(3-0-6)
  Medical Mechanics Systems   
11 4302   ระบบชีีวะการแพทย์์
     3(3-0-6)
  Bio medical System
กลุ่่�มที่่� 2 กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมระบบขนส่่ งทางราง
11 3303   วิิศวกรรมล้้อเลื่่�อน
     3(3-0-6)
  Railway Rolling Stock Engineering
11 3304   ระบบรางเบื้้�องต้้น
     3(3-0-6)
  Introduction to Railway Systems
11 4303   ระบบขัับเคลื่่�อนยานพาหนะในระบบราง 3(3-0-6)
  Rail Propulsion Systems
11 4304   การซ่่อมบำำ�รุุงระบบรางเบื้้�องต้้น      3(3-0-6)
  Introduction to Railway Maintenance
กลุ่่�มที่่� 3 กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมหุ่่�นยนต์์ และระบบอััตโนมััติิ
11 3305   หุ่่�นยนต์์เคลื่่�อนที่่�และยานยนต์์ไร้้คนขัับ  3(3-0-6)
  Mobile Robotics and Autonomous Vehicle
11 3306   ไฮดรอลิิกส์์และนิิวแมติิกส์์
     3(2-3-5)
  Hydraulics and Pneumatics
11 4305   การควบคุุมหุ่่�นยนต์์อุุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  Industrial Robot Control
11 4306   การเขีียนโปรแกรมบนระบบปฏิิบัติิั การหุ่่�นยนต์์  3(2-3-5)
  Robot Operating System Programming
กลุ่่�มที่่� 4 กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้ อมและพลัังงาน
11 3307   เทคโนโลยีีเพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อมและอุุตสาหกรรม  3(3-0-6)
  Green Technology and Industry
11 3308   นวััตกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
     3(3-0-6)
  Environmental Innovation
11 4307   นวััตกรรมพลัังงาน
     3(3-0-6)
  Energy Innovation
11 4308   การออกแบบระบบพลัังงาน
     3(3-0-6)
  Energy System Design
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4. กลุ่่�มวิิชาประสบการณ์์ ภาคสนาม 7 หน่่ วยกิิต
ให้้เลืือกศึึกษาจากกลุ่่�มวิิชาเสริิมประสบการณ์์                    
ภาคสนาม 2 กลุ่่�ม โดยเลืือกเรีียนจากกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�งต่่อไปนี้้�
(ก) กลุ่่�มโครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล
11 3601   การฝึึกงานวิิศวกรรม
3(0-280-0)
  Professional Engineering Training
11 4600   สััมมนาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
     1(1-0-2)
  Seminar in Mechanical Engineering
11 4601   โครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1
     1(0-3-0)
  Mechanical Engineering Project 1
11 4602   โครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล 2
     2(0-6-0)
  Mechanical Engineering Project 2

(ข) สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล
11 4603   การเตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษา    1(0-30-0)
  Cooperative Education Preparation
11 4604   สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล 6(0-400-0)
  Cooperative Education in Mechanical
  Engineering
หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่ วยกิิต
ให้้เลืือกศึึกษาจากรายวิิชาที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััย
ธนบุุรีี

แผนการศึึกษาหลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7xxx วิิชาเลืือกทางภาษา

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

3(2-2-5)

วิิชาบัังคัับ
-

00 8000 คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
00 8001 สถิิติิทั่่�วไป

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

-

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(15-11-33)

10 8001/ควบ
-

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับ
-

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

-

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
19(17-5-37)

00 8000
10 8001

10 8001
10 8002
10 8003
11 1101

ฟิิสิิกส์์วิิศวกรรม
ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์วิิศวกรรม
เคมีีวิิศวกรรม
เขีียนแบบวิิศวกรรมเครื่่�องกล
รวม

	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 5xxx วิิชาเลืือกทางมนุุษยศาสตร์์
00 6xxx วิิชาเลืือกทางสัังคมศาสตร์์
00 7xxx วิิชาเลืือกทางภาษา  
00 8002
10 8004
11 1102
11 1103
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วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
งานฝึึกฝีีมืือวิิศวกรรมเครื่่�องกล
กลศาสตร์์วิิศวกรรม 1
รวม
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	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7xxx วิิชาเลืือกทางภาษา

3(2-2-5)

วิิชาบัังคัับ
-

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

10 8004
11 1103

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

10 8001
10 8001

	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7xxx วิิชาเลืือกทางภาษา

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

3(2-2-5)

วิิชาบัังคัับ
-

11 2104 กลศาสตร์์ของแข็็ง
19 2101 วััสดุุวิิศวกรรม

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

11 1103
10 8001

11 2105 อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม
11 2106 คอมพิิวเตอร์์ช่่วยในการออกแบบทางวิิศวกรรม
เครื่่�องกล
xx xxxx วิิชาเลืือกเสรีี
รวม

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

11 1101

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

-

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

วิิชาบัังคัับ
-

10 8005 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 2
11 2101 กลศาสตร์์วิิศวกรรม 2
19 2102 พื้้�นฐานวิิศวกรรมไฟฟ้้าและเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
11 2102 อุุณหพลศาสตร์์
11 2103 กลศาสตร์์ของไหล
รวม

	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
(สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียน กลุ่่�มโครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7xxx วิิชาเลืือกทางภาษา
19 3101 กรรมวิิธีีการผลิิต
11 3101 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1
11 3201
11 3202
11 3203
xx xxxx

กลศาสตร์์เครื่่�องจัักรกล
การถ่่ายเทความร้้อน
เครื่่�องยนต์์สัันดาปภายใน
วิิชาเอกเลืือก  
รวม

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(17-5-35)

19 2101
11 2101, 11 2102,
11 2103, 19 2101
11 2101
11 2102
11 2102
-
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	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
(สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียน กุุล่่มโครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
11 3204 การออกแบบเครื่่�องจัักรกล

3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับ
19 2101

11 3205 เครื่่�องจัักรกลของไหล
11 3206 การทำำ�ความเย็็นและการปรัับอากาศ

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

11 2103
11 2102, 11 3202

11 3207 วิิศวกรรมโรงจัักรต้้นกำำ�ลััง

3(3-0-6)

11 2102

11 3208 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล 2

1(0-3-0)

11 3201, 11 3202,
11 3203, 11 3206
-

xx xxxx วิิชาเอกเลืือก  
xx xxxx วิิชาเลืือกเสรีี
รวม

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

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

	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
(สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียน กลุ่่�มโครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
วิิชาบัังคัับ
11 3601 การฝึึกงานวิิศวกรรม
3 (0-280-0) นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3
รวม
	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
(สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียน กลุ่่�มโครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
11 4201 การสั่่�นสะเทืือนทางกล
11 4202 การควบคุุมอััตโนมััติิและเครื่่�องมืือวััด
11 4600 สััมมนาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
11 4601 โครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1
xx xxxx วิิชาเอกเลืือก  
รวม
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3 (0-280-0)

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
11(10-3-20)

วิิชาบัังคัับ
10 8005, 11 2101
10 8005, 11 2101
มีีหน่่วยกิิตสะสม
ไม่่น้้อยกว่่า
105 หน่่วยกิิต
-

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
(สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียน กลุ่่�มโครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
11 4203 หุ่่�นยนต์์และปััญญาประดิิษฐ์์
11 4204 เทคโนโลยีีพลัังงานและการออกแบบระบบทาง
ความร้้อน
11 4602 โครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล 2
xx xxxx วิิชาเอกเลืือก  
รวม

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับ
-

3(3-0-6)

-

2(0-6-0)
3(3-0-6)
11(9-6-18)

11 4604
-

	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
(สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียน กลุ่่�มสหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7xxx วิิชาเลืือกทางภาษา
3(2-2-5)

วิิชาบัังคัับ
-

19 3101 กรรมวิิธีีการผลิิต

3(3-0-6)

19 2101

11 3101 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1

1(0-3-0)

11 3201 กลศาสตร์์เครื่่�องจัักรกล

3(3-0-6)

11 2101, 11 2102,
11 2103, 19 2101
11 2101

11 3202 การถ่่ายเทความร้้อน

3(3-0-6)

11 2102

11 3203 เครื่่�องยนต์์สัันดาปภายใน

3(3-0-6)

11 2102

xx xxxx วิิชาเอกเลืือก  

3(3-0-6)

-

รวม

19(17-5-35)
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	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
(สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียน กลุ่่�มสหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
11 3204 การออกแบบเครื่่�องจัักรกล
3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับ
19 2101

11 3205 เครื่่�องจัักรกลของไหล

3(3-0-6)

11 2103

11 3206 การทำำ�ความเย็็นและการปรัับอากาศ

3(3-0-6)

11 2102, 11 3202

11 3207 วิิศวกรรมโรงจัักรต้้นกำำ�ลััง

3(3-0-6)

11 2102

11 3208 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล 2

1(0-3-0)

11 3201, 11 3202,
11 3203, 11 3206
-

xx xxxx วิิชาเอกเลืือก  
xx xxxx วิิชาเลืือกเสรีี
รวม

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

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
(สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียน กลุ่่�มสหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
วิิชาบัังคัับ
11 4201 การสั่่�นสะเทืือนทางกล
3(3-0-6)
10 8005, 11 2101
11 4202 การควบคุุมอััตโนมััติิและเครื่่�องมืือวััด

3(3-0-6)

10 8005, 11 2101

11 4203 หุ่่�นยนต์์และปััญญาประดิิษฐ์์

3(3-0-6)

-

11 4204 เทคโนโลยีีพลัังงานและการออกแบบระบบทาง
ความร้้อน
114 603 การเตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษา

3(3-0-6)

-

1(0-3-0)

-

xx xxxx วิิชาเอกเลืือก  

3(3-0-6)

-

xx xxxx วิิชาเอกเลืือก  

3(3-0-6)

-

รวม

19(18-3-36)

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
(สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียน กลุ่่�มสหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
11 4604 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล
6 (0-400-0)
รวม
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6 (0-400-0)

วิิชาบัังคัับ
11 4606

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

ดููรายละเอีียดหน้้า 263 - 268

หมวดวิิชาเฉพาะ

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

10 8005 คณิิตศาสตร์์ วิิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8004 คณิิตศาสตร์์ วิิศวกรรม 1
พีีชคณิิตของเวกเตอร์์ในสามมิิติิ เรขาคณิิต วิิเคราะห์์
สามมิิติิ  (เส้้นระนาบและพื้้�นผิิว) การอิินทิิเกรตสองชั้้�นและ
สามชั้้�น ลำำ�ดัับและอนุุกรม อนุุกรมเทเลอร์์และแมคคลอริิน
อนุุกรมฟููเรีียร์์ อนุุพัันธ์์และการอิินทิิเกรตโดยวิิธีีวิิเคราะห์์เชิิง
ตััวเลข สมการเชิิงอนุุพัันธ์์ การแก้้สมการเชิิงอนุุพัันธ์์อัันดัับ 1
(เฉพาะกรณีีเชิิงเส้้นและสััมประสิิทธิ์์�คงที่่�) การแก้้สมการเชิิง
อนุุพัันธ์์โดยใช้้การวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข และการประยุุกต์์

กลุ่่�มวิิชาแกน
กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
10 8001 ฟิิ สิิกส์์วิิศวกรรม 		
3(3-0-6)
Engineering Physics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ระบบหน่่วย เวกเตอร์์ จลศาสตร์์และพลศาสตร์์ของ
อนุุภาค งาน พลัังงานและโมเมนตััม สภาพสมดุุลและความ
กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
ยืืดหยุ่่�น กลศาสตร์์ของไหล ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับความร้้อน
19 2101 วััสดุุวิิศวกรรม			
3(3-0-6)
อุุณหพลศาสตร์์ไฟฟ้้ากระแสตรงและไฟฟ้้ากระแสสลัับ วงจร
Engineering Materials
ไฟฟ้้า แม่่เหล็็กไฟฟ้้าและฟิิสิิกส์์นิิวเคลีียร์์
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8001 ฟิิ สิิกส์์วิิศวกรรม
ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างโครงสร้้างและคุุณสมบััติิ
10 8002 ปฏิิบััติิการฟิิ สิิกส์์วิิศวกรรม
1(0-3-0)
ทางวิิศวกรรมของวััสดุุ ศึึกษากระบวนการผลิิตและการประยุุกต์์
Engineering Physics Laboratory
ใช้้วััสดุุกลุ่่�มหลััก เช่่น โลหะ โพลิิเมอร์์ เซรามิิก และวััสดุุผสม
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8001 ฟิิ สิิกส์์วิศิ วกรรม (หรืือเรีียนควบ)
วััสดุุวิิศวกรรมอนาคต  เฟสไดอะแกรมแบบสมดุุลและการแปล
ปฏิิบััติิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาวิิชาฟิิสิิกส์์วิิศวกรรม
ความหมาย คุุณสมบััติิเชิิงกลของวััสดุุ การกััดกร่่อนและเสื่่�อม
สภาพของวััสดุุ
10 8003 เคมีีวิิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Chemistry
19 2102 พื้้�นฐานวิิศวกรรมไฟฟ้้าและเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั 3(2-3-5)
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
Introduction to Electrical Engineering and
ตารางธาตุุ สมบััติิของสสาร ของแข็็ง ของเหลว ก๊๊าซ
Digital Technology
มวลสารสััมพัันธ์์ สารละลายและความเข้้มข้้น ปฏิิกิิริิยาเคมีี 
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
จลนศาสตร์์เคมีี สมดุุลกรด-เบส ไฟฟ้้า เคมีี เคมีีประยุุกต์์กัับ
วงจรไฟฟ้้าและการวิิเคราะห์์วงจรไฟฟ้้าเบื้้�องต้้น
งานทางวิิศวกรรม และการทดลองที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หม้้อแปลงไฟฟ้้า เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้าเบื้้�องต้้นและการใช้้งาน
ระบบไฟฟ้้าสามเฟส กำำ�ลัังไฟฟ้้าและพลัังงานไฟฟ้้า ตััวประกอบ
10 8004 คณิิตศาสตร์์ วิิศวกรรม 1
3(3-0-6)
กำำ�ลััง เครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้าเบื้้�องต้้น พื้้�นฐานระบบไฟฟ้้าใน
Engineering Mathematics 1
อาคาร วงจรดิิจิิทััลไมโครคอนโทลเลอร์์ เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 00 8000 คณิิตศาสตร์์ ทั่่� วไป
การประยุุกต์์ใช้้ในงานวิิศวกรรม
สมการและการแก้้สมการ ฟัังก์์ชัันพีีชคณิิต ฟัังก์์ชััน
เชิิงอดิิศััย เมตริิกซ์์และการแก้้ระบบสมการเชิิงเส้้น ลิิมิิตและ
ความต่่อเนื่่�องของฟัังก์์ชััน อนุุพัันธ์์ และบทประยุุกต์์อิินทิิเกรต
เทคนิิคอิินทิิเกรตและการประยุุกต์์ อิินทิิกรััลไม่่ตรงแบบ ระบบ
พิิกััดเชิิงขั้้�ว อนุุพัันธ์์และการอิินทิิเกรตของฟัังก์์ชัันค่่าเวกเตอร์์
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19 3101 กรรมวิิธีีการผลิิต	
3(3-0-6)
Manufacturing Processes
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 19 2101 วััสดุุวิิศวกรรม
แนวคิิดทางการผลิิต สมบััติิของวััสดุุวิิศวกรรม ความ
สััมพัันธ์์ของวััสดุุกับั การผลิิต กระบวนการขึ้้�นรููปงานโลหะ เช่่น การ
หล่่อโลหะ การปั๊๊ม� ขึ้้�นรููป การปาดผิิวโลหะ การเชื่่อ� ม กระบวนการขึ้้�น
รููปงานพลาสติิก เช่่น การรีีดขึ้้�นรููป การเป่่า การอััดขึ้้�นรููป เครื่่อ� งจัักร
กลอััตโนมััติิเพื่่�อการผลิิต การปรัับปรุุงสมบััติิทางกลของวััสดุุ การ
วางแผนการผลิิตและการควบคุุมคุุณภาพในกระบวนการผลิิต
มููลฐาน ต้้นทุุนด้้านการผลิิตและการประมาณราคา

11 2102 อุุณ หพลศาสตร์์ 			
3(3-0-6)
Thermodynamics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8001 ฟิิ สิิกส์์วิิศวกรรม
คำำ�นิิยามและข้้อกำำ�หนดทั่่�วไปทางเทอร์์โมไดนามิิกส์์
กฎข้้อที่่�หนึ่่�งของเทอร์์โมไดนามิิกส์์ สมบััติิ ของไหลทำำ�งาน ก๊๊าซ
อุุดมคติิ กระบวนการเปลี่่�ยนแปลงของของไหลทำำ�งาน กฎข้้อที่่�
สองของเทอร์์โมไดนามิิกส์์ วััฏจัักรคาโนต์์ เอนโทรพีี พลัังงาน
ศึึกษาหลัักการของกระบวนการทำำ�งานแบบย้้อนกลัับได้้และ
ย้้อนกลัับไม่่ได้้ การถ่่ายเทความร้้อนและการเปลี่่�ยนรููปพลัังงาน
ขั้้�นพื้้�นฐาน อะเวละบิิลิิตีีและวััฏจัักรทางเทอร์์โมไดนามิิกส์์

11 1101 เขีียนแบบวิิศวกรรมเครื่่�องกล
3(2-3-5)
Mechanical Engineering Drawing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การเขีียนตััวอัักษรและตััวเลข มาตรฐานงานเขีียน
แบบ  การเขีียนแบบร่่างมืือเปล่่า การเขีียนภาพสามมิิติิ  การ
เขีียนภาพฉายออร์์โทกราฟฟิิก การเขีียนภาพฉายทรงกระบอก
การให้้ขนาด การหาค่่าพิิกััดความเผื่่�อในงานสวม การเขีียน
แบบเกลีียวที่่�ใช้้ในงานเขีียนแบบ  การใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่่วยใน
การออกแบบและเขีียนแบบภาพจำำ�ลอง 3 มิิติิ

11 2103 กลศาสตร์์ ของไหล		
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8001 ฟิิ สิิกส์์วิิศวกรรม
สมบััติิของของไหล สมดุุลของของไหลที่่�อยู่่�นิ่่�ง นิิยาม
และวิิธีีการวิิเคราะห์์การไหล สมการโมเมนตััมและพลัังงาน
สำำ�หรัับปริิมาตรควบคุุม สมการของความต่่อเนื่่�องและการ
เคลื่่�อนที่่� ความสััมพัันธ์์ของความเค้้น-ความเครีียดของของไหล
แบบนิิวโตเนีียน การวิิเคราะห์์มิิติิและความคล้้ายทางพลศาสตร์์
สัังกััปชั้้�นขอบเขต การไหลอย่่างสม่ำำ��เสมอของของไหลที่่�อััดตััว
ได้้และอััดตััวไม่่ได้้ การไหลในท่่อ

11 1102 งานฝึึกฝีี มืือวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1(0-3-2)
Mechanical Engineering Workshop Training
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาหลัักการและการใช้้เครื่่�องมืือ เครื่่�องจัักร ความ
ปลอดภััย และระเบีียบวิินััยในการปฏิิบััติิงานในโรงฝึึกงาน ฝึึก
ปฏิิบััติิงานพื้้�นฐานในโรงงาน เช่่น งานกลึึงโลหะ งานเชื่่�อมโลหะ
งานไฟฟ้้าและงานปรัับแต่่งโลหะ

11 2104 กลศาสตร์์ ของแข็็ง		
3(3-0-6)
Mechanics of Solids
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 11 1103 กลศาสตร์์ วิิศวกรรม 1
แรงภายใน ความเค้้น ความสััมพัันธ์์ของความเค้้นความเครีียด การเปลี่่�ยนแปลงรููปร่่าง แรงเฉืือน การบิิดของเพลา
ความเค้้นในคาน การเขีียนไดอะแกรมของแรงเฉืือนและโมเมนต์์
ดััดในคาน ความเค้้นรวม การวิิเคราะห์์ความเค้้น-ความเครีียด
11 1103 กลศาสตร์์ วิิศวกรรม 1		
3(3-0-6) ความสััมพัันธ์์ของความเค้้น–ความเครีียดตามทฤษฎีี Mohr’s
Engineering Mechanics 1
circle การโก่่งของคานและเสาสููง พลัังงานความเครีียดและ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8001 ฟิิ สิิกส์์วิิศวกรรม
ทฤษฎีีความเสีียหายของชิ้้�นงาน
หลัักการเบื้้�องต้้นของกลศาสตร์์ ระบบแรงและผลลััพธ์์
สมดุุล การประยุุกต์์สมการสมดุุลกัับโครงสร้้างและเครื่่อ� งจัักรกล 11 2105 อาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม 3(3-0-6)
กฎการเคลื่่�อนที่่�ข้้อสองของนิิวตััน จุุดศููนย์์ถ่่วง ความเสีียดทาน
Health Safety and Environment
งานเสมืือน เสถีียรภาพของสมดุุล โมเมนต์์ความเฉื่่�อยของพื้้�นที่่� วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยในการทำำ�งาน กฎหมาย
11 2101 กลศาสตร์์ วิิศวกรรม 2
3(3-0-6) ความปลอดภััย ข้้อบัังคัับว่่าด้้วยความปลอดภััย ฯลฯ ประเภท
Engineering Mechanics 2
ของสิ่่�งแวดล้้อม สิ่่�งแวดล้้อมที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�น การอนุุรัักษ์์สิ่่�ง
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 11 1103 กลศาสตร์์ วิิศวกรรม 1
แวดล้้อม กฎหมายเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม
การเคลื่่�อนที่่�เป็็นเส้้นตรง การเคลื่่�อนที่่�เป็็นเส้้นโค้้ง
จลนศาสตร์์และจลนพลศาสตร์์ของอนุุภาค และวััตถุุเกร็็ง กฎ
การเคลื่่�อนที่่�ข้้อที่่�สองของนิิวตััน งานและพลัังงาน การดลและ
การเคลื่่�อนที่่�  การสั่่�นสะเทืือนอย่่างง่่าย
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11 3101 ปฏิิบััติิก ารวิิศ วกรรมเครื่่�องกล 1
1(0-3-0)
Mechanical Engineering Laboratory 1
วิิชาบัังคัับก่่อน : 1 2101 กลศาสตร์์ วิศิ วกรรม 2, 11 2102 อุุณห
พลศาสตร์์ , 11 2103 กลศาสตร์์ ของไหล, 11 2104 กลศาสตร์์ วัสั ดุุ
การทดลองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชากลศาสตร์์วิิศวกรรม 2
อุุณหพลศาสตร์์ กลศาสตร์์ของไหล และกลศาสตร์์วััสดุุ

11 3203 เครื่่�องยนต์์ สัันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engines
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 11 2102 อุุณหพลศาสตร์์
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับเครื่่�องยนต์์ การจำำ�แนกชนิิด
ของเครื่่อ� งยนต์์ เครื่่อ� งยนต์์จุดุ ระเบิิด เครื่่อ� งยนต์์อัดั ระเบิิด วงจร
ต่่างๆ  ทฤษฎีีการเผาไหม้้ ระบบการจุุดระเบิิดในเครื่่อ� งยนต์์ชนิิด
จุุดระเบิิด  การเผาไหม้้ในเครื่่�องยนต์์ชนิิดอััดระเบิิด วััฏจัักรเชื้้�อ
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล
เพลิิงอากาศในเครื่่อ� งยนต์์สันั ดาปภายใน เชื้้�อเพลิิงและคุุณสมบััติิ 
วิิชาเอกบัังคัับ
ระบบน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงในเครื่่�องยนต์์จุุดระเบิิดและในเครื่่�องยนต์์
11 2106 คอมพิิวเตอร์์ ช่่วยในการออกแบบ 3(2-3-5) อััดระเบิิด ซุุปเปอร์์ชาร์์จและ การไล่่ไอเสีีย การวิิเคราะห์์และการ
ทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล		
ควบคุุมแก๊๊สไอเสีีย สมรรถนะและการทดสอบเครื่่�องยนต์์ การ
Computer Aided Design in Mechanical Engineering หล่่อลื่่�น เทคโนโลยีีไฟฟ้้าและพลัังงานรููปแบบอื่่�นๆ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ใช้้คอมพิิวเตอร์์สำำ�หรับั การออกแบบและวิิเคราะห์์ปัญ
ั หา 11 3204 การออกแบบเครื่่�องจัักรกล
3(3-0-6)
ทางวิิศวกรรมเครื่่อ� งกล การสร้้างแบบจำำ�ลองทางกายภาพ แบบ
Machine Design
จำำ�ลองของปััญหาทางวิิศวกรรมเครื่่�องกลและงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง วิิชาบัังคัับก่่ อน : 11 2104 กลศาสตร์์ วััสดุุ
หลัักการพื้้�นฐานการออกแบบเครื่่อ� งกล สมบััติิของวััสดุุ
11 3201 กลศาสตร์์ เครื่่�องจััก รกล		
3(3-0-6) ทฤษฎีีความเสีียหาย ความล้้า การออกแบบชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร
Mechanics of Machinery
กลอย่่างง่่าย รอยต่่อด้้วยหมุุดย้ำำ��และสลัักเกลีียว การยึึดด้้วย
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 11 2101 กลศาสตร์์ วิิศวกรรม 2
สลัักเกลีียว ลิ่่ม� และสลััก เพลา สปริิง สกรููส่ง่ กำำ�ลััง ส่่วนประกอบ 
การขจััด ความเร็็ว และความเร่่งในเครื่่�องจัักรกล การ การทำำ�งาน และการถอดประกอบชิ้้�นส่่วนระบบส่่งกำำ�ลัังเครื่่อ� งจัักร
วิิเคราะห์์แรงสถิิตและแรงพลศาสตร์์ ของกลไก แขนต่่อ ชุุดเฟืือง กล ปฏิิบััติิการโครงงานออกแบบเครื่่�องจัักรกล
และระบบทางกล การถ่่วงสมดุุลของมวลหมุุนและมวลที่่เ� คลื่่อ� นที่่�
ไปมา ผลของไจโรสโคปิิค ศึึกษาตััวอย่่างงานด้้านวิิศวกรรม
11 3205 เครื่่�องจัักรกลของไหล 3(3-0-6)
Fluid Machinery
11 3202 การถ่่ ายเทความร้้ อน		
3(3-0-6) วิิชาบัังคัับก่่ อน : 11 2103 กลศาสตร์์ ของไหล
Heat Transfer
สมบััติิของเครื่่�องจัักรกลของไหลชนิิดต่่างๆ ทฤษฎีี
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 11 2102 อุุณหพลศาสตร์์
การไหลแบบแรงเหวี่่�ยงและการไหลตามแนวแกน การไหล
หลัักการถ่่ายเทความร้้อนโดยการนำำ� การพา และการแผ่่รังั สีี  ในท่่อ เครื่่�องจัักรกลกัังหััน การไหลของของไหลอััดได้้ การ
สมการการนำำ�ความร้้อน การนำำ�ความร้้อนในสภาวะคงที่่� การนำำ� ออกแบบเครื่่�องจัักรกลของไหลแบบแรงเหวี่่�ยงและการไหล
ความร้้อนในสภาวะไม่่คงที่่� การพาความร้้อนโดยวิิธีีอิิสระและโดย ตามแนวแกน การทดสอบเครื่่�องจัักรกลของไหล ระบบและ
วิิธีีบังั คัับ การแผ่่รังั สีีความร้้อน การนำำ�หลัักการถ่่ายเทความร้้อนมา อุุปกรณ์์ควบคุุมการไหลของของไหล การออกแบบระบบและ
ประยุุกต์์กับั งานด้้านวิิศวกรรม อุุปกรณ์์แลกเปลี่่ย� นความร้้อน การ การเลืือกใช้้เครื่่�องจัักรกลของไหลในงานอุุตสาหกรรม
เพิ่่ม� การถ่่ายเทความร้้อน การเดืือดและการควบแน่่น
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11 3206 การทำำ�ความเย็็นและการปรัั บอากาศ 3(3-0-6)
Refrigeration and Air Conditioning
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 11 2102 อุุณหพลศาสตร์์ และ 11 3202
การถ่่ ายเทความร้้ อน
ความรู้้�พื้้�นฐานของเครื่่อ� งทำำ�ความเย็็นและค่่าสััมประสิิทธิ์์�
สมรรถนะในการทำำ�ความเย็็น การแก้้ไขปรัับปรุุงระบบทํําความเย็็น
แบบอััดไอ วััฎจัักรการทำำ�ความเย็็น การวิิเคราะห์์องค์์ประกอบของ
ระบบ สมบััติิและสารทำำ�ความเย็็น การทำำ�งานของเครื่่อ� งทำำ�ลมเย็็น
และหอระบายความร้้อน การทํําความเย็็นแบบดููดซึึม การคำำ�นวณ
ภาระการทำำ�ความเย็็นของระบบ การแช่่แข็็งถนอมอาหาร เครื่่อ� ง
ปรัับอากาศ การประมาณค่่าภาระการทำำ�ความเย็็นของระบบปรัับ
อากาศ การออกแบบระบบท่่อลมและการกระจายอากาศ
11 3207 วิิศวกรรมโรงจัักรต้้ นกำำ�ลััง
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 11 2102 อุุณหพลศาสตร์์
ระบบการผลิิตไฟฟ้้า การคำำ�นวณภาระ เศรษฐศาสตร์์
โรงจัักรต้้นกำำ�ลััง การแปลงรููปพลัังงานและอะเวละบิิลิิตีี  เชื้้�อ
เพลิิงและการสัันดาป โรงจัักรเครื่่�องยนต์์สัันดาปภายใน โรง
จัักรกัังหัันแก๊๊ส โรงจัักร ไอน้ำำ�� วััฏจัักรร่่วม การร่่วมผลิิตกำำ�ลััง
และความร้้อน เครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้า เครื่่�องควบแน่่น โรงจัักรพลััง
น้ำำ��  โรงจัักรพลัังนิิวเคลีียร์์ ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มลพิิษ
และการควบคุุม เครื่่�องมืือวััดการควบคุุม และอุุปกรณ์์ในระบบ

11 4202 การควบคุุมอััตโนมััติแิ ละเครื่่�องมืือวััด 3(3-0-6)
Automatic Control and Instrumentation
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8005 คณิิตศาสตร์์ วิิศวกรรม 2 และ
11 2101 กลศาสตร์์ วิิศวกรรม 2
หลัักการควบคุุมอััตโนมััติิ คุุณลัักษณะของระบบ
ควบคุุมป้้อนกลัับ  การวิิเคราะห์์และแบบจำำ�ลองของชิ้้�นส่่วน
ควบคุุมเชิิงเส้้น การวิิเคราะห์์ผลตอบสนองและเสถีียรภาพ
ของระบบป้้อนกลัับเชิิงเส้้น วิิธีีโลกััสของราก การออกแบบ
และวิิเคราะห์์ระบบควบคุุมบนโดเมนเวลา ผลตอบสนองทาง
ความถี่่� การออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุุม ระบบ
เครื่่�องมืือวััดโดยทั่่�วไป เรีียนรู้้�การวััดแรง ความดััน ความเค้้น
อุุณหภููมิิ  ระยะทาง ความเครีียด มวล ความหนาแน่่น และ
ลัักษณะของเครื่่�องมืือวััด
11 4203 หุ่่�นยนต์์ และปัั ญญาประดิิษฐ์์
3(3-0-6)
Robotics and Artificial Intelligence
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
พื้้�นฐานของเทคโนโลยีี ประวััติิ  การจำำ�แนกประเภท
การประยุุกต์์ใช้้งานแขนกลหุ่่�นยนต์์ ข้้อมููลจำำ�เพาะของแขน
หุ่่�นยนต์์ตลอดจนโครงสร้้างและคุุณสมบััติิ ข้้อต่่อและการใช้้
งาน การแปลงสลัับตำำ�แหน่่งเส้้นทางปลายแขนหุ่่�นยนต์์เป็็น
ตำำ�แหน่่งข้้อต่่อ เมตริิกซ์์ของการเปลี่่�ยนแกนอ้้างอิิง ความเร็็ว
และความเร่่งของอุุปกรณ์์จัับยึึดที่่�ปลายแขน สมการการเคลื่่�อนที่่�
ผลสืืบเนื่่�องของการส่่งผ่่านแรงและโมเมนต์์สำำ�หรัับการควบคุุม
แบบแยกข้้อต่่อ ความรู้้�เบื่่�องต้้นเกี่่�ยวกัับอิินเตอร์์เน็็ตของสรรพ
สิ่่�ง (Internet of Things : IoT) สถาปััตยกรรม IoT ปััญญา
ประดิิษฐ์์สำำ�หรัับหุ่่�นยนต์์ การควบคุุมการทำำ�งานของอุุปกรณ์์
IoT ผ่่านเครืือข่่ายอิินเตอร์์เน็็ต

11 3208 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล 2
1(0-3-0)
Mechanical Engineering Laboratory 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 11 3201 กลศาสตร์์ เครื่่�องจัักรกล, 11
3202 การถ่่ ายเทความร้้ อน 11 3203 เครื่่�องยนต์์ สัันดาป
ภายใน, 11 3206 การทำำ�ความเย็็นและการปรัั บอากาศ
การทดลองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชากลศาสตร์์เครื่่�องจัักร 11 4204 เทคโนโลยีีพลัังงานและการออกแบบ 3(3-0-6)
กล การถ่่ายเทความร้้อน เครื่่�องยนต์์สัันดาปภายในและการ
ระบบทางความร้้ อน
ทำำ�ความเย็็นและการปรัับอากาศ
Energy Technology and Design for Thermal Systems
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
11 4201 การสั่่�นสะเทืือนทางกล		
3(3-0-6)
ความสำำ�คััญของการจััดการพลัังงาน สถานการณ์์ปัญ
ั หา
Mechanical Vibration
แนวโน้้มของพลัังงานโลกและของไทย ระบบจััดการพลัังงาน การ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8005 คณิิตศาสตร์์ วิศิ วกรรม 2, 11 2101 สำำ�รวจตรวจวััด และวิิเคราะห์์การใช้้พลัังงานในอาคารและใน
กลศาสตร์์ วิศิ วกรรม 2
โรงงานอุุตสาหกรรม การประเมิินศัักยภาพ พลัังงานที่่�ประหยััด
นิิยามระบบที่่มีีอั
� นั ดัับความอิิสระ 1 อัันดัับ การเคลื่่�อนที่่� ระยะเวลาคืืนทุุน และผลตอบแทนการลงทุุน การตรวจสอบและ
แบบฮาร์์โมนิิคส์์ การสั่่น� สะเทืือนโดยการบิิด การสั่่น� สะเทืือนแบบ รัับรองระบบจััดการพลัังงาน การออกแบบระบบทางความร้้อน
อิิสระและแบบบัังคัับ วิิธีีของระบบเหมืือน วิิธีีพลัังงาน วิิธีีของไรล์์ อุุปกรณ์์แลกเปลี่่ย� นความร้้อน การประเมิินสภาพการทำำ�งานของ
เลย์์  การสั่่น� สะเทืือนพร้้อมการหน่่วง การหน่่วงแบบหนืืด การหน่่วง ระบบ การทำำ�งานที่่�เหมาะสมที่่�สุุด
ของคููลอมป์์ การสั่่�นสะเทืือนระบบที่่มีีอั
� นั ดัับความอิิสระหลาย
อัันดัับ  เครื่่อ� งดููดกลืืนพลศาสตร์์ การวััดและเครื่่อ� งมืือวััดการสั่่�น
สะเทืือน วิิธีีการและเทคนิิคในการลดและควบคุุมการสั่่�นสะเทืือน
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

วิิชาเอกเลืือก
กลุ่่�มที่่� 1 กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมทางการแพทย์์
11 3301 การออกแบบอุุปกรณ์์ ทางการแพทย์์ 3(3-0-6)
Medical Instrumentation Design
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การออกแบบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ชนิิดต่่างๆ
มาตรฐานและความปลอดภััยของอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ หลััก
การและข้้อควรคำำ�นึึงในการออกแบบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
11 3302 การบำำ�รุุ งรัั กษาเครื่่�องมืือแพทย์์
3(3-0-6)
Maintenance of Medical Instrumentation
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ข้้อกำำ�หนดและขั้้�นตอนการบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องมืือแพทย์์
ต่่างๆ การวิิเคราะห์์ปััญหาการเสีีย อาการเสีียและวิิธีีการซ่่อม
การทดสอบและบำำ�รุุงรัักษาตามตารางเวลา ความปลอดภััย
และวิิธีีการใช้้งานตลอดจนการติิดตั้้�งของเครื่่�องมืือแพทย์์

11 3304 ระบบรางเบื้้�องต้้ น		
3(3-0-6)
Introduction to Railway Systems
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ระบบการขนส่่งทางราง การพััฒนาการขนส่่งทาง
ราง องค์์ประกอบของระบบราง มาตรฐานของระบบราง องค์์
ประกอบสถานีีระบบราง ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีีการ
ขัับเคลื่่�อนและตััวรถ ระบบไฟฟ้้าและการส่่งจ่่าย การควบคุุม
การสื่่�อสารและเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาณััติิสััญญาณ ระบบ
ป้้องกัันและความปลอดภััย

11 4303 ระบบขัับเคลื่่�อนยานพาหนะในระบบราง 3(3-0-6)
Rail Propulsion Systems
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ภาพรวมของระบบขัับเคลื่่�อนยานพาหนะทางราง
พลศาสตร์์ของยานพาหนะที่่�ใช้้ราง ระบบการขัับเคลื่่�อน และ
ระบบหยุุดรถราง ระบบการขัับเคลื่่�อนระบบที่่�ใช้้เครื่่�องยนต์์
ดีีเซล ระบบดีีเซลไฮดรอลิิกส์์แมคคานิิค ระบบดีีเซลอีีเลคทริิค
11 4301 ระบบจัักรกลการแพทย์์ 		
3(3-0-6) ระบบอิิเลคทริิค (เทรคชั่่�นมอเตอร์์ที่่�ใช้้กระแสไฟฟ้้าสลัับและ
Medical Mechanics Systems
ตรง) ระบบแบบลิิเนีียร์์ไดร์์ฟ และระบบลอยตััวด้้วยสนามแม่่
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
เหล็็ก ระบบส่่งกำำ�ลัังและระบบหยุุดรางแบบรีีเจนเนอร์์เรทีีฟ
ระบบโครงสร้้างของร่่างกายและข้้อต่่อ การควบคุุม
การทำำ�งานของกล้้ามเนื้้�อโดยระบบประสาท กลศาสตร์์ที่่�นำำ�มา 11 4304 การซ่่ อมบำำ�รุุ งระบบรางเบื้้�องต้้ น
3(3-0-6)
ประยุุกต์์ใช้้กัับการเคลื่่�อนไหวของส่่วนต่่างๆ ของร่่างกาย การ
Introduction to Railway Maintenance
วิิเคราะห์์การเดิิน การฟื้้�นฟููสมรรถภาพร่่างกายและอุุปกรณ์์ทา วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
งออร์์โธปิิดิิกส์์และหลัักการทางกลยศาสตร์์เบื้้�องต้้น
แนวคิิดพื้้�นฐานการซ่่อมบำำ�รุุง หลัักการซ่่อมบำำ�รุุงแบบ
ต่่างๆ การวางแผนการซ่่อมบำำ�รุุง โรงซ่่อมบำำ�รุุง เครื่่�องมืือและ
11 4302 ระบบชีีวะการแพทย์์ 		
3(3-0-6) อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ คุุณภาพและความปลอดภััยในการบำำ�รุุงรัักษา กรณีี
Bio medical System
ศึึกษา อุุปกรณ์์ระบบตััวรถไฟ ต้้นกำำ�ลัังระบบตััวรถไฟ ระบบ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
รางและสถานีี การเปลี่่�ยนระบบราง ระบบอาณััติิสััญญาณ
การนำำ�วััสดุุต่่างๆ มาใช้้ทางการแพทย์์ วััสดุุที่่�เป็็น และการสื่่�อสาร ระบบไฟฟ้้า สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก และรถไฟ
โลหะ เซรามิิก พอลิิเมอร์์และวััสดุุผสม สมบััติิการเข้้ากัันได้้ ความเร็็วสููง
ระหว่่างวััสดุุกัับร่่างกาย วััสดุุเทีียมสำำ�หรัับเนื้้�อเยื่่�ออ่่อนและ
เนื้้�อเยื่่�อแข็็ง อายุุการใช้้งานของวััสดุุทางการแพทย์์ การเสื่่�อม กลุ่่�มที่่� 3 กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมหุ่่�นยนต์์ และระบบอััตโนมััติิ
สภาพของวััสดุุ ผลกระทบต่่อร่่างกาย
11 3305 หุ่่�นยนต์์เคลื่่�อนที่่�และยานยนต์์ไร้้ คนขัับ 3(3-0-6)
Mobile Robotics and Autonomous Vehicle
กลุ่่�มที่่� 2 กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมระบบขนส่่ งทางราง
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
11 3303 วิิศวกรรมล้้ อเลื่่�อน		
3(3-0-6)
เซนเซอร์์ แอคชููเอเตอร์์ การควบคุุมหุ่่�นยนต์์เคลื่่�อนที่่�
Railway Rolling Stock Engineering
การเคลื่่�อนที่่�และกลศาสตร์์ การรัับรู้้�การหาตำำ�แหน่่ง การสร้้าง
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แผนที่่� การวางแผน การรัับภาพของคอมพิิวเตอร์์ ปััญญา
ความรู้้�พื้้�นฐานและส่่วนประกอบสำำ�คััญของล้้อเลื่่�อน ประดิิษฐ์์ การประยุุกต์์ใช้้หุ่่�นยนต์์เคลื่่�อนที่่�และศึึกษารถยนต์์
รถไฟ พลศาสตร์์ยานพาหนะทางราง เช่่น ระบบลากจููง ระบบ ที่่�สามารถขัับเคลื่่�อนด้้วยตััวเองโดยไม่่ต้้องอาศััยคนควบคุุม
เบรค ระบบล้้อและราง ระบบรองรัับและการถ่่ายน้ำำ��หนััก ระบบ
ตััวถัังรถ  ระบบอำำ�นวยความสะดวก การตรวจและการบำำ�รุุง
รัักษา หลัักการออกแบบพื้้�นฐานของล้้อเลื่่�อนรถไฟ
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11 3306 ไฮดรอลิิกส์์และนิิวแมติิกส์์
3(2-3-5)
Hydraulics and Pneumatics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 11 2103 กลศาสตร์์ ของไหล
หลัักการของระบบไฮดรอลิิกส์์ อุุปกรณ์์ควบคุุมชนิิด
ไฮดรอลิิกส์์ สััญลัักษณ์์วงจรไฮดรอลิิกส์์ การออกแบบระบบ
ควบคุุม วงจรควบคุุมเชิิงตรรก การผลิิตและการจ่่ายกำำ�ลัังลมอััด
อุุปกรณ์์ควบคุุมนิิวแมติิกส์์ วงจรควบคุุมนิิวแมติิกส์์ การควบคุุม
ด้้วยวงจรไฟฟ้้า การควบคุุมและจ่่ายกำำ�ลัังการประยุุกต์์ ไฮดรอ
ลิิกส์์และนิิวแมติิกส์์ด้้านวิิศวกรรมหุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติิ
11 4305 การควบคุุมหุ่่�นยนต์์ อุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Robot Control
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
โครงสร้้างและชนิิดของหุ่่�นยนต์์อุุตสาหกรรม การ
ควบคุุมแบบจุุดต่่อจุุด การควบคุุมแบบต่่อเนื่่�อง การควบคุุม
แบบข้้อต่่ออิิสระ การออกแบบเส้้นทางเดิิน การออกแบบ
โปรแกรมการควบคุุมแขนหุ่่�นยนต์์ การติิดตั้้�ง การปรัับตั้้�งและ
การบำำ�รุุงรัักษา หุ่่�นยนต์์อุุตสาหกรรมในยุุคอุุตสาหกรรม 4.0

11 3308 นวััตกรรมด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อม
3(3-0-6)
Environmental Innovation
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
พื้้�นฐานด้้านระบบนวััตกรรม การจััดการนวััตกรรม
การสร้้างสรรค์์นวััตกรรมเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม เทคโนโลยีีและการ
พััฒนาด้้านนวััตกรรม กระบวนการผลิิตที่่�สะอาด เทคโนโลยีี
พลัังงานที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การตรวจวััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และการจััดการผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อผู้้�บริิโภค การออกแบบที่่�เป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม มาตรฐานการรัับรองผลิิตภััณฑ์์ด้้วยตนเอง

11 4307 นวััตกรรมพลัังงาน
3(3-0-6)
Energy Innovation
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หลัักการพื้้�นฐานของการจััดการพลัังงาน การวางแผน
เชิิงกลยุุทธ์์บนพื้้�นฐานของเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลง การคาด
การณ์์การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีพลัังงาน การวางแผน
การวิิจััยและพััฒนาองค์์กร การบริิหารองค์์กรในด้้านพลัังงาน
การเลืือกและจััดความสำำ�คััญโครงการทางพลัังงาน การสร้้าง
เครื่่�องมืือช่่วยการตััดสิินใจ นวััตกรรมและการพััฒนาสู่่�เชิิง
11 4306 การเขีียนโปรแกรมบนระบบปฏิิบัติั กิ ารหุ่่�นยนต์์ 3(2-3-5) พาณิิชย์์ การถ่่ายทอดเทคโนโลยีี การบริิหารความเสี่่�ยง
Robot Operating System Programming
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
11 4308 การออกแบบระบบพลัังงาน
3(3-0-6)
ความรู้้�เบื้้�องต้้นของระบบปฏิิบััติิการหุ่่�นยนต์์
Energy System Design
สถาปััตยกรรมและสภาพแวดล้้อมของระบบ การเขีียนโปรแกรม วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
บนระบบปฏิิบััติิการหุ่่�นยนต์์ในการควบคุุมการทำำ�งานของหุ่่�น
การออกแบบระบบที่่�เหมาะสม เศรษฐศาสตร์์
ยนต์์แพลตฟอร์์มด้้วยภาษาไพธอนหรืือซีีพลััสพลััส การใช้้งาน วิิศวกรรม การสร้้างสมการสำำ�หรัับระบบพลัังงานด้้วยข้้อมููล
ชุุดคำำ�สั่่�ง ภายใต้้ระบบลิินุุกซ์์ การแสดงผลและการจำำ�ลองการ จากการทดลอง การสร้้างชุุดสมการของระบบพลัังงานทาง
ทำำ�งาน การเรีียกใช้้งานเครื่่�องมืือหรืือไลบรารี่่� การสร้้างแพคเกจ ทฤษฎีี การสร้้างสมการและจำำ�ลองของระบบพลัังงาน เทคนิิค
การเชื่่�อมต่่อระบบปฏิิบััติิการหุ่่�นยนต์์กัับเซ็็นเซอร์์และส่่วนขัับ เฉพาะสำำ�หรัับการค้้นหาค่่าที่่�เหมาะสมของระบบพลัังงาน
เคลื่่�อน อััลกอลิิทึึมในการประมวลผลข้้อมููล
กลุ่่�มวิิชาเสริิ มประสบการณ์์ ภาคสนาม
กลุ่่�มที่่� 4 กลุ่่�มวิิชาวิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้ อมและพลัังงาน
11 3601 การฝึึกงานวิิศวกรรม
3(0-280-0)
11 3307 เทคโนโลยีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Engineering Professional Training
Green Technology and Industry
วิิชาบัังคัับก่่ อน : มีีสถานภาพเป็็ นนัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่่� 3
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ฝึึกงานวิิศวกรรมในหน่่วยงานอุุตสาหกรรม หรืือ
การบริิหารจััดการและการเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่�เป็็น สำำ�นัักงานวิิศวกรรมที่่�ปรึึกษา หรืือห้้องปฏิิบััติิการทางวิิศวกรรม
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจาก ไม่่น้้อยกว่่า 280 ชั่่�วโมง มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานโดย
อุุตสาหกรรม เพื่่�อเพิ่่�มการจััดการกัับการใช้้พลัังงาน ลดการ วิิศวกรผู้้�ควบคุุม และอาจารย์์ประจำำ�วิิชา
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การคำำ�นวณคาร์์บอนเครดิิต คาร์์บอน
ฟุุตปริ้้�นต์์ ข้้อบัังคัับและกฎหมาย เทคโนโลยีีและแนวโน้้มใน
อนาคต
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11 4600 สััมมนาวิิศวกรรมเครื่่�องกล
1(1-0-2)
Seminar in Mechanical Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การค้้นคว้้าจากห้้องสมุุดและแหล่่งอื่่�นๆ เพื่่�อหาข้้อมููล
และความก้้าวหน้้าทางวิิชาการ ในหััวข้้อเรื่่�องทางวิิศวกรรม
เครื่่�องกลหรืือสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม การ
เข้้าร่่วมฟัังและอภิิปรายในกิิจกรรมสััมมนาของสาขาวิิชา

11 4604 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมเครื่่�องกล 6(0-400-0)
Cooperative Education in Mechanical Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 11 4606 การเตรีี ยมความพร้้ อมสหกิิจ
ศึึกษา
จััดการศึึกษาให้้นัักศึึกษาได้้ไปปฏิิบััติิงานในสถาน
ประกอบการ เป็็นการปฏิิบััติิงานเชิิงวิิชาการหรืือวิิชาชีีพเต็็ม
เวลาเสมืือนเป็็นพนัักงานชั่่�วคราว ณ สถานประกอบการ โดย
ต้้องมีีเวลาปฎิิบััติิงานไม่่น้้อยกว่่า 400 ชั่่�วโมง เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
11 4601 โครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1
1(0-3-0) ได้้เชื่่�อมโยงการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนกัับประสบการณ์์จากการ
Mechanical Engineering Project 1
ปฏิิบััติิงานจริิงในสถานประกอบการ มีีการประเมิินผลโดยวััด
วิิชาบัังคัับก่่ อน : มีีสถานภาพป็็ นนัักศึึกษาปีี ที่่� 4 (เรีี ยนได้้ จากผลการประเมิินของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาสหกิิจศึึกษา พนัักงาน
หน่่ วยกิิตสะสมไม่่ น้้อยกว่่ า 105 หน่่ วยกิิต)
ที่่�ควบคุุมการปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการและจากรายงาน
โครงงานหรืือปััญหาที่่�น่่าสนใจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชาชีีพ วิิชาการ
วิิศวกรรมเครื่่�องกล และทำำ�การแก้้ปััญหานั้้�นโดยใช้้หลัักการการ
แก้้ปััญหาทางวิิศวกรรมอย่่างเป็็นระบบ การกำำ�หนดเรื่่�องและ
ขอบเขตของโครงงานให้้เป็็นไปโดยการตกลงกัันระหว่่างอาจารย์์
ที่่�ปรึึกษาและนัักศึึกษา โดยความเห็็นชอบของคณะกรรมการ
ของภาควิิชา นัักศึึกษาต้้องเขีียนรายงานความก้้าวหน้้าฉบัับ
สมบููรณ์์ และมีีการสอบปากเปล่่าต่่อคณะกรรมการ
11 4602 โครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล 2
2(0-6-0)
Mechanical Engineering Project 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 11 4601 โครงงานวิิศวกรรมเครื่่�องกล 1
เป็็นโครงงานต่่อเนื่่�องจากวิิชา 11 4601 โครงงาน
วิิศวกรรมเครื่่�องกล 1 นัักศึึกษาต้้องเขีียนรายงานฉบัับสมบููรณ์์
และมีีการสอบปากเปล่่าต่่อคณะกรรมการ
11 4603 การเตรีี ยมความพร้้ อมสหกิิจศึึกษา 1(0-30-0)
Cooperative Education Preparation
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การปฏิิบััติิการเตรีียมความพร้้อมก่่อนออกปฏิิบััติิงาน
ในสถานประกอบการโดยให้้มีีองค์์ความรู้้�เรื่่�องหลัักการแนวคิิด
เกี่่�ยวกัับสหกิิจศึึกษา กระบวนการขั้้�นตอนของสหกิิจศึึกษา
ระเบีียบข้้อบัังคัับเกี่่ย� วกัับสหกิิจศึึกษา ความรู้้�พื้้�นฐานเทคนิิคการ
เขีียนจดหมายในการสมััครงาน การสอบสััมภาษณ์์ บุุคลิิกภาพ
ที่่�เหมาะสมในการทำำ�งานการพััฒนาทัักษะทางด้้านการสื่่�อสาร
ระหว่่างบุุคคลในสถานที่่�ประกอบการ การเลืือกสถานประกอบ
การ ตลอดจนความรู้้�พื้้�นฐานที่่จำำ�
� เป็็นสำำ�หรัับการไปปฏิิบััติิงานใน
สถานประกอบการ การเสริิมสร้้างทัักษะและจริิยธรรมในวิิชาชีีพ
เฉพาะสาขาวิิชา ความรู้้�เกี่่�ยวกัับมาตรฐานสากล มาตรฐาน
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในสถานประกอบการ การ
เขีียนรายงานทางวิิชาการและการนำำ�เสนอผลงาน
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ปรัั ชญาและวััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร

ปรัั ชญา
สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี จััดการศึึกษาเพื่่�อที่่�จะผลิิตวิิศวกรไฟฟ้้าให้้มีี
ความรอบรู้้�ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ มีีความสามารถในการคิิดวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ หมั่่�นแสวงหาความ
รู้้�ด้้วยตนเอง และสามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นได้้เป็็นอย่่างดีี รวมทั้้�งให้้เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อผลิิตวิิศวกรไฟฟ้้าที่่�มีีความรู้้�พื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรรมศาสตร์์  มีีโลกทััศน์์ที่่�กว้้างไกล มีีความเข้้าใจ
ธรรมชาติิ ผู้้�อื่่�นและสัังคม เป็็นผู้้�ใฝ่่รู้้� ตระหนัักในคุุณค่่าของศิิลปวััฒนธรรม และสิ่่�งแวดล้้อม
2. เพื่่�อผลิิตวิิศวกรไฟฟ้้าที่่�มีีความรอบรู้้�ในสาขาวิิชาชีีพวิิศวกรรมไฟฟ้้าทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ มีีความสามารถ
ในการคิิดวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบและสามารถนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิตและดำำ�รงตนอยู่่�ในสัังคมได้้
เป็็นอย่่างดีี
3. เพื่่�อผลิิตวิิศวกรไฟฟ้้าที่่�มีีมนุุษยสััมพัันธ์์และความเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�ดีี มีีคุุณธรรม มีีจริิยธรรม  มีีจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพ
และสามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นได้้เป็็นอย่่างดีี

กำำ�หนดการเปิิ ดสอน
ปีีการศึึกษา 2565
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คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ทางด้้านช่่างอุุตสาหกรรม  ที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการ
รัับรองวิิทยฐานะหรืือการศึึกษาอื่่�นที่่�เทีียบเท่่า โดยสามารถเทีียบโอนหน่่วยกิิตตามหลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนผลการเรีียนระดัับ
ปริิญญาเข้้าสู่่�การศึึกษาในระบบและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับการเทีียบโอนของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าในสาขาอื่่�นตามหลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนผลการเรีียนตามข้้อบัังคบ
มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2562  หมวด 7  การโอนและเทีียบโอนผลการเรีียน ข้้อ 32   
(ภาคผนวก ค)
4. ไม่่เป็็นโรคติิดต่่อร้้ายแรงและแพทย์์มีีความเห็็นว่่ามีีสุุขภาพเหมาะสมที่่�จะเข้้าศึึกษาต่่อได้้
5. ไม่่มีีความประพฤติิที่่�สัังคมรัังเกีียจ และไม่่บกพร่่องในศีีลธรรม

วิิธีีการคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษา

1.  สอบคััดเลืือกตามหลัักเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
2.  สอบคััดเลืือกบุุคคลเข้้าศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษา ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
3.  ผู้้�สมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษา จะมีีสถานภาพเป็็นนัักศึึกษาก็็ต่่อเมื่่�อได้้ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาแล้้ว โดยนำำ� หลัักฐาน
ตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด ไปรายงานตััวต่่อสำำ�นัักทะเบีียนและประมวลผลของมหาวิิทยาลััย
4.  ผู้้�สมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษา ต้้องขึ้้�นทะเบีียนเป็็น นัักศึึกษาด้้วยตนเอง ตามวััน เวลาและสถานที่่�ที่่�กำำ�หนดพร้้อม             
ทั้้�งชำำ�ระค่่าเล่่าเรีียนและค่่าธรรมเนีียมต่่างๆ ตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด มิิฉะนั้้�นถืือว่่าสละสิิทธิ์์�

ระบบการศึึกษา

1.1 ระบบการจััดการศึึกษาในหลัักสููตร
ระบบการศึึกษาใช้้ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดย 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออกเป็็น  2 ภาคการศึึกษาปกติิ  โดย  1 ภาค
การศึึกษาปกติิมีีระยะเวลาในการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า  15 สััปดาห์์ และเป็็นไปตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี ว่่าด้้วยการจััดการ
ศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2562  หมวด 2 ระบบการศึึกษา ข้้อ 6.1  (ภาคผนวก ค)
1.2 การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน
การจััดการเรีียนการสอนภาคการศึึกษาฤดููร้้อน มีีระยะเวลาในการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า  8 สััปดาห์์  ทั้้�งนี้้�ให้้จำำ�นวนชั่่�วโมง
การเรีียนการสอน มีีสััดส่่วนเทีียบเคีียงกัันกัับการศึึกษาภาคปกติิ

ระยะเวลาการศึึกษา

เป็็นหลัักสููตร 4 ปีี  มีีระยะเวลาในการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 6 ภาคการศึึกษาปกติิ และอย่่างมากไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
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โครงสร้้ างหลัักสููตร

จำำ�นวนหน่่วยกิิต รวมตลอดหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 137 หน่่วยกิิต
		
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 30 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
  3  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
  3  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาภาษา
15  หน่่วยกิิต
                  
4.  กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
  9  หน่่วยกิิต
2. หมวดวิิชาเฉพาะ 101 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
13  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมศาสตร์์
41  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาเฉพาะทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า                             
          
-  วิิชาเอกบัังคัับ
34  หน่่วยกิิต
       
-  วิิชาเอกเลืือก
  6  หน่่วยกิิต
4.  กลุ่่�มวิิชาเสริิมประสบการณ์์ภาคสนาม        
  7  หน่่วยกิิต
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่ วยกิิต

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 30 หน่่ วยกิิต
ประกอบด้้ วย รายวิิชาและจำำ�นวนหน่่ วยกิิต ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
00 5000   มนุุษยสััมพัันธ์์
     3(3-0-6)
  Human Relation
00 5001   สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า      1(1-0-2)
  Information Services and Study Fundamentals
00 5002   ศิิลปวััฒนธรรม
     3(3-0-6)
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6)
  Civilization
00 5006   จริิยศาสตร์์ วิิสััยทััศน์์และการดำำ�รงชีีวิิต  3(3-0-6)
  
  Moral Vision and Life Style
00 5007   ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง  1(0-2-4)
  Study Skills and Self-Development Skills
00 5008   พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     1(0-2-4)
  Physical Education for Quality of Life
00 5009   ภููมิิปััญญาไทย
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรััชญาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
     3(3-0-6)
  Philosophy and Life
00 5012   ความเป็็นพลเมืือง
     3(3-0-6)
  Citizenships
00 5013   ทัักษะการรู้้�สารสนเทศ
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
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2. กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
00 6001   สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
     3(3-0-6)
  และการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
  Society Economy Politics and Government
  in Democratic System
00 6002   กฎหมายเบื้้�องต้้น
     3(3-0-6)
  Introduction to Law
00 6003   จิิตวิิทยาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     3(3-0-6)
  Psychology for Quality of Life
00 6004   จิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
00 6005   การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติิ 
  Environmental and Natural Resource Management
00 6007   เศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
00 6010   การพััฒนาบุุคลิิกภาพ 
     3(3-0-6)
  Personality Development
00 6011   ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Introduction to Business    
00 6013   การจััดการและการเป็็นผู้้�ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
00 6015   ไทยศึึกษา
     3(3-0-6)
  Thai Studies
00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจััดการ 3(3-0-6)
  สิ่่�งแวดล้้อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)   

00 6017   การศึึกษาเฉพาะท้้องถิ่่�น (ธนบุุรีีศึึกษา)  3(3-0-6)
  Local Studies (Thonburi Studies)
00 6018   วััยใส ใจสะอาด
     3(3-0-6)
  Youngster with Good Heart
3. กลุ่่�มวิิชาภาษาศาสตร์์
ให้้ เลืือกเรีี ยน 15 หน่่ วยกิิต
00 7000   ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7006   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการนำำ�เสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
     3(2-2-5)
  Japanese II
00 7012   ภาษาจีีน 1
     3(2-2-5)
  Chinese I
00 7013   ภาษาจีีน 2
     3(2-2-5)
  Chinese II
00 7015   ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
00 7017   การฟัังและการพููดภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7021   ภาษาลาวเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่่าเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
00 7025   ภาษาอัังกฤษทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์  3(2-2-5)
  English for Engineering
00 7026   ภาษาอัังกฤษทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ  3(2-2-5)
  English for Information Technologies
00 7027   ภาษาอัังกฤษทางด้้านการบริิหารธุุรกิิจ  3(2-2-5)
  English for Business Administration
00 7028   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อนัักกีีฬาและผู้้�ตััดสิิน    3(2-2-5)
  English for Athletes and Referees

4. กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์ และคณิิตศาสตร์์
เลืือกเรีียนไม่่ น้้อยกว่่ า 9 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่ อไปนี้้�
00 8000   คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิิติิทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
00 8007   การคิิดและการตััดสิินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making
00 8008   เขตทางทะเล และการจััดการทรััพยากร 3(3-0-6)
  ทางทะเลและชายฝั่่�ง
  Maritime Zones, Marine Resources and
  Coastal Management

หมวดวิิชาเฉพาะ 101 หน่่ วยกิิต ประกอบด้้ วย

1. กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ จำำ�นวน 13 หน่่ วยกิิต
10 8011   ฟิิสิิกส์์สำำ�หรัับวิิศวกรรม   
     3(3-0-6)
  Physics of Engineering
10 8012   ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์สำำ�หรัับวิิศวกรรม      3(3-0-6)
  Physics of Engineering Laboratory
10 8013   เคมีีสำำ�หรัับวิิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Chemistry of Engineering
10 8014   แคลคููลััสสำำ�หรัับวิิศวกรรม 1
     3(3-0-6)
  Calculus of Engineering 1
10 8015   แคลคููลััสสำำ�หรัับวิิศวกรรม 2
     3(3-0-6)
  Calculus of Engineering 2
2. กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรมศาสตร์์ 41 หน่่ วยกิิต
12 1109   เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
     3(3-0-6)
  Communication Technology
12 2101   ทฤษฎีีวงจรไฟฟ้้า
     3(3-0-6)
  Electric Circuit Theory
12 2110   ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมไฟฟ้้าพื้้�นฐาน      1(0-3-0)
  Basic Electrical Laboratory
12 2201   เครื่่�องมืือวััดและการวััดทางไฟฟ้้า      3(3-0-6)
  Electrical Measurements and Instrumentation
12 2301   วิิศวกรรมแม่่เหล็็กไฟฟ้้า    
     3(3-0-6)
  Engineering Electromagnetics
12 3110   สััญญาณและระบบ
     3(3-0-6)
  Signal and System
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12 3306   การผัันแปลงพลัังงานกลไฟฟ้้า
     3(3-0-6)
  Electromechanical Energy Conversion
12 3501   อิิเล็็กทรอนิิกส์์วิิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Electronics
12 3510   ปฏิิบััติิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์และการควบคุุม  1(0-3-0)
  Electronics and Control System Laboratory
12 3601   ระบบควบคุุม
     3(3-0-6)
  Control Systems
12 4505   วงจรดิิจิิทััลและไมโครคอนโทรลเลอร์์     3(2-3-5)
  Digital Circuits and Microcontroller
19 1002   เขีียนแบบวิิศวกรรม
     3(2-3-5)
  Engineering Drawing
19 2004   โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
     3(2-3-5)
  Computer Programming
19 2101   วััสดุุวิิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Materials
19 2006   กลศาสตร์์วิิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Mechanics
3. กลุ่่�มวิิชาเฉพาะทางวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้ า
วิิชาเอกบัังคัับ 34 หน่่ วยกิิต
12 3109   เขีียนแบบวิิศวกรรมไฟฟ้้า
     2(1-3-5)
  Electrical Engineering Drawing
12 3307   เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า
     3(3-0-6)
  Electrical Machines
12 3308   ปฏิิบััติิการผัันแปลงพลัังงานกลไฟฟ้้า    1(0-3-0)
  Electromechanical Energy Conversion Laboratory
12 3309   ระบบขัับเคลื่่�อนทางไฟฟ้้า
     3(3-0-6)
  Electric Drive Systems
12 3403   การวิิเคราะห์์ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
     3(3-0-6)
  Electric Power System Analysis
12 3503   อิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง
     3(3-0-6)
  Power Electronics
12 4402   โรงจัักรไฟฟ้้าและสถานีีย่่อย
     3(3-0-6)
  Electric Power Plant and Substation
12 4404   การป้้องกัันระบบไฟฟ้้ากำำ�ลัังและรีีเลย์์   3(3-0-6)
  Electric Power System Protection and Relays
12 4405   ปฏิิบััติิการระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
     1(0-3-0)
  Electrical Power System Laboratory
12 4408   การเชื่่�อมต่่อกัับโครงข่่ายไฟฟ้้า
     3(3-0-6)
  Grid Integration
12 4701   การออกแบบระบบไฟฟ้้า
     3(3-0-6)
  Electrical System Design
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12 4703   ความปลอดภััยระบบไฟฟ้้าสำำ�หรัับ      3(3-0-6)
  โรงงานอุุตสาหกรรม
  Electrical Safety System for Industrial factory
12 4904   เทคโนโลยีีอุุปกรณ์์กัักเก็็บพลัังงาน      3(3-0-6)
  Energy Storage Technology
วิิชาเอกเลืือก 6 หน่่ วยกิิต
ให้้นัักศึึกษาเลืือกเรีียนจากกลุ่่�มรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้� 
ไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต
กลุ่่�มวิิชาระบบไฟฟ้้ ากำำ�ลััง
12 4306   วิิศวกรรมไฟฟ้้าแรงสููง
     3(3-0-6)
  High Voltage Engineering
12 4407   การปรัับปรุุงตััวประกอบกำำ�ลัังและ      3(3-0-6)
  ฮาร์์มอนิิกส์์ในระบบไฟฟ้้า
  Power Factor Improvement and Harmonics
  in Electrical  Systems
12 4413   หััวข้้อพิิเศษทางระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง      3(3-0-6)
  Special Topics in Electrical Power Systems
กลุ่่�มวิิชาระบบไฟฟ้้ าโรงงานอุุตสาหกรรม
12 3702   วิิศวกรรมส่่องสว่่าง
     3(3-0-6)
  Illumination Engineering
12 3604   ระบบควบคุุมในงานอุุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  Industrial Control Systems
12 4608   หััวข้้อพิิเศษทางระบบไฟฟ้้าสำำ�หรัับ      3(3-0-6)
  โรงงานอุุตสาหกรรม
  Special Topics in Electrical System for
  Industrial factory
กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีพลัังงานทดแทน
12 3901   การบริิหารการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า      3(3-0-6)
  Electrical  Energy  Management
12 3902   ระบบพลัังงานทดแทน
     3(3-0-6)
  Renewable  Energy  Systems
12 4905   หััวข้้อพิิเศษทางระบบพลัังงานทดแทน   3(3-0-6)
  Special Topics  in Renewable  Energy Systems
กลุ่่�มวิิชาระบบขัับเคลื่่�อนอััตโนมััติิ
12 3508   ปััญญาประดิิษฐ์์สำำ�หรัับระบบขัับ      3(3-0-6)
  เคลื่่�อนทางไฟฟ้้า
  Artificial Intelligence for Electric Drive Systems
12 3609   ระบบขัับเคลื่่�อนยานยนต์์ไฟฟ้้า
     3(3-0-6)
  Electric Drive Vehicles Systems
12 4611   หััวข้อ้ พิิเศษทางระบบระบบขัับเคลื่่�อนทางไฟฟ้้า  3(3-0-6)
  Special Topics  in Electric Drive Systems

4. กลุ่่�มวิิชาเสริิ มประสบการณ์์ ภาคสนาม
ให้้นัักศึึกษาเลืือกเรีียนเป็็นกลุ่่�มรายวิิชา จำำ�นวน 7
หน่่วยกิิต โดยเลืือกเรีียนกลุ่่�มรายวิิชาใดกลุ่่�มรายวิิชาหนึ่่�ง  จาก
กลุ่่�มรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาโครงงานวิิศวกรรมและการฝึึกงานวิิศวกรรมไฟฟ้้ า
12 4801   โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า 1
     1(0-3-0)
  Electrical Engineering Project 1
12 4802   โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า 2
     2(0-6-0)
  Electrical Engineering Project 2

12 4803  การฝึึกงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า
2(0-200-0)
  Electrical  Engineering  Practice
12 4807 การประกอบอาชีีพวิิศวกร                2(2-0-4)                                        
Engineering Professions
กลุ่่�มวิิชาสหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมไฟฟ้้ า
12 4805 การเตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษา       1(0-30-0)
Cooperative Education Preparation
12 4806 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
6(0-400-0)
Cooperative Education in Electrical Engineering
หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่ วยกิิต
ให้้เลืือกศึึกษาจากรายวิิชาที่่เ� ปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี

แผนการศึึกษาหลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้ า
	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 5xxx วิิชาเลืือกทางกลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
00 7xxx วิิชาเลืือกทางกลุ่่�มวิิชาภาษาศาสตร์์ (1/5)
00 8xxx วิิชาเลืือกทางกลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (1/3)
10 8011
10 8012
10 8013
19 1002

ฟิิสิิกส์์สำำ�หรัับวิิศวกรรม
ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์สำำ�หรัับวิิศวกรรม
เคมีีสำำ�หรัับวิิศวกรรม
เขีียนแบบวิิศวกรรม
รวม

	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 6xxx วิิชาเลืือกทางกลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
00 7xxx วิิชาเลืือกทางกลุ่่�มวิิชาภาษาศาสตร์์ (2/5)
00 7xxx วิิชาเลืือกทางกลุ่่�มวิิชาภาษาศาสตร์์ (3/5)
10 8014 แคลคููลััสสำำ�หรัับวิิศวกรรม 1
12 1109 เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
19 2004 โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
รวม

3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับ
-

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

-

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
10 8011 หรืือเรีียนควบ
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(15-11-34)

3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับ
-

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

-

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
18(16-10-39)

00 8000
-

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
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	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7xxx วิิชาเลืือกทางกลุ่่�มวิิชาภาษาศาสตร์์ (4/5)

3(2-2-5)

วิิชาบัังคัับ
-

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

-

10 8015 แคลคููลััสสำำ�หรัับวิิศวกรรม 2
12 2101   ทฤษฎีีวงจรไฟฟ้้า
19 2006 กลศาสตร์์วิิศวกรรม
รวม

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

10 8014
10 8011

	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7xxx วิิชาเลืือกทางกลุ่่�มวิิชาภาษาศาสตร์์ (5/5)

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

3(2-2-5)

วิิชาบัังคัับ
-

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

12 2201 หรืือเรีียนควบ
12 2101

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

10 8015
10 8015
12 2101
-

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับ
-

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

12 3501 หรืือเรีียนควบ
10 8015

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

10 8015
12 3501
-

00 8xxx วิิชาเลืือกทางกลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (2/3)
00 8xxx วิิชาเลืือกทางกลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (3/3)

12 2110 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมไฟฟ้้าพื้้�นฐาน
12 2201   เครื่่�องมืือวััดและการวััดทางไฟฟ้้า
12 2301  
19 2101
12 3501
XX XXXX

วิิศวกรรมแม่่เหล็็กไฟฟ้้า
วััสดุุวิิศวกรรม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์วิิศวกรรม
วิิชาเอกเลืือก (1/2)
รวม

	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
12 3306 การผัันแปลงพลัังงานกลไฟฟ้้า
12 3510 ปฏิิบััติิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์และการควบคุุม
12 3601 ระบบควบคุุม
12 4505
12 3110
12 3503
XX XXXX
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หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
12 3109 เขีียนแบบวิิศวกรรมไฟฟ้้า
12 3307 เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า
12 3308 ปฏิิบััติิการผัันแปลงพลัังงานกลไฟฟ้้า
12 3403
12 3309
12 4904
12 4402

การวิิเคราะห์์ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
ระบบขัับเคลื่่�อนทางไฟฟ้้า
เทคโนโลยีีอุุปกรณ์์กัักเก็็บพลัังงาน
โรงจัักรไฟฟ้้าและสถานีีย่่อย
รวม

2(1-3-5)

วิิชาบัังคัับ
19 1002

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

12 3302
12 3307 หรืือเรีียนควบ

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

10 8015
12 3503
-

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
(สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียน กลุ่่�มรายวิิชาโครงงานวิิศวกรรมและการฝึึกงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
วิิชาบัังคัับ
12 4803 การฝึึกงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า
2 (0-200-0)
มีีสถานะเป็็น
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3
รวม
2 (0-200-0)
	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
(แผนการเรีียนสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาโครงงานวิิศวกรรมและการฝึึกงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
วิิชาบัังคัับ
12 4404 การป้้องกัันระบบไฟฟ้้ากำำ�ลัังและรีีเลย์์
3(3-0-6)
12 3403
12 4405 ปฏิิบััติิการระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง

1(0-3-0)

12 4408 การเชื่่�อมต่่อกัับโครงข่่ายไฟฟ้้า

3(3-0-6)

12 3403 หรืือเรีียน
ควบ
-

12 4701 การออกแบบระบบไฟฟ้้า
12 4703 ความปลอดภััยระบบไฟฟ้้าสำำ�หรัับโรงงาน
อุุตสาหกรรม
12 4801 โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า 1

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

12 2101
-

1(0-3-0)

มีีหน่่วยกิิตสะสมไม่่น้อ้ ย
กว่่าร้้อยละ 70 หรืือมีี
สถานะเป็็นนัักศึึกษา
ชั้้�นปีีสุุดท้้าย

3(3-0-6)
17(15-6-30)

-

XX XXXX วิิชาเลืือกเสรีี (1/2)
รวม
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	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
(แผนการเรีียนสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาโครงงานวิิศวกรรมและการฝึึกงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
วิิชาบัังคัับ
12 4802 โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้า 2
2 (0-6-0)
12 4801
12 4807 การประกอบอาชีีพวิิศวกร
XX XXXX วิิชาเลืือกเสรีี (2/2)
รวม

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
7 (5-6-10)

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
(แผนการเรีียนสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียน กลุ่่�มวิิชาสหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
12 4404 การป้้องกัันระบบไฟฟ้้ากำำ�ลัังและรีีเลย์์
3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับ
12 3403

12 4405 ปฏิิบััติิการระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
12 4408 การเชื่่อ� มต่่อกัับโครงข่่ายไฟฟ้้า

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

12 4403 หรืือเรีียนควบ
-

12 4701 การออกแบบระบบไฟฟ้้า
12 4703 ความปลอดภััยระบบไฟฟ้้าสำำ�หรัับโรงงาน
อุุตสาหกรรม
12 4805 การเตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษา
XX XXXX วิิชาเลืือกเสรีี (1/2)
XX XXXX วิิชาเลืือกเสรีี (2/2)
รวม

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

12 2101
-

1(0-30-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20(18-3-36)

-

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
(แผนการเรีียนสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียน กลุ่่�มวิิชาสหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
12 4806 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า
6(0-400-0)
รวม
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6(0-400-0)

วิิชาบัังคัับ
-

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

10 8014 แคลคููลััสสำำ�หรัั บวิิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Calculus of Engineering 1
ดููรายละเอีียดหน้้า 263 - 268
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 00 8000 คณิิตศาสตร์์ ทั่่� วไป
พีีชคณิิตเวกเตอร์์ในสามมิิติิ ลิิมิิต ความต่่อเนื่่�อง กา
หมวดวิิชาเฉพาะ
รดิิฟเฟอเรนชิิเอทและการอิินทิิเกรต ของฟัังก์์ชัันค่่าจริิงและ
กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
ฟัังก์์ชัันค่่าเวกเตอร์์ของตััวแปรจริิงและการประยุุกต์์ เทคนิิค
10 8011 ฟิิ สิิกส์์สำำ�หรัับวิิศวกรรม		
3(3-0-6)
ของการอิินทิิเกรต การนำำ�เข้้าสู่่�การอิินทิิกรััลเชิิงเส้้น อิินทิิกรััล
Physics of Engineering
ไม่่ตรงแบบ การประยุุกต์์ของอนุุพัันธ์์รููปแบบที่่�ไม่่กำำ�หนด การนำำ�
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
เข้้าสู่่�สมการเชิิงอนุุพัันธ์์และการประยุุกต์์ ลำำ�ดัับและอนุุกรม
ความสำำ�คััญและความเป็็นมาของวิิชาฟิิสิิกส์์ หลััก
ของจำำ�นวน แคลคููลััสของฟัังก์์ชัันค่่าจริิงของสองตััวแปร แคลคููลััส
การทั่่�วไปของวิิชาฟิิสิิกส์์ การวััดและปริิมาณการวััด แรงและ
ของฟัังก์์ชัันค่่าจริิงของหลายตััวแปรและการประยุุกต์์
การเคลื่่�อนที่่� ความร้้อนและการถ่่ายเท การสั่่�นสะเทืือนและ
คลื่่�น องค์์ประกอบมููลฐานของแม่่เหล็็กไฟฟ้้า พลศาสตร์์ของ
10 8015 แคลคููลััสสำำ�หรัั บวิิศวกรรม 2
3(3-0-6)
สนาม ปรากฏการณ์์แม่่เหล็็กปรากฏการณ์์ทางไฟฟ้้า แม่่เหล็็ก
Calculus of Engineering 2
เบื้้�องต้้น วงจรไฟฟ้้ากระแสตรงและกระแสสลัับ ฟิิสิิกส์์ยุุคใหม่่
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8014 แคลคููลััสสำำ�หรัั บวิิศวกรรม 1
การประยุุกต์์ใช้้หลัักการทางฟิิสิิกส์์ในชีีวิิตประจำำ�วัันและใน
การกระจายของฟัังก์์ชัันพื้้�นฐานด้้วยอนุุกรมเทเลอร์์
งานอุุตสาหกรรม
พิิกััดเชิิงขั้้�ว  เส้้นตรง ระนาบและพื้้�นผิิวในปริิภููมิิสามมิิติิ คำำ�
ตอบวิิธีีอนุุกรมกำำ�ลััง การแปลงลาปลาซปััญหาค่่าเริ่่�มต้้น
10 8012 ปฏิิบััติิการฟิิ สิิกส์์สำำ�หรัับวิิศวกรรม 1(0-3-0)
อนุุกรมฟููริิเยร์์ อิินทิิกรััลฟููริิเยร์์ ฟัังก์์ชั่่�นของตััวแปรเชิิงซ้้อนและ
Physics of Engineering Laboratory
การประยุุกต์์ การแปลงแบบรัักษารููปเดิิมและประยุุกต์์ อิินทริิ
วิิชาบัังคัับก่่อน : 10 8011 ฟิิ สิกส์
ิ ์สำำ�หรับั วิิศวกรรม หรืือเรีียนควบ
กรััลของตััวแปรเชิิงซ้้อนและประยุุกต์์ทฤษฎีีอิินทิิกรััลของโคซีี 
การทดลองที่่�มีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 10 8011
ทฤษฎีีเรซิิดิิวและการประยุุกต์์ฟัังก์์ชัันเบสเซล การประยุุกต์์
ฟิิสิิกส์์สำำ�หรัับวิิศวกรรม
ฟัังก์์ชัันเลอจองและการประยุุกต์์ การแปลงฟููริิเยร์์และการ
ประยุุกต์์
10 8013 เคมีีสำำ�หรัับวิิศวกรรม		
3(2-3-5)
Chemistry of Engineering
กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
12 1109 เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร		
3(3-0-6)
ความสำำ�คััญและความเป็็นมาของวิิชาเคมีี หลัักทั่่�วไป
Communication Technology
ของวิิชาเคมีี  การค้้นพบอะตอมและโมเลกุุล สมบััติิของธาตุุ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
และการเกิิดสารประกอบ มวลสารสััมพัันธ์์และทฤษฎีีอะตอม
แนวคิิดพื้้�นฐานในการออกแบบและวิิเคราะห์์เครืือ
พฤติิกรรมและสมบััติิของโมเลกุุลในสถานะ ก๊๊าซ ของเหลว 
ข่่ายสื่่�อสารคอมพิิวเตอร์์สถาปััตยกรรมของเครืือข่่ายแบบชั้้�น
ของแข็็ง และสารละลาย ปฏิิกิิริิยาเคมีีและปััจจััยการเกิิด
โอเอสไอ ศึึกษาระบบโพรโทคอล การใหลของข้้อมููล เทคนิิค
ปฏิิกิิริิยาเคมีี  การสมดุุลทางเคมีี  การสมดุุลของอิิออน การ
การเข้้าถึึงข้้อมููลหลายชนิิด กรณีีศึึกษาสถาปััตยกรรมของบาง
สัังเคราะห์์สารและวััสดุุใหม่่ที่่�มีีสมบััติิพิิเศษ ปฏิิกิิริิยา ออกซิิ
เครืือข่่าย เครืือข่่ายข้้อมููลทั่่�วไป ระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
เดชั่่�นและรีีดัักชั่่�น พลัังงานจากปฏิิกิิริิยาเคมีี เทอร์์โมไดนามิิ
เครืือข่่ายยุุคใหม่่
กส์์ทางเคมีี  จลนศาสตร์์เคมีี  โครงสร้้างอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของ
อะตอม พัันธะเคมีี คุุณสมบััติิตารางธาตุุ ธาตุุเรพรีีเซนเททีีฟ
สารอโลหะ โลหะทรานซิิชั่่�น อิินทรีีย์์เคมีีเบื้้�องต้้น
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12 2101 ทฤษฎีีวงจรไฟฟ้้ า		
3(3-0-6)
Electric Circuit Theory
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
องค์์ประกอบของวงจรไฟฟ้้า นิิยามและหน่่วยของ
ปริิมาณพื้้�นฐานทางไฟฟ้้า กฎของโอห์์ม กฎของเคอร์์ชอฟ การ
วิิเคราะห์์โดยทฤษฎีีโนดและเมช ทฤษฎีีของเทวิินิินและนอร์์
ตััน การถ่่ายโอนกำำ�ลัังไฟฟ้้าสููงสุุด การแปลงแหล่่งจ่่าย ทฤษฎีี
การวางซ้้อน อุุปกรณ์์สะสมพลัังงาน ตััวเหนี่่�ยวนำำ� และตััวเก็็บ
ประจุุ วงจรอนุุพัันธ์์อัันดัับหนึ่่�งและอัันดัับสอง การวิิเคราะห์์
วงจรกระแสสลัับ เฟสเซอร์์ไดอะแกรม อิิมพีีแดนซ์์และแอดมิิต
แตนซ์์ ตััวประกอบกำำ�ลััง วงจรไฟฟ้้าสามเฟส
12 2110 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมไฟฟ้้ าพื้้�นฐาน 1(0-3-0)
Basic Electrical Laboratory
วิิชาบัังคัับก่่อน : 12 2201 เครื่่� องมืือวััดและการวััดทางไฟฟ้้า
หรืือเรีียนควบ
การทดลองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับไฟฟ้้าพื้้�นฐาน ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับรายวิิชา 12 2101 ทฤษฎีีวงจรไฟฟ้้า และรายวิิชา 12 2201
เครื่่�องมืือวััดและการวััดทางไฟฟ้้า
12 2201 เครื่่�องมืือวััดและการวััดทางไฟฟ้้ า 3(3-0-6)
Electrical Measurements and Instrumentation
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 12 2101 ทฤษฎีีวงจรไฟฟ้้ า
นิิยามของการวััดและหน่่วยการวััด มาตรฐานเครื่่�อง
มืือวััดทางไฟฟ้้า การแบ่่งประเภทและคุุณสมบััติิของเครื่่�องมืือ
วััด ความปลอดภััยและความแม่่นยำำ�ในการวััดและการวิิเคราะห์์
ผลการวััด การวััดกระแสและแรงดัันของกระแสตรงและ
กระแสสลัับโดยการใช้้เครื่่�องมืือวััดแบบอนาลอกและดิิจิิตอล
การวััดกำำ�ลัังไฟฟ้้า ตััวประกอบกำำ�ลัังและพลัังงาน การวััดค่่า
ความต้้านทาน ความเหนี่่�ยวนำำ�และความเก็็บประจุุ การวััด
สััญญาณความถี่่�และช่่วงเวลา การวััดทางแม่่เหล็็ก เทคนิิค
ทางดิิจิิทััลสำำ�หรัับการวััด สััญญาณรบกวนและการป้้องกััน
อััตราส่่วนของสััญญาณต่่อสััญญาณรบกวน การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ 
หลัักการทรานสดิิวเซอร์์ การสอบเทีียบ
12 2301 วิิศวกรรมแม่่ เหล็็กไฟฟ้้ า		
3(3-0-6)
Engineering Electromagnetics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8015 แคลคููลััสสำำ�หรัั บวิิศวกรรม 2
สนามไฟฟ้้าสถิิตย์์ ตััวนำำ�และไดอิิเล็็กตริิก ตััวเก็็บ
ประจุุ การพาและการนำำ�กระแส ตััวต้้านทาน สนามแม่่เหล็็ก
สถิิตย์์ วััสดุุแม่่เหล็็ก ความเหนี่่�ยวนำำ�  สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าที่่�
แปรตามเวลา สมการของแม็็กเวลซ์์ แนะนำำ�คลื่่�นระนาบ
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12 3110 สััญญาณและระบบ		
3(3-0-6)
Signal and System
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8015 แคลคููลััสสำำ�หรัั บวิิศวกรรม 2
นิิยามของสััญญาณและระบบการจำำ�แนกชนิิดของสััญญาณ
และระบบตััวอย่่างของสััญญาณและระบบแบบต่่างๆ การวิิเคราะห์์
สััญญาณเชิิงเวลาต่่อเนื่่�องและระบบเชิิงเส้้นไม่่แปรตามเวลาด้้วย
อนุุกรมฟููริิเยร์์ การแปลงและแปลงผกผัันลาปลาส สถาปััตยกรรมของ
ระบบเชิิงเส้้นไม่่แปรตามเวลา การสุ่่�มและทฤษฎีีการสุ่่�ม สััญญาณ
และระบบเชิิงเวลาเต็็มหน่่วยการแปลงและการแปลงผกผัันแบบ Z
ตััวอย่่างสััญญาณและระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์และสื่่�อสาร
12 3306 การผัันแปลงพลัังงานกลไฟฟ้้ า
3(3-0-6)
Electromechanical Energy Conversion
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
วงจรแม่่เหล็็ก แรงจากสนามแม่่เหล็็ก การสููญเสีียใน
แกนเหล็็ก หลัักการแปลงรููปพลัังงานกลไฟฟ้้า พลัังงานสะสม
และพลัังงานสะสมเทีียบเคีียง แนวคิิดพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับเครื่่�องจัักร
กลชนิิดหมุุน การแปลงพลัังงานในเครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้ากระแส
ตรง โครงสร้้างและการพัันขดลวดของเครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้ากระแส
ตรง คุุณสมบััติิของเครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้ากระแสตรงและมอเตอร์์
ไฟฟ้้ากระแสตรง การควบคุุมมอเตอร์์ไฟฟ้้ากระแสตรงด้้วย
อุุปกรณ์์โซลิิดสเตต หม้้อแปลงไฟฟ้้า การวิิเคราะห์์หม้้อแปลง  
ไฟฟ้้า 1-เฟส และ 3-เฟส พร้้อมวิิธีีการต่่อใช้้งาน
12 3501 อิิเล็็กทรอนิิกส์์วิิศวกรรม		
3(3-0-6)
Engineering Electronics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 12 2101 ทฤษฎีีวงจรไฟฟ้้ า
อุุปกรณ์์สวิิตช์์กึ่่ง� ตััวนำำ� คุณ
ุ สมบััติิด้า้ นกระแส แรงดัันและ
ความถี่่ข� องอุุปกรณ์์สวิิตช์์ วงจรอิิเล็็กทรอนิิกส์์พื้้�นฐาน คุุณสมบััติิ
พื้้�นฐานของไดโอด การวิิเคราะห์์และออกแบบวงจรไดโอด การ
วิิเคราะห์์และออกแบบวงจรขยายที่่ใ� ช้้ ทรานซิิสเตอร์์ (BJT) มอส
ทรานซิิสเตอร์์ (MOS Transistor) ซีีมอสทรานซิิสเตอร์์ (CMOS
Transistor) และไบซีีมอสทรานซิิสเตอร์์ (BiCMOS Transistor) การ
วิิเคราะห์์วงจรขยายสััญญาณขนาดเล็็ก วงจรขยายโอเปอเรชั่่�นเนล
แอมปลิิไฟเออร์์และการประยุุกต์์ใช้้ แหล่่งจ่่ายไฟแบบโมดููล
12 3510 ปฏิิบัติั กิ ารอิิเล็็กทรอนิิกส์์และการควบคุุม 1(0-3-0)
Electronics and Control System Laboratory
วิิชาบัังคัับก่่อน : 12 3501 อิิเล็็กทรอนิิกส์์วิศิ วกรรม หรืือเรีียนควบ
การทดลองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์และ
การควบคมุุทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับรายวิิชา 12
3501 อิิเล็็กทรอนิิกส์์วิิศวกรรม และ 12 3601 ระบบควบคุุม

12 3601 ระบบควบคุุม			
3(3-0-6)
Control Systems
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8015 แคลคููลััสสำำ�หรัั บวิิศวกรรม 2
นิิยามระบบควบคุุม แบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ของ
ระบบ ฟัังก์์ชัันถ่่ายโอน แบบจำำ�ลองระบบในโดเมนเวลาและ
โดเมนความถี่่� แบบจำำ�ลองพลวััตและการตอบสนองแบบพลวััต
ของระบบ ระบบลำำ�ดัับที่หนึ่่
่� ง� และลำำ�ดัับที่ส่� อง ระบบควบคุุมแบบ
วงปิิดและแบบวงเปิิด ระบบควบคุุมแบบย้้อนกลัับและการตอบ
สนอง ชนิิดของการควบคุุมแบบย้้อนกลัับ  แนวคิิดและเงื่่�อนไข
ของเสถีียรภาพในระบบ วิิธีีของการทดสอบเสถีียรภาพ

19 2101 วััสดุุวิิศวกรรม		
3(3-0-6)
Engineering Materials
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8011 ฟิิ สิิกส์์สำำ�หรัับวิิศวกรรม
ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างโครงสร้้างและคุุณสมบััติิ
ทางวิิศวกรรมของวััสดุุ ศึึกษากระบวนการผลิิต และการประยุุกต์์
ใช้้วััสดุุกลุ่่�มหลััก เช่่น โลหะ โพลิิเมอร์์ เซรามิิคส์์ และวััสดุุผสม
เฟสไดอะแกรมแบบสมดุุล และการแปลความหมาย คุุณสมบััติิ
เชิิงกลของวััสดุุ การกััดกร่่อนและเสื่่�อมสภาพของวััสดุุ

19 2006 กลศาสตร์์ วิิศวกรรม		
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
12 4505 วงจรดิิจิทัิ ลั และไมโครคอนโทรลเลอร์์ 3(2-3-5) วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8011 ฟิิ สิิกส์์สำำ�หรัับวิิศวกรรม
Digital Circuits and Microcontroller
หลัักการเบื้้�องต้้นของกลศาสตร์์ ระบบแรงและผลลััพธ์์
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
สมดุุล สถิิตศาสตร์์ของไหล จลนศาสตร์์และพลศาสตร์์ ของ
ทฤษฎีีเบื้้�องต้้นของวงจรสวิิทชิ่่�ง คณิิตศาสตร์์แบบบููล อนุุภาค และวััตถุุแข็็งแกร่่ง กฏการเคลื่่�อนที่่�ข้้อสองของนิิวตััน
ลีีน รหััสคอมพิิวเตอร์์ ตารางความเป็็นจริิง แผนที่่�แบบคาร์์โน งานและพลัังงาน การดลและโมเมนตััม
แผนที่่�แบบเวน วงจรเกทแบบแอนด์์ ออร์์ และนอร์์ วงจรฟลิิบ
ฟลอบ วงจรนัับ วงจรชิิพริิจิิสเตอร์์ วงจรซีีเควนเชีียล ระบบดิิจิิทััล กลุ่่�มวิิชาเฉพาะทางวิิศวกรรมไฟฟ้้ า
แบบต่่างๆ ไมโครโปรเซสเซอร์์เบื้้�องต้้น โครงสร้้างของไมโคร วิิชาเอกบัังคัับ
โปรเซสเซอร์์ การเขีียนโปรแกรมเพื่่�อควบคุุมไมโครโปรเซสเซอร์์ 12 3109 เขีียนแบบวิิศวกรรมไฟฟ้้ า
2(1-3-5)
เทคนิิคการเชื่่อ� มต่่อ หน่่วยความจำำ� การเชื่่อ� มต่่ออิินพุุท-เอาต์์พุตุ
Electrical Engineering Drawing
การประยุุกต์์ใช้้งานไมโครโปรเซสเซอร์์ในระบบการควบคุุม
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 19 1002 เขีียนแบบวิิศวกรรม
สััญลัักษณ์์ของอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า มาตรฐานของอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า
19 1002 เขีียนแบบวิิศวกรรม		
3(2-3-5) มาตรฐานการเขีียนแบบระบบไฟฟ้้า ระบบแสงสว่่าง พื้้�นฐานการ
Engineering Drawing
คำำ�นวณระบบไฟฟ้้า การเขีียนไดอะแกรมเส้้นเดีียว การเขีียนไดอะแกรม
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แผนผัังการเดิินสาย การใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่ว่ ยในการเขีียนแบบ
หลัักการเขีียนตััวอัักษร เรขาคณิิตประยุุกต์์ มาตรฐาน
ทั่่�วไปในการเขีียนแบบและอ่่านแบบ  การเขีียนภาพและการ 12 3307 เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้ า		
3(3-0-6)
อ่่านภาพฉายออโธกราฟฟิิกและพิิกโตเลี่่�ยน มาตรฐานการ
Electrical Machines
กำำ�หนดขนาดและพิิกััดความเผื่่�อ การเขีียนภาพตััด การเขีียน วิิชาบัังคัับก่่ อน : 12 3302 การผัันแปลงพลัังงานกลไฟฟ้้ า
วิิวช่่วย และการเขีียนแผ่่นคลี่่� การเสก็็ตภาพด้้วยมืือ การเขีียน
เครื่่อ� งกลไฟฟ้้ากระแสสลัับ สนามแม่่เหล็็กหมุุน ลัักษณะ
ภาพแยกส่่วนและภาพประกอบ การใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่่วยใน คุุณสมบััติิของเครื่่อ� งจัักรกลซิิงโครนััส การขนานเครื่่อ� งกำำ�เนิิดซิิง
การเขีียนแบบเบื้้�องต้้น
โครนััส คุุณสมบััติิการลััดวงจรของเครื่่อ� งจัักรกลซิิงโครนััส เครื่่อ� งจัักร
กลเหนี่่ย� วนำำ� คุุณสมบััติิมอเตอร์์เหนี่่ย� วนำำ�ชนิิดเฟสเดีียวและหลาย
19 2004 โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ 		
3(2-3-5) เฟส การป้้องกัันและการควบคุุมเครื่่อ� งจัักรกลไฟฟ้้ากระแสสลัับ
Computer Programming
ด้้วยอุุปกรณ์์โซลิิดสเตต แนะนำำ�มอเตอร์์เหนี่่ย� วนำำ�เชิิงเส้้น
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หลัักการของคอมพิิวเตอร์์แนวคิิดของคอมพิิวเตอร์์ 12 3308 ปฏิิบััติิการผัันแปลงพลัังงานกลไฟฟ้้ า 1(0-3-0)
องค์์ประกอบของคอมพิิวเตอร์์ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างฮาร์์ดแวร์์
Electromechanical Energy Conversion Laboratory
และซอฟแวร์์ ระเบีียบวิิธีีการออกแบบและการพััฒนาโปรแกรม วิิชาบัังคัับก่่ อน : 12 3307 เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า หรืือเรีียนควบ
การเขีียนโปรแกรมที่่�ทัันสมััย ตััวอย่่างการใช้้งานด้้านวิิศวกรรม
การทดลองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบการแปลงรููปพลัังงาน
และเครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้าสอดคล้้องกัับรายวิิชา 12 3302 การ
ผัันแปลงพลัังงานกลไฟฟ้้า และ 12 3307 เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้า
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12 3309 ระบบขัับเคลื่่�อนทางไฟฟ้้ า
3(3-0-6)
Electric Drive Systems
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 12 3503 อิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง
การวิิเคราะห์์ระบบควบคุุม พฤติิกรรมทางพลวััตและ
แบบจํําลองของเครื่่อ� งจัักรไฟฟ้้ากระแสตรงการขัับเคลื่่อ� นเครื่่อ� งจัักร
ไฟฟ้้ากระแสตรง ระบบควบคุุมแบบแคสเคดของมอเตอร์์ไฟฟ้้ากระแส
ตรงแบบกระตุ้้�นแยก การควบคุุมความเร็็วรอบของระบบขัับเคลื่่อ� น
แบบหลายควอดแดรนท์์ด้ว้ ยคอนเวอร์์เตอร์์และชอปเปอร์์

12 4404 การป้้องกัันระบบไฟฟ้้ากำำ�ลัังและรีีเลย์์ 3(3-0-6)
Electric Power System Protection and Relays
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 12 3403 การวิิเคราะห์์ ระบบไฟฟ้้ ากำำ�ลััง
พื้้�นฐานทางปฏิิบััติิของการป้้องกััน หม้้อแปลงเครื่่�อง
มืือวััดและทรานสดิิวเซอร์์ อุุปกรณ์์ป้้องกัันและการป้้องกััน
บทบาทและพื้้�นฐานของรีีเลย์์ป้้องกััน ความต้้องการพื้้�นฐาน
ในการใช้้งานของรีีเลย์์ โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของรีีเลย์์ รีีเลย์์
กระแสเกิิน การป้้องกัันการเกิิดการลััดวงจรลงดิินสำำ�หรัับสายส่่ง
การป้้องกัันเชิิงผลต่่าง การป้้องกัันสายส่่งโดยใช้้รีีเลย์์ระยะ
12 3403 การวิิเคราะห์์ ระบบไฟฟ้้ ากำำ�ลััง
3(3-0-6) ทาง การป้้องกัันสายส่่งโดยใช้้รีีเลย์์ไพลอต การป้้องกัันหม้้อแปลง
Electric Power System Analysis
การป้้องกัันเครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟ้้า การป้้อนกัันโซน แนะนำำ�อุุปกรณ์์
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8015 แคลคููลััสสำำ�หรัั บวิิศวกรรม 2 ป้้องกัันแบบติิจิิตอล
โครงสร้้างระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง ระบบจำำ�หน่่ายแบบต่่างๆ
คุุณลัักษณะของโหลดแบบต่่างๆ คุุณลัักษณะของโหลดแบบต่่างๆ 12 4405 ปฏิิบััติิการระบบไฟฟ้้ ากำำ�ลััง
1(0-3-0)
การคำำ�นวณพารามิิเตอร์์และแบบจำำ�ลองของสายส่่งไฟฟ้้า การคำำ�นวณ
Electrical Power System Laboratory
พารามิิเตอร์์และแบบจำำ�ลองของสายเคเบิิล สมการโครงข่่ายของระบบ วิิชาบัังคัับก่่อน : 12 3403 การวิิเคราะห์์ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง หรืือเรีียนควบ
ไฟฟ้้ากำำ�ลััง พื้้�นฐานการไหลของโหลด พื้้�นฐานการคำำ�นวณความผิิด
การทดลองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง ซึ่่�ง
พร่่อง  การคำำ�นวณเครืือข่่ายของระบบสายส่่งและระบบจำำ�หน่่าย การ สอดคล้้องกัับรายวิิชา 12 4403 การวิิเคราะห์์ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
คำำ�นวณโหลดโฟลว์์และการควบคุุมโหลดโฟลว์์ การวิิเคราะห์์การ และรายวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
ลััดวงจรแบบสมมาตร การวิิเคราะห์์การลััดวงจรแบบไม่่สมมาตร
เสถีียรภาพของระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง การส่่งจ่่ายกำำ�ลัังไฟฟ้้าอย่่างประหยััด 12 4408 การเชื่่�อมต่่ อกัับโครงข่่ ายไฟฟ้้ า
3(3-0-6)
Grid Integration
12 3503 อิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง		
3(3-0-6) วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
Power Electronics
แนะนำำ�ระบบจำำ�หน่่ายพลัังงานไฟฟ้้า ระบบไฟฟ้้า
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 12 3501 อิิเล็็กทรอนิิกส์์วิิศวกรรม
สามเฟส ระบบส่่งจ่่ายไฟฟ้้าแรงสููงกระแสตรง การเชื่่�อมต่่อกัับ
คุุณลัักษณะการสวิิตช์์ของอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลังั ได โครงข่่ายไฟฟ้้า การป้้องกัันโครงข่่ายไฟฟ้้า สวิิตช์์เกีียร์์ การ
โอดกำำ�ลััง ไทรซิิสเตอร์์ ทรานซิิสเตอร์์กำำ�ลังั มอสเฟต ไอจีีบีีทีี คุุณลัักษณะ ป้้องกัันฟ้้าผ่่า และการเข้้ากัันได้้ทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้า แนะนำำ�
ของสารแม่่เหล็็ก แกนเหล็็กของหม้้อแปลง แกนเฟอร์์ไรท์์ หลักั การเบื้้�อง การรบกวนโครงข่่าย กำำ�ลัังไฟฟ้้าลััดวงจรและอิิมพีีแดนซ์์โครง
ต้้นและการทำำ�งานของวงจรเอซีี-ดีีซีีคอนเวอร์์เตอร์์ วงจรดีีซีี-ดีีซีีคอนเวอร์์ ข่่ายที่่�จุุดต่่อร่่วมทางไฟฟ้้า การพิิจารณาและประเมิินค่่าแรง
เตอร์์ วงจรเอซีี-เอซีีคอนเวอร์์เตอร์์ วงจรดีีซีี-เอซีีคอนเวอร์์เตอร์์
ดัันที่่�เปลี่่�ยนแปลง ไฟกระพริิบ แรงดัันฮาร์์มอนิิกส์์และฮาร์์มอ
นิิกส์์ต่่อเชื่่�อม ระดัับความเข้้ากัันได้้ ตััวชดเชยกำำ�ลัังไฟฟ้้า
12 4402 โรงจัักรไฟฟ้้ าและสถานีีย่่อย
3(3-0-6) จิินตภาพ วงจรกรอง ข้้อกำำ�หนดของโครงข่่ายไฟฟ้้า
Electric Power Plant and Substation
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
12 4701 การออกแบบระบบไฟฟ้้ า 3(3-0-6)
การวิิเคราะห์์ลักั ษณะการใช้้ไฟฟ้้าจากกราฟโหลด การหา
Electrical System Design
ค่่าตััวประกอบที่่สำำ�คั
� ญ
ั เช่่น ตััวประกอบโหลด ไดเวอร์์ซิิตีีแฟคเตอร์์ การ วิิชาบัังคัับก่่ อน : 12 2101 ทฤษฎีีวงจรไฟฟ้้ า
สร้้างกราฟโหลดดููเรชั่่น� การเลืือกขนาดและชนิิดของโรงไฟฟ้้า แหล่่ง
การออกแบบระบบพื้้�นฐาน ระบบการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า
กำำ�เนิิดพลัังงานทดแทนชนิิดต่่างๆ โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ�� โรงไฟฟ้้าพลัังไอน้ำำ��  การเขีียนแบบทางไฟฟ้้า สายไฟฟ้้าและเคเบิิล รางสาย อุุปกรณ์์
โรงไฟฟ้้าความร้้อนร่่วม โรงไฟฟ้้าแก๊๊สเทอร์์ไบน์์ โรงไฟฟ้้าดีีเซล โรงไฟฟ้้า ทางไฟฟ้้า การคำำ�นวณและการประมาณโหลด การออกแบบ
นิิวเคลีียร์์ การจ่่ายโหลดอย่่างประหยััดระหว่่างโรงไฟฟ้้า ประเภทของ การเดิินสาย การแก้้ค่า่ ตััวประกอบกำำ�ลัังและการออกแบบวงจร
สถานีีไฟฟ้้าย่่อย ผัังของสถานีีไฟฟ้้าย่่อย องค์์ประกอบในสถานีีไฟฟ้้า ตััวเก็็บประจุุขนาน การออกแบบวงจรแสงสว่่างและอุุปกรณ์์ การ
ย่่อย การจััดบััสในสถานีีไฟฟ้้าย่่อย ระบบอััตโนมััติิในสถานีีไฟฟ้้าย่่อย ออกแบบวงจรมอเตอร์์ โหลดและสายป้้อน การคำำ�นวณกระแส
การป้้องกัันฟ้้าผ่่าและระบบกราวด์์ลงดิิน
ลััดวงจร การใช้้งานร่่วมกัันของอุุปกรณ์์ป้อ้ งกััน ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
ฉุุกเฉิิน ระบบการต่่อลงดิินสำำ�หรัับการติิดตั้้�งทางไฟฟ้้า
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12 4703 ความปลอดภััยระบบไฟฟ้้ าสำำ�หรัั บ 3(3-0-6)
โรงงานอุุตสาหกรรม		
Electrical Safety System for Industrial factory
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ความรู้้�พื้้�นฐานของอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าในโรงงานอุุตสาหกรรม
การติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า มาตรฐานบริิภััณฑ์์ไฟฟ้้า มาตรฐาน
ความปลอดภััยเกี่่�ยวกัับระบบไฟฟ้้า การตรวจสอบระบบไฟฟ้้า
และอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าตามมาตรฐาน ศึึกษาการติิดตั้้�งและออกแบบ
ระบบกราวด์์ ระบบป้้องกัันฟ้้าผ่่า
12 4904 เทคโนโลยีีอุุปกรณ์์ กัักเก็็บพลัังงาน 3(3-0-6)
Energy Storage Technology
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แนวโน้้มการพััฒนาระบบไฟฟ้้า กำำ�ลััง อุุปกรณ์์สะสม
พลัังงานซึ่่�งเป็็นหน่่วยหนึ่่�งของระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง การประยุุกต์์
ใช้้อุุปกรณ์์สะสมพลัังงาน พลัังงานความร้้อน พลัังงานน้ำำ��แบบ
สููบกลัับ พลัังงานอากาศอััดพลัังงานจากไฮโดรเจนและเชื้้�อ
เพลิิงสัังเคราะห์์แบบอื่่�น พลัังงานไฟฟ้้าเคมีี แถวตััวเก็็บประจุุ
พลัังงานแม่่เหล็็กตััวเหนี่่�ยวนำำ�ยิ่่�งยวด การพิิจารณาตััวเลืือก
ระบบสะสมพลัังงาน

12 3609 ระบบขัับเคลื่่�อนยานยนต์์ ไฟฟ้้ า
3(3-0-6)
Electric Drive Vehicles Systems
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 12 3307 เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้ า
การใช้้ไฟฟ้้าในการขนส่่ง ระบบขัับเคลื่่�อนของยานยนต์์
ไฟฟ้้าและยานยนต์์ไฟฟ้้าแบบไฮบริิด ยานยนต์์ไฟฟ้้า ยานยนต์์ไฟ
ฟ้้าแบบไฮบริิด ยานยนต์์ไฟฟ้้าแบบปลั๊๊ก� -อิินไฮบริิด มอตเรอ์์สำำ�หรับั
ยานยต์์ไฟฟ้้า มอเตอร์์กระแสตรง มอเตอร์์ซิิงโครนััสชนิิดแม่่เหล็็ก
ถาวร มอเตอร์์เหนี่่ย� วนำำ� มอเตอร์์ชนิิดรีีลัักแตนซ์์ แบตเตอรี่่แ� ละ
ระบบการเก็็บพลังั งาน คอนเวอร์์เตอร์์ อิินเวอร์์เตอร์์และการขัับ
เคลื่่�อนมอเตอร์์เครื่่อ� งประจุุแบตเตอรี่่ย� านยนต์์ไฟฟ้้า
12 3702 วิิศวกรรมส่่ องสว่่ าง		
3(3-0-6)
Illumination Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
คุุณสมบััติิทางกายภาพของแสง แสงและการมอง
เห็็น การวััดแสง แหล่่งกำำ�เนิิดแสง การนำำ�กระแสของก๊๊าซ และ
การเรืืองแสง หลอดไฟฟ้้า และการติิดตั้้�งดวงโคม คุุณสมบััติิ
ทางแสงของวััตถุุต่่างๆ การคำำ�นวณและออกแบบการส่่องสว่่าง
ทั้้�งภายในอาคารและภายนอกอาคาร
12 3901 การบริิ หารการใช้้ พลัังงานไฟฟ้้ า
3(3-0-6)
Electrical Energy Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาและตรวจสอบการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าของอาคาร
และโรงงานอุุตสาหกรรม การสมดุุลพลัังงานไฟฟ้้า วิิธีีการ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ  การออกแบบระบบประหยััดพลัังงาน
ไฟฟ้้า การจััดการพลัังงานไฟฟ้้าของระบบปรัับอากาศ กฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าในอาคารและโรงงาน
อุุตสาหกรรม

วิิชาเอกเลืือก
12 3508 ปััญญาประดิิษฐ์์สำำ�หรับั ระบบขัับเคลื่่�อนทางไฟฟ้้า 3(3-0-6)
Artificial Intelligence for Electric Drive Systems
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 19 2004 โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ , 12
3503 อิิเล็็กทรอนิิกส์์กำำ�ลััง
ปััญญาประดิิษฐ์์เบื้้�องต้้น การแก้้ปััญหาโดยการค้้นหา
การเรีียนรู้้�ของเครื่่�อง การคำำ�นวณเชิิงวิิวััฒนาการ โครงข่่าย
ประสาทเทีียม การเขีียนโปรแกรมไพธอนสำำ�หรัับปััญญา
ประดิิษฐ์์ การรัับรู้้�และการมองเห็็นของคอมพิิวเตอร์์ การ
ประยุุกต์์ใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์สำำ�หรัับการขัับเคลื่่�อนทางไฟฟ้้า 12 3902 ระบบพลัังงานทดแทน		
3(3-0-6)
Renewable Energy Systems
12 3604 ระบบควบคุุมในงานอุุตสาหกรรม 3(3-0-6) วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
Industrial Control Systems
ศึึกษาและออกแบบระบบพลัังงานไฟฟ้้าจากแสง
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
อาทิิตย์์ เทอร์์ไบน์์ที่่�ใช้้กัับพลัังงานลม พลัังงานน้ำำ��และพลัังงาน
ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการควบคุุมแบบลำำ�ดัับ อุุปกรณ์์ จากคลื่่�น เทคนิิคการเชื่่�อมต่่อพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ผลิิตได้้เข้้ากัับ
ตรวจจัับ  การเขีียนรีีเลย์์ไดอะแกรมและแลดเดอร์์ไดอะแกรม ระบบไฟฟ้้า การออกแบบระบบสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เหมาะสม
โครงสร้้างของเครื่่�องควบคุุมแบบลำำ�ดัับที่่�โปรแกรมได้้ การ
ควบคุุมเครื่่�องจัักรหรืือกระบวนการด้้วยเครื่่�องควบคุุมเพีียง
เครื่่�องเดีียว การควบคุุมแบบโครงข่่ายด้้วยเครื่่�องควบคุุมหลายๆ
เครื่่�อง การควบคุุมระยะไกลด้้วยรีีโมท การเลืือกเครื่่�องควบคุุม
และอุุปกรณ์์สมทบให้้เหมาะสมกัับงานที่่�ปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการ
เขีียนโปรแกรมควบคุุม ทั้้�งพื้้�นฐานและการประยุุกต์์ใช้้ การฝึึก
เขีียนโปรแกรมควบคุุมกระบวนการ
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12 4306 วิิศวกรรมไฟฟ้้ าแรงสููง		
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 12 2301 วิิศวกรรมแม่่ เหล็็กไฟฟ้้ า
การใช้้งานไฟฟ้้าแรงดัันสููงและสภาวะแรงดัันเกิินใน
ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง การกำำ�เนิิดไฟฟ้้าแรงดัันสููงเพื่่�อการทดสอบ 
เทคนิิคการวััดไฟฟ้้าแรงดัันสููง สนามไฟฟ้้าและฉนวนไฟฟ้้า
การเกิิดเบรกดาวน์์ทางไฟฟ้้าในฉนวนแก๊๊ส ของเหลวและ
ของแข็็ง เทคนิิคการทดสอบไฟฟ้้าแรงดัันสููงสำำ�หรัับวััสดุุและ
อุุปกรณ์์ การเกิิดฟ้้าผ่่าและการป้้องกัันฟ้้าผ่่า การประสานการ
ใช้้ฉนวนและระบบการต่่อลงดิิน

12 4801 โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้ า 1
1(0-3-0)
Electrical Engineering Project 1
วิิชาบัังคัับก่่ อน : มีีหน่่วยกิิตสะสมไม่่ น้้อยกว่่ าร้้ อยละ 70
หรืื อมีีสถานะเป็็ นนัักศึึกษาชั้้�นปีี สุุดท้้ าย
ให้้นัักศึึกษานำำ�เสนอและอภิิปรายการพััฒนาทาง
เทคโนโลยีีที่่�สำำ�คััญทางด้้านวิิศวกรรมไฟฟ้้า และให้้นัักศึึกษา
เขีียนรายงานเสนอความคิิดเห็็นในการสััมมนาด้้วย

12 4802 โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้ า 2
2(0-6-0)
Electrical Engineering Project 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 12 4801 โครงงานวิิศวกรรมไฟฟ้้ า 1
12 4407 การปรัั บปรุุ งตััวประกอบกำำ�ลัังและ 3(3-0-6)
ให้้นักั ศึึกษาศึึกษาและออกแบบทางวิิศวกรรมไฟฟ้้า มีีการ
ฮาร์์ มอนิิกในระบบไฟฟ้้ า
ค้้นคว้้าทดลองวิิจััยที่่มีี� เหตุุผลด้้วยตััวนักั ศึึกษาเอง ตลอดจนเขีียน
Power Factor Improvement and Harmonics รายงานประกอบโครงงาน ทั้้�งนี้้�โดยมีีอาจารย์์ให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษา
in Electrical Systems
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 12 2101 ทฤษฎีีวงจรไฟฟ้้ า
12 4803 การฝึึกงานวิิศวกรรมไฟฟ้้ า
2(0-200-0)
ความหมายและคุุณสมบััติิของตััวประกอบกำำ�ลัังและ
Electrical Engineering Practice
ฮาร์์มอนิิกส์์ การเพิ่่�มตััวประกอบกำำ�ลััง   ในระบบไฟฟ้้าแหล่่ง วิิชาบัังคัับก่่ อน : มีีสถานะเป็็ นนัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่่� 3
กำำ�เนิิดฮาร์์มอนิิกส์์ มาตรฐานระดัับฮาร์์มอนิิกส์์ ผลกระทบจาก
ฝึึกงานวิิศวกรรมในหน่่วยงานอุุตสาหกรรม สำำ�นัักงาน
ฮาร์์มอนิิกส์์ การวััด ฮาร์์มอนิิกส์์ การวิิเคราะห์์ฮาร์์มอนิิกส์์และ วิิศวกรรมที่่�ปรึึกษา หรืือห้้องปฏิิบััติิการทางวิิศวกรรม เป็็นเวลา
การแก้้ปััญหาฮาร์์มอนิิกส์์
ไม่่น้้อยกว่่า 200 ชั่่�วโมง มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานโดย
วิิศวกรผู้้�ควบคุุม และอาจารย์์ประจำำ�สาขาวิิชา
12 4608 หััวข้้ อพิิเศษทางระบบไฟฟ้้ าสำำ�หรัั บ 3(3-0-6)
โรงงานอุุตสาหกรรม
12 4807 การประกอบอาชีีพวิิศวกร
2(2-0-4)
Special Topics in Electrical System for Industrial
Engineering Professions
factory
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
จรรยาบรรณในวิิชาชีีพของวิิศวกร การยอมรัับและ
ศึึกษาและวิิจััยในหััวข้้อที่่�น่่าสนใจในสาขาวิิศวกรรม ปฏิิบััติิตนตามจรรยาบรรณในวิิชาชีีพวิิศวกร คุุณสมบััติิของ
ไฟฟ้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทางระบบไฟฟ้้าโรงงานอุุตสาหกรรม
การเป็็นวิิศวกร การทำำ�งานเป็็นทีีม วิิธีีการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ด้้วยการนำำ�เสนอเพื่่�อการพััฒนาบุุคลิิกภาพและภาวะผู้้�นำำ� 
12 4611 หััวข้้ อพิิเศษทางระบบระบบขัับ
3(3-0-6)
เคลื่่�อนทางไฟฟ้้ า
12 4805 การเตรีี ยมความพร้้ อมสหกิิจศึึกษา 1(0-30-0)
Special Topics in Electric Drive Systems
Cooperative Education Preparation
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาและวิิจััยในหััวข้้อที่่�น่่าสนใจในสาขาวิิศวกรรม
การปฏิิบััติิการเตรีียมความพร้้อมก่่อนออกปฏิิบััติิงานใน
ไฟฟ้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทางระบบขัับเคลื่่�อนทางไฟฟ้้า
สถานประกอบการโดยให้้มีีองค์์ความรู้้�เรื่่อ� งหลัักการแนวคิิดเกี่่ย� วกัับ
สหกิิจศึึกษา กระบวนการขั้้�นตอนของสหกิิจศึึกษา ระเบีียบข้้อบัังคัับ
12 4413	หััวข้้ อพิิเศษทางระบบไฟฟ้้ ากำำ�ลััง
3(3-0-6) เกี่่ย� วกัับสหกิิจศึึกษา ความรู้้�พื้้�นฐานเทคนิิคการเขีียนจดหมายในการ
Special Topics in Electrical Power Systems
สมััครงาน การสอบสััมภาษณ์์ บุคุ ลิิกภาพที่่เ� หมาะสมในการทำำ�งาน
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การพััฒนาทัักษะทางด้้านการสื่่อ� สารระหว่่างบุุคคลในสถานที่่ป� ระกอบ
ศึึกษาและวิิจััยในหััวข้้อที่่�น่่าสนใจในสาขาวิิศวกรรม การ การเลืือกสถานประกอบการ ตลอดจนความรู้้�พื้้�นฐานที่่จำำ�
� เป็็น
ไฟฟ้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทางระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง
สำำ�หรัับการไปปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการ การเสริิมสร้้างทัักษะ
และจริิยาบรรณในวิิชาชีีพเฉพาะสาขาวิิชา ความรู้้�เกี่่ย� วกัับมาตรฐาน
สากล มาตรฐานความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในสถานประกอบ
การ การเขีียนรายงานทางวิิชาการและการนำำ�เสนอผลงาน
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12 4806 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมไฟฟ้้ า 6(0-400-0)
Cooperative Education in Electrical Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 12 4805 การเตรีี ยมความพร้้ อมสหกิิจ
ศึึกษา
จััดการศึึกษาให้้นัักศึึกษาได้้ไปปฏิิบััติิงานในสถาน
ประกอบการ เป็็นการปฏิิบััติิงานเชิิงวิิชาการหรืือวิิชาชีีพเต็็ม
เวลาเสมืือนเป็็นพนัักงานชั่่�วคราว ณ สถานประกอบการ โดย
ต้้องมีีเวลาปฏิิบััติิงานไม่่น้้อยกว่่า 400 ชั่่�วโมง เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ได้้เชื่่�อมโยงการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนกัับประสบการณ์์จากการ
ปฏิิบััติิงานจริิงในสถานประกอบการ มีีการประเมิินผลโดยวััด
จากผลการประเมิินของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาสหกิิจศึึกษา พนัักงาน
ที่่�ควบคุุมการปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการและจากรายงาน
วิิชาการ
12 4905 หััวข้้ อพิิเศษทางระบบพลัังงานทดแทน 3(3-0-6)
Special Topics in Renewable Energy Systems
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาและวิิจััยในหััวข้้อที่่�น่่าสนใจในสาขาวิิศวกรรม
ไฟฟ้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทางระบบพลัังงานทดแทน
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หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
หลัักสููตรปรัั บปรุุ ง พ.ศ. 2565
ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ (TQF:HEd)
ชื่่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย                  : หลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต   สาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
ภาษาอัังกฤษ              : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

ปริิ ญญาและสาขาวิิชา
ภาษาไทย

	ชื่่�อเต็็ม
ชื่่�อย่่ อ
ภาษาอัังกฤษ 	ชื่่�อเต็็ม
                      
ชื่่�อย่่ อ

:
:
:
:

วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมอุุตสาหการ)
วศ.บ. (วิิศวกรรมอุุตสาหการ)
Bachelor of  Engineering  (Industrial Engineering)
B.Eng. (Industrial Engineering)

หน่่ วยงานที่่�รัับผิิดชอบ

สาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์  มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี 

ปรัั ชญาและวััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร

ปรัั ชญา
มุ่่�งเน้้นผลิิตวิิศวกรอุุตสาหการ ให้้เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรอบรู้้�ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้อย่่าง
เหมาะสม มีีความสามารถในการวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ หมั่่�นแสวงหาความรู้้�ด้้วยตนเอง และสามารถติิดต่่อ
สื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นได้้เป็็นอย่่างดีี รวมทั้้�งให้้เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม
	วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อผลิิตวิิศวกรที่่�มีีความรู้้�พื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรรมศาสตร์์ มีีโลกทััศน์์ที่่�กว้้างไกล มีีความเข้้าใจ
ธรรมชาติิ ผู้้�อื่่�นและสัังคม เป็็นผู้้�ใฝ่่รู้้� ตระหนัักในคุุณค่่าของศิิลปะและวััฒนธรรม
2. เพื่่�อผลิิตวิิศวกรอุุตสาหการ ให้้เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรม และจริิยธรรม มีีจรรยาบรรณในวิิชาชีีพร่่วมรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
3. เพื่่�อผลิิตวิิศวกรอุุตสาหการที่่�มีีความรู้้�เฉพาะทางด้้านวิิศวกรรมอุุตสาหการ สามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ในการพััฒนา
ตนเอง สัังคม และประเทศชาติิอย่่างยั่่�งยืืน
4. เพื่่�อผลิิตวิิศวกรอุุตสาหการที่่�มีีทัักษะทางปััญญา ทัักษะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล และทัักษะในการใช้้คอมพิิวเตอร์์
พื้้�นฐาน เพื่่�อประกอบการคิิด วิิเคราะห์์ และแก้้ไขงานอย่่างเป็็นระบบ สามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัับบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทาง
ด้้านภาษาและวััฒนธรรมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งยัังสามารถใช้้คอมพิิวเตอร์์ หรืือจััดการข้้อมููลทางด้้านวิิศวกรรมอุุตสาห
การได้้อย่่างถููกต้้อง

กำำ�หนดการเปิิ ดสอน
ปีีการศึึกษา 2565
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คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ทางด้้านช่่างอุุตสาหกรรม  ที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการ
รัับรองวิิทยฐานะหรืือการศึึกษาอื่่�นที่่�เทีียบเท่่า โดยสามารถเทีียบโอนหน่่วยกิิตตามหลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนผลการเรีียนระดัับ
ปริิญญาเข้้าสู่่�การศึึกษาในระบบและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับการเทีียบโอนของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าในสาขาอื่่�นตามหลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนผลการเรีียนตามข้้อบัังคบ
มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2562  หมวด 7  การโอนและเทีียบโอนผลการเรีียน ข้้อ 32   
(ภาคผนวก ค)
4. ไม่่เป็็นโรคติิดต่่อร้้ายแรงและแพทย์์มีีความเห็็นว่่ามีีสุุขภาพเหมาะสมที่่�จะเข้้าศึึกษาต่่อได้้

วิิธีีการคััดเลืือกผู้้�สมััครเข้้ าศึึกษา

1.  ผ่่านการคััดเลืือกตามหลัักเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
2.  สอบคััดเลืือกบุุคคลเข้้าศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษาของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
3.  ผู้้�สมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษา จะมีีสถานภาพเป็็นนัักศึึกษาก็็ต่่อเมื่่�อได้้ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาแล้้ว โดยนำำ�หลัักฐาน
ตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด ไปรายงานตััวต่่อสำำ�นัักทะเบีียนและประมวลผลของมหาวิิทยาลััย
4.  ผู้้�สมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษา  ต้้องขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาด้้วยตนเอง ตามวััน เวลา และสถานที่่�ที่่�กำำ�หนด พร้้อมทั้้�ง
ชำำ�ระค่่าเล่่าเรีียนและค่่าธรรมเนีียมต่่างๆ ตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด มิิฉะนั้้�นถืือว่่าสละสิิทธิ์์�

ระบบการจััดการศึึกษา

1. ระบบการจััดการศึึกษาในหลัักสููตร
ระบบการศึึกษาใช้้ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดย 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออกเป็็น  2 ภาคการศึึกษาปกติิ  โดย  1 ภาคการศึึกษา
ปกติิมีีระยะเวลาในการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า  15 สััปดาห์์ และเป็็นไปตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี  ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษา
ระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2562  หมวด 2 ระบบการศึึกษา ข้้อ 6.1  (ภาคผนวก ค)
2. การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน
การจััดการเรีียนการสอนภาคการศึึกษาฤดููร้้อน มีีระยะเวลาในการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า       8 สััปดาห์์  ทั้้�งนี้้�ให้้จำำ�นวนชั่่�วโมงการ
เรีียนการสอน มีีสััดส่่วนเทีียบเคีียงกัันกัับการศึึกษาภาคปกติิ

ระบบหน่่ วยกิิต

1.  รายวิิชาภาคทฤษฎีี ที่่�ใช้้เวลาบรรยาย หรืืออภิิปรายปััญหาไม่่น้้อยกว่่า 15 ชั่่�วโมงต่่อภาคการศึึกษาปกติิ ให้้มีีค่่า
เท่่ากัับ 1 หน่่วยกิิตระบบทวิิภาค
2.  รายวิิชาภาคปฏิิบััติิ ที่่�ใช้้เวลาฝึึกหรืือทดลองไม่่น้้อยกว่่า 30 ชั่่�วโมงต่่อภาคการศึึกษาปกติิให้้มีีค่่าเท่่ากัับ 1 หน่่วยกิิต
ระบบทวิิภาค
3.   การฝึึกงานหรืือการฝึึกภาคสนาม ที่่�ใช้้เวลาฝึึกไม่่น้้อยกว่่า 45 ชั่่�วโมงต่่อภาคการศึึกษาปกติิให้้มีีค่่าเท่่ากัับ  1
หน่่วยกิิต ระบบทวิิภาค

ระยะเวลาในการศึึกษา

เป็็นหลัักสููตร 4 ปีี  มีีระยะเวลาในการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 6 ภาคการศึึกษาปกติิ และอย่่างมากไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
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จำำ�นวนหน่่วยกิิต รวมตลอดหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 136 หน่่วยกิิต
		
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 30 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
  3  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
  3  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาภาษา
15  หน่่วยกิิต
                  
4.  กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
  9  หน่่วยกิิต
2. หมวดวิิชาเฉพาะ 100 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
13  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาเฉพาะทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ
     ก. กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
26  หน่่วยกิิต                            
          
     ข. กลุ่่�มวิิชาบัังคัับทางวิิศวกรรม
41  หน่่วยกิิต
     ค. กลุ่่�มวิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม   
  13 หรืือ 17  หน่่วยกิิต
4.  กลุ่่�มวิิชาเสริิมประสบการณ์์ภาคสนาม               7 หรืือ 3  หน่่วยกิิต    
		
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่ วยกิิต
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 30 หน่่ วยกิิต 2. กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
ประกอบด้้ วย รายวิิชาและจำำ�นวนหน่่ วยกิิต ดัังนี้้�
00 6001   สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
  และการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
  Society Economy Politics and Government
00 5000   มนุุษยสััมพัันธ์์
     3(3-0-6)
  in Democratic System
  Human Relations
     3(3-0-6)
00 5001   สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า      1(1-0-2) 00 6002   กฎหมายเบื้้�องต้้น
  Introduction to Law
  Information Services and Study Fundamentals
     3(3-0-6)
00 5002   ศิิลปวััฒนธรรม
     3(3-0-6) 00 6003   จิิตวิิทยาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
  Psychology for Quality of Life
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6) 00 6004   จิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
  Civilization
00 5006   จริิยศาสตร์์ วิิสััยทััศน์์และการดำำ�รงชีีวิิต  3(3-0-6) 00 6005   การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติิ 
  
  Moral Vision and Life Style
  Environmental and Natural Resource Management
00 5007   ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง  1(0-2-4)
00 6007   เศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน      3(3-0-6)
  Study Skills and Self-Development Skills
  Sufficient Economy and Community Business
00 5008   พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     1(0-2-4)
00 6010   การพััฒนาบุุคลิิกภาพ 
     3(3-0-6)
  Physical Education for Quality of Life
  Personality Development
00 5009   ภููมิิปััญญาไทย
     3(3-0-6)
00 6011   ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
  Introduction to Business    
00 5011   ปรััชญาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
     3(3-0-6)
00 6013   การจััดการและการเป็็นผู้้�ประกอบการ   3(3-0-6)
  Philosophy and Life
  Management and Entrepreneurship
00 5012   ความเป็็นพลเมืือง
     3(3-0-6)
00 6015   ไทยศึึกษา
     3(3-0-6)
  Citizenships
  Thai Studies
00 5013   ทัักษะการรู้้�สารสนเทศ
     3(3-0-6)
00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจััดการ 3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
  สิ่่�งแวดล้้อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)   
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00 6017   การศึึกษาเฉพาะท้้องถิ่่�น (ธนบุุรีีศึึกษา)  3(3-0-6)
  Local Studies (Thonburi Studies)
00 6018   วััยใส ใจสะอาด
     3(3-0-6)
  Youngster with Good Heart
3. กลุ่่�มวิิชาภาษาศาสตร์์
ให้้ เลืือกเรีี ยน 15 หน่่ วยกิิต
00 7000   ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7006   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการนำำ�เสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
     3(2-2-5)
  Japanese II
00 7012   ภาษาจีีน 1
     3(2-2-5)
  Chinese I
00 7013   ภาษาจีีน 2
     3(2-2-5)
  Chinese II
00 7015   ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
00 7017   การฟัังและการพููดภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7021   ภาษาลาวเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่่าเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
00 7025   ภาษาอัังกฤษทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์  3(2-2-5)
  English for Engineering
00 7026   ภาษาอัังกฤษทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ3(2-2-5)
  English for Information Technologies
00 7027   ภาษาอัังกฤษทางด้้านการบริิหารธุุรกิิจ  3(2-2-5)
  English for Business Administration
00 7028   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อนัักกีีฬาและผู้้�ตััดสิิน    3(2-2-5)
  English for Athletes and Referees

4. กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์ และคณิิตศาสตร์์
เลืือกเรีียนไม่่ น้้อยกว่่ า 9 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่ อไปนี้้�
00 8000   คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิิติิทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศ 3(2-2-5)
  Computer and Information Technology Fundamentals
00 8007   การคิิดและการตััดสิินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making
00 8008   เขตทางทะเล และการจััดการทรััพยากร 3(3-0-6)
  ทางทะเลและชายฝั่่�ง
  Maritime Zones, Marine Resources and   
  Coastal Management

หมวดวิิชาเฉพาะ 100 หน่่ วยกิิต ประกอบด้้ วย

1. กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ จำำ�นวน 13 หน่่ วยกิิต
10 8001   ฟิิสิิกส์์วิิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Physics
10 8002   ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์วิิศวกรรม
     1(0-3-0)
  Engineering Physics Laboratory
10 8003   เคมีีวิิศวกรรม
     3(2-3-5)
  Engineering Chemistry
10 8004   คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
     3(3-0-6)
  Engineering Mathematics 1
10 8005   คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 2
     3(3-0-6)
  Engineering Mathematics 2
2. กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม 26 หน่่ วยกิิต
11 2103   อุุณหพลศาสตร์์
     3(3-0-6)
  Thermodynamics
19 2102   พื้้�นฐานวิิศวกรรมไฟฟ้้าและเทคโนโลยีีดิิจิิทััล 3(2-2-5)
  Fundamental Electrical Engineering and
  Digital Technology
13 2201   กรรมวิิธีีการผลิิต
     3(3-0-6)
  Manufacturing Processes
13 2202   สถิิติิวิิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Statistics
19 1001   ปฎิิบััติิการพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม      2(1-3-3)
  Engineering Workshop Practice
19 1002   เขีียนแบบวิิศวกรรม
     3(2-3-5)
  Engineering Drawing

99

19 2004  โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
     3(2-3-5)
  Computer Programming
19 2005   วััสดุุวิิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Materials
19 2006   กลศาสตร์์วิิศวกรรม
     3(3-0-6)
   
  Engineering Mechanics  
3. กลุ่่�มวิิชาเฉพาะทางสาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
วิิชาบัังคัับทางวิิศวกรรม จำำ�นวน 41 หน่่ วยกิิต ประกอบ
ด้้ วยองค์์ ความรู้้�ดัังนี้้�
กลุ่่�มวิิชาด้้ านวััสดุุอุุตสาหกรรมและกระบวนการผลิิต
(Materials and Manufacturing Processes; MMP)
13 2203   กลศาสตร์์วััสดุุ
     3(3-0-6)
  Mechanics of Materials
13 3501   ระบบอััตโนมััติิ 
     3(3-0-6)
  Automation
11 3604   ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล
     1(0-3-0)
  Mechanical Engineering Laboratory
กลุ่่�มวิิชาด้้ านระบบงานและความปลอดภััย
(Work Systems and Safety; WSS)
13 3401   การศึึกษางาน
     3(3-0-6)
  work Study
13 4407   วิิศวกรรมความปลอดภััย
     3(3-0-6)
  Safety Engineering
กลุ่่�มวิิชาด้้ านระบบคุุณภาพ	
(Quality Systems; QS)
13 3403   การควบคุุมคุุณภาพ
     3(3-0-6)
  Quality Control
13 4310   การประกัันคุุณภาพ 
     3(3-0-6)
  Quality Assurances
กลุ่่�มวิิชาด้้ านเศรษฐศาสตร์์ และการเงิิน
(Economic and Finance; EF)
13 3603   เศรษฐศาสตร์์วิิศวกรรม
     3(3-0-6)
  Engineering Economy
13 3405   การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนในงานอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
  Industrial Cost  Analysis
กลุ่่�มวิิชาด้้ านการจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินการ
(Production and Operations Management; POM)
13 3601   การวิิจััยการดำำ�เนิินงาน
     3(3-0-6)
  Operations Research
13 4404   การวางแผนและควบคุุมการผลิิต      3(3-0-6)
  Production Planning and Control
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กลุ่่�มวิิชาด้้านการบููรณาการวิิธีกี ารทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ
(Integration of Industrial Engineering Techniques; IIET)
13 3301   การออกแบบโรงงานอุุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  Industrial Plant Design
13 4604   วิิศวกรรมซ่่อมบำำ�รุุง
     3(3-0-6)
  Maintenance Engineering
13 3505   ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมอุุตสาหการ      1(0-3-0)
  Industrial Engineering Laboratory
13 4608   โครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 1      1(0-3-0)
  Industrial Engineering Project 1
13 4609   โครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 2      2(0-6-0)
  Industrial Engineering Project 2
วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม จำำ�นวน 13 หรืื อ 17 หน่่ วยกิิต
โดยแบ่่ งเป็็ น 2 กลุ่่�ม
1) นัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียนรายวิิชา 13 3303 สหกิิจศึึกษาทาง
วิิศวกรรมอุุตสาหการ จากกลุ่่�มวิิชาประสบการณ์์ภาคสนาม
จำำ�นวน 7 หน่่วยกิิต จะต้้องเลืือกเรีียนรายวิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม
อีีกไม่่น้้อยกว่่า 13 หน่่วยกิิต
2) นัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียนรายวิิชา 13 3304 การฝึึกงานทาง
วิิศวกรรมอุุตสาหการ จากกลุ่่�มวิิชาประสบการณ์์ภาคสนาม
จำำ�นวน 3 หน่่วยกิิต จะต้้องเลืือกเรีียนรายวิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม
อีีกไม่่น้้อยกว่่า 17 หน่่วยกิิต
กลุ่่�มวิิชาด้้ านวััสดุุอุุตสาหกรรมและกระบวนการผลิิต
(Materials and Manufacturing Processes; MMP)
13 4211   อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่ง� สํําหรัับงานวิิศวกรรม 3(2-2-5)
  Internet of Things for Engineering
13 4213   วิิศวกรรมเครื่่อ� งจัักรกลซีีเอ็็นซีีอััตโนมััติิขั้้�นสููง 1(0-3-0)
  Advanced CNC Automatic Machine Tool   
  Engineering
13 4306   ปฏิิบััติิการใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่่วยออกแบบ 1(0-3-0)
  และการผลิิต
  Computer Aided Design and Manufacturing
  Laboratory
13 4307   ปฏิิบััติิการกรรมวิิธีีการผลิิต
     1(0-3-0)
  Manufacturing Processes Laboratory
13 3306   วิิศวกรรมทดสอบวััสดุุ
     2(1-2-3)
  Material Testing Engineering
13 2304   วิิศวกรรมเครื่่�องมืือ
     3(3-0-6)
  Tools Engineering

กลุ่่�มวิิชาด้้ านระบบงานและความปลอดภััย
(Work Systems and Safety; WSS)
13 4606   กฎหมายอุุตสาหกรรมและสิ่่�งแวดล้้อม   3(3-0-6)
  Industrial and Environmental Laws
13 4207   มาตรฐานและกฎระเบีียบอุุตสาหกรรม  3(3-0-6)
  Industrial Standards and Regulation
13 4301   การจััดการอุุตสาหกรรมท้้องถิ่่น� และอาเซีียน 3(3-0-6)
  Local and ASEAN Industrial Management  
13 4409   การยศาสตร์์
     3(3-0-6)
  Ergonomics
13 4304   การประเมิินความเสี่่�ยงทางวิิศวกรรม     3(3-0-6)
  Engineering Risk Assessment
13 5305   ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการสำำ�หรัับวิิศวกร  3(3-0-6)
  Management Information System for Engineers
กลุ่่�มวิิชาด้้ านระบบคุุณภาพ
(Quality System; QS)
13 4401   การออกแบบการทดลอง
     3(3-0-6)
  Design of Experiments
13 4402   การวิิเคราะห์์ระบบการวััด
     3(3-0-6)
  Measurement System Analysis
13 3305   ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมการวััดและตรวจสอบ   2(1-2-3)
  Engineering Metrology Laboratory and Inspections
13 4208   ตารางการบริิหารงานอย่่างสมดุุลย์์      3(3-0-6)
  Balanced Scorecard
13 4209   ซิิกซ์์ ซิิกม่่า
     3(3-0-6)
  Six-Sigma
13 4210   มาตรฐานอุุตสาหกรรมระดัับสากล      3(3-0-6)
  International Industrial Standard
13 4212   สถิิติิขั้้�นสููงสำำ�หรัับวิิศวกร
     3(3-0-6)
  Advanced Engineering Statistics
13 4308   การจััดการคุุณภาพเชิิงวิิศวกรรม      3(3-0-6)
  Management of Quality Engineering
กลุ่่�มวิิชาด้้ านเศรษฐศาสตร์์ และการเงิิน
(Economic and Finance; EF)
13 4302   การเงิินและการบััญชีีสำำ�หรัับวิิศวกรอุุตสาหการ 3(3-0-6)
  Managerial Accounting and Finance for   
  Industrial Engineering
13 3406   การจััดการต้้นทุุนในอุุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  Industrial Cost Management
13 4305   เศรษฐศาสตร์์วิิศวกรรมขั้้�นสููง
     3(3-0-6)
  Advanced Engineering Economy
13 4406   การศึึกษาความเป็็นไปได้้ของโครงการ   3(3-06)
  อุุตสาหกรรม
  Industrial Project Feasibility Studies

13 4408   การเป็็นผู้้�ประกอบการ   
     3(3-0-6)
  Entrepreneurship
กลุ่่�มวิิชาด้้ านการจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินการ
(Production and Operations Management; POM)
13 4309   โลจิิสติิกส์์และการจััดการโซ่่อุุปทาน      3(3-0-6)
  Logistics and Supply Chain Management
13 4303   คอมพิิวเตอร์์สำำ�หรัับวิิศวกรอุุตสาหการ  1(0-3-0)
  Computer for Industrial Engineer
13 4610   หััวข้้อพิิเศษในทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ 3(3-0-6)
  Special Topics in Industrial Engineering
13 5402   วิิศวกรรมคุุณค่่า
     3(3-0-6)
  Value Engineering
13 5412   การจััดการพลัังงานในอุุตสาหกรรม       3(3-0-6)
  Energy Management in Industry
13 5504   การควบคุุมสิินค้้าคงคลััง
     3(3-0-6)
  Inventory Control
13 5602   การจำำ�ลองสถานการณ์์
     3(3-0-6)
  Simulation
13 5604   วิิธีีการเมตาฮิิวริิสติิก
     3(3-0-6)
  Metaheuristic
กลุ่่�มวิิชาประสบการณ์์ ภาคสนาม จำำ�นวน 7 หรืือ 3 หน่่ วยกิิต
นัักศึึกษาต้้องเลืือกเรีียนรายวิิชาใดรายวิิชาหนึ่่�ง โดยแบ่่ง
เป็็น 2 กลุ่่�มดัังนี้้�
1) นัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียนในวิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม
จำำ�นวน 13 หน่่วยกิิต จะต้้องเลืือกเรีียนในรายวิิชาต่่อไปนี้้�
จำำ�นวน 7 หน่่วยกิิต
13 3303   สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ 6(0-640-0)
  Co-operative Education in Industrial Engineering
สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียนรายวิิชา 13 3303 สห
กิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ จะต้้องผ่่านการเรีียน
รายวิิชา
13 5603   การเตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษา      1(0-30-0)                                  
  
  Pre-Cooperative Education
2) นัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียนในวิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม
จำำ�นวน 17 หน่่วยกิิต จะต้้องเลืือกเรีียนในรายวิิชาต่่อไปนี้้�
จำำ�นวน 3 หน่่วยกิิต
13 3304   การฝึึกงานทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ 3(0-320-0)
  Industrial Engineering Internship

หมวดวิิชาเลืือกเสรีี ไม่่ น้้อยกว่่ า 6 หน่่ วยกิิต

ให้้นัักศึึกษาเลืือกเรีียนจากรายวิิชาที่่�เปิิดสอนใน
มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี
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แผนการศึึกษานัักศึึกษาสาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7xxx วิิชาเลืือกทางภาษา (1/5)
00 8xxx วิิชาเลืือกทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (1/3)
10 8001 ฟิิสิิกส์์วิิศวกรรม
10 8002
10 8003
19 1001
19 1002

ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์วิิศวกรรม
เคมีีวิิศวกรรม
ปฎิิบััติิการพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
เขีียนแบบวิิศวกรรม
รวม

	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 5xxx วิิชาเลืือกทางมนุุษยศาสตร์์

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

-

1(0-3-0)
10 8001 หรืือเรีียนควบ
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
18(14-12-31)

3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับ
-

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

00 8000

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

10 8001
-

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับ
-

00 7xxx วิิชาเลืือกทางภาษา (3/5)
19 2004 โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

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

-

10 8005 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 2
19 3101 กรรมวิิธีีการผลิิต
19 2006 กลศาสตร์์วิิศวกรรม
รวม

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

10 8007
19 2101
10 8001

00 7xxx วิิชาเลืือกทางภาษา (2/5)
10 8004 คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
11 2103 อุุณหพลศาสตร์์
19 2101 วััสดุุวิิศวกรรม
00 8xxx วิิชาเลืือกทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (2/3)
รวม
	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 6xxx วิิชาเลืือกทางสัังคมศาสตร์์
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3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับ
-

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 8xxx วิิชาเลืือกทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (3/3)
00 7xxx วิิชาเลืือกทางภาษา (4/5)
19 2102 พื้้�นฐานวิิศวกรรมไฟฟ้้าและเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
13 3401 การศึึกษางาน
13 2202 สถิิติิวิิศวกรรม
13 3603 เศรษฐศาสตร์์วิิศวกรรม
รวม
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7xxx วิิชาเลืือกทางภาษา  (5/5)
13 3403
13 4407
13 3301
13 4404

การควบคุุมคุุณภาพ
วิิศวกรรมความปลอดภััย
การออกแบบโรงงานอุุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุุมการผลิิต

13 2203 กลศาสตร์์วััสดุุ
11 3604 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล
รวม
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
13 4310 การประกัันคุุณภาพ
13 3601
13 xxxx
13 xxxx
13 xxxx
13 3405
XX xxxx

การวิิจััยการดำำ�เนิินงาน
วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (1/8)
วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (2/8)
วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (3/8)
การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนในงานอุุตสาหกรรม
เลืือกเสรีี (1/2)
รวม

3(3-0-6)

วิิชาบัังคัับ
-

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

-

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

-

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

3(2-2-5)

วิิชาบัังคัับ
-

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

13 2202
13 3401
-

3(3-0-6)

19 2006

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

19 2006 และ 13 2203

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

วิิชาบัังคัับ
-

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(17-6-35)

13 2202
13 3603
-

103

	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
13 3304 การฝึึกงานทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ
รวม
	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
XX xxxx เลืือกเสรีี (2/2)
13 3501
13 4604
13 xxxx
13 xxxx
13 xxxx
13 4608

ชื่่�อวิิชา

3(0-320-0)

ระบบอััตโนมััติิ
วิิศวกรรมบำำ�รุุงรัักษา
วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (4/8)
วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (5/8)
วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (6/8)
โครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 1

ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
13 3505 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมอุุตสาหการ
13 xxxx วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (7/8)
13 xxxx วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (8/8)
13 4609 โครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 2
รวม

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

วิิชาบัังคัับ
-

3(0-320-0)

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

3(3-0-6)

รวม
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หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

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

วิิชาบัังคัับ
สอบผ่่านหน่่วยกิิตร้้อย
ละ 70 หรืือมีีสถานภาพ
เป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4

15(12-9-24)

หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)

1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(0-6-0)
8(4-11-9)

วิิชาบัังคัับ
13 4608

	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
(กรณีีเลืือกเรีียนวิิชา 13 3303 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7xxx วิิชาเลืือกทางภาษา (1/5)
3(3-0-6)
00 8xxx
10 8001
10 8002
10 8003
19 1001
19 1002

วิิชาเลืือกทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (1/3)
ฟิิสิิกส์์วิิศวกรรม
ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์วิิศวกรรม
เคมีีวิิศวกรรม
ปฎิิบััติิการพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
เขีียนแบบวิิศวกรรม
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
10 8001 หรืือเรีียนควบ
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
18(14-12-31)

ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
(กรณีีเลืือกเรีียนวิิชา 13 3303 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 5xxx วิิชาเลืือกทางมนุุษยศาสตร์์
3(3-0-6)
00 7xxx
10 8004
11 2103
19 2101
00 8xxx

วิิชาเลืือกทางภาษา (2/5)
คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 1
อุุณหพลศาสตร์์
วััสดุุวิิศวกรรม
วิิชาเลืือกทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (2/3)
รวม

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

	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
(กรณีีเลืือกเรีียนวิิชา 13 3303 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 6xxx วิิชาเลืือกทางสัังคมศาสตร์์
3(3-0-6)
00 7xxx
19 2004
10 8005
19 3101
19 2006
13 2202

วิิชาเลืือกทางภาษา (3/5)
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
คณิิตศาสตร์์วิิศวกรรม 2
กรรมวิิธีีการผลิิต
กลศาสตร์์วิิศวกรรม
สถิิติิวิิศวกรรม
รวม

วิิชาบัังคัับ
-

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

วิิชาบัังคัับ
00 8000
10 8001
-

วิิชาบัังคัับ
10 8007
19 2101
10 8001
-
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	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
(กรณีีเลืือกเรีียนวิิชา 13 3303 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 8xxx วิิชาเลืือกทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (3/3)
3(3-0-6)
00 7xxx
19 2102
13 3401
13 3403
13 3603
13 4407

วิิชาเลืือกทางภาษา (4/5)
พื้้�นฐานวิิศวกรรมไฟฟ้้าและเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
การศึึกษางาน
การควบคุุมคุุณภาพ
เศรษฐศาสตร์์วิิศวกรรม
วิิศวกรรมความปลอดภััย
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(19-4-40)

ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
(กรณีีเลืือกเรีียนวิิชา 13 3303 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7xxx วิิชาเลืือกทางภาษา  (5/5)
3(2-2-5)
13 3301
13 4404
13 2203
11 3604
13 4310

13 2202
-

วิิชาบัังคัับ
-

การออกแบบโรงงานอุุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุุมการผลิิต
กลศาสตร์์วััสดุุ
ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล
การประกัันคุุณภาพ

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

13 3401
19 2006
19 2006 และ 13 2203
-

13 xxxx วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (1/7)

1(0-3-0)

-

3(3-0-6)
20(17-8-35)

-

13 xxxx วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (2/7)
รวม

ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
(กรณีีเลืือกเรีียนวิิชา 13 3303 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
13 3303 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมอุุตสาหกรรม
6 (0-400-0)
รวม
7 (0-430-0)
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วิิชาบัังคัับ
13 5603

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
(กรณีีเลืือกเรีียนวิิชา 13 3303 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
XX xxxx เลืือกเสรีี (1/2)
3(3-0-6)
XX xxxx
13 3501
13 4604
13 xxxx
13 xxxx
13 xxxx
13 4608

เลืือกเสรีี (2/2)
ระบบอััตโนมััติิ
วิิศวกรรมบำำ�รุุงรัักษา
วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (3/7)
วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (4/7)
วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (5/7)
โครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 1

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

วิิชาบัังคัับ
สอบผ่่านหน่่วยกิิต
ร้้อยละ 70 หรืือ
มีีสถานภาพเป็็น
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4

18(15-9-30)
ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
(กรณีีเลืือกเรีียนวิิชา 13 3303 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ)
หน่่ วยกิิต(ท-ป-ด)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
13 3505 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมอุุตสาหการ
1(0-3-0)
13 xxxx
13 3601
13 xxxx
13 3405
13 4609

วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (6/7)
การวิิจััยการดำำ�เนิินงาน
วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม (7/7)
การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนในงานอุุตสาหกรรม
โครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 2
รวม

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(0-6-0)
14(9-14-20)

วิิชาบัังคัับ
13 2202
13 3603
13 4608
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10 8005 คณิิตศาสตร์์ วิิศวกรรม 2 3(3-0-6)
Engineering Mathematics 2
ดููรายละเอีียดหน้้า 263 - 268
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8004 คณิิตศาสตร์์ วิิศวกรรม 1
พีีชคณิิตของเวกเตอร์์ในสามมิิติิ  เรขาณิิตวิิเคราะห์์
หมวดวิิชาเฉพาะ
สามมิิติิ (เส้้นระนาบและพื้้�นผิิว) การอิินทิิเกรตสองชั้้�นและสาม
กลุ่่�มวิิชาแกน
ชั้้�น ลำำ�ดัับและอนุุกรมอนุุกรมเทเลอร์์และแมคคลอริิน อนุุกรม
กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์
ฟููเรีียร์์อนุุพัันธ์์และการอิินทิิเกรตโดยวิิธีีวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข
กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
สมการเชิิงอนุุพัันธ์์ การแก้้สมการเชิิงอนุุพัันธ์์อัันดัับ 1 (เฉพาะ
10 8001 ฟิิ สิิกส์์วิิศวกรรม
3(3-0-6) กรณีีเชิิงเส้้นและสััมประสิิทธิ์์�คงที่่�) การแก้้สมการเชิิงอนุุพัันธ์์
Engineering Physics
โดยใช้้การวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข และการประยุุกต์์
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ระบบหน่่วย เวกเตอร์์ จลศาสตร์์และพลศาสตร์์ของ กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
อนุุภาค งาน พลัังงานและโมเมนตััม สภาพสมดุุลและความ 11 2103 อุุณหพลศาสตร์์ 			
3(3-0-6)
ยืืดหยุ่่�น กลศาสตร์์ของไหล ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับความร้้อน
Thermodynamics
อุุณหพลศาสตร์์ ไฟฟ้้ากระแสตรงและไฟฟ้้ากระแสสลัับ วงจร วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8001 ฟิิ สิิกส์์วิิศวกรรม
ไฟฟ้้า แม่่เหล็็กไฟฟ้้าและฟิิสิิกส์์นิิวเคลีียร์์
คำำ�นิิยามและข้้อกำำ�หนดทั่่�วไปทางเทอร์์โมไดนามิิกส์์
กฎข้้อที่่�หนึ่่�งของเทอร์์โมไดนามิิกส์์ สมบััติิของไหลทำำ�งาน แก๊๊ส
10 8002 ปฏิิบััติิการฟิิ สิิกส์์วิิศวกรรม
1(0-3-0) อุุดมคติิ กระบวนการเปลี่่�ยนแปลงของของไหลทำำ�งาน วััฏจัักร
Engineering Physics Laboratory
ทางเทอร์์โมไดนามิิกส์์ กฎข้้อที่่�สองของเทอร์์โมไดนามิิกส์์
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8001 ฟิิ สิิกส์์วิศิ วกรรม หรืื อเรีี ยนควบ วััฏจัักรคาโนต์์ เอนโทรฟีี พลัังงาน ศึึกษาหลัักการของกระบวนการ
การทดลองที่่�มีีเนื้้�อหาสอดคล้้องกัับวิิชา 10 8001 ทำำ�งานแบบย้้อนกลัับได้้และย้้อนกลัับไม่่ได้้ การถ่่ายโอนความ
ฟิิสิิกส์์วิิศวกรรม
ร้้อนและการเปลี่่�ยนรููปพลัังงานขั้้�นพื้้�นฐาน อะเวละบิิลิิตี้้�และ
วััฏจัักรทางเทอโมไดนามิิกส์์
10 8003 เคมีีวิิศวกรรม 3(2-3-5)
Engineering Chemistry
19 2102 พื้้�นฐานวิิศวกรรมไฟฟ้้าและเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั 3(2-2-5)
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
Fundamental Electrical Engineering and
ตารางธาตุุ สมบััติิของสสาร ของแข็็ง ของเหลว ก๊๊าซ
Digital Technology
มวลสารสััมพัันธ์์ สารละลายและความเข้้มข้้น ปฏิิกิิริิยาเคมีี  วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
จลนศาสตร์์เคมีี  สมดุุลกรด-เบส ไฟฟ้้าเคมีี  เคมีีประยุุกต์์กัับ
วงจรไฟฟ้้าและการวิิเคราะห์์วงจรไฟฟ้้าเบื้้�องต้้น
งานทางวิิศวกรรม และการทดลองที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หม้้อแปลงไฟฟ้้า เครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้าเบื้้�องต้้นและการใช้้งาน
ระบบไฟฟ้้าสามเฟส กำำ�ลัังไฟฟ้้าและพลัังงานไฟฟ้้า ตััวประกอบ
10 8004 คณิิตศาสตร์์ วิิศวกรรม 1		
3(3-0-6) กำำ�ลััง เครื่่�องมืือวััดทางไฟฟ้้าเบื้้�องต้้น พื้้�นฐานระบบไฟฟ้้าใน
Engineering Mathematics 1
อาคาร วงจรดิิจิิทััลไมโครคอนโทรลเลอร์์ เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 00 8000 คณิิตศาสตร์์ ทั่่� วไป
การประยุุกต์์ใช้้ในงานวิิศวกรรม
สมการและการแก้้สมการ ฟัังก์์ชัันพีีชคณิิต ฟัังก์์ชััน
เชิิงอดิิศััย เมตริิกซ์์และการแก้้ระบบ สมการเชิิงเส้้น ลิิมิิตและ
ความต่่อเนื่่�องของฟัังก์์ชััน อนุุพัันธ์์และบทประยุุกต์์ อิินทิิเกรต
เทคนิิคอิินทิิเกรตและการประยุุกต์์ อิินทิิกรััลไม่่ตรงแบบ ระบบ
พิิกดเชิิงขั้้�ว อนุุพัันธ์์และการอิินทิิเกรตของฟัังก์์ชัันค่่าเวกเตอร์์

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
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19 3101 กรรมวิิธีีการผลิิต	3(3-0-6)
Manufacturing Processes
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 19 2101 วััสดุุวิศิ วกรรม
แนวคิิดทางการผลิิต คุุณสมบััติิของวััสดุุทางวิิศวกรรม
ความสััมพัันธ์์ของวััสดุุกับั การผลิิต กระบวนการขึ้้�นรููปงานโลหะ
เช่่น การหล่่อโลหะ การปั๊๊�มขึ้้�นรููป การปาดผิิวโลหะ การเชื่่�อม
กระบวนการขึ้้�นรููปงานพลาสติิก เช่่น การรีีดขึ้้�นรููป การเป่่า การ
อััดขึ้้�นรููป เครื่่�องจัักรกลอััตโนมััติิเพื่่�อ การผลิิต การปรัับปรุุง
คุุณสมบััติิทางกลของวััสดุุ การวางแผนการผลิิตและการควบคุุม
คุุณภาพในกระบวนการผลิิตมููลฐาน ต้้นทุุนด้้านการผลิิต และ
การประมาณราคา วิิศวกรรมย้้อนรอย (Revers Engineering)
และการผลิิตสมััยใหม่่

19 1002 เขีียนแบบวิิศวกรรม		
3(2-3-5)
Engineering Drawing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หลัักการเขีียนตััวอักั ษร เรขาคณิิตประยุุกต์์ มาตรฐาน
ทั่่�วไปในการเขีียนแบบและอ่่านแบบ การเขีียนภาพและการอ่่าน
ภาพฉายออโธกราฟฟิิกและพิิกโตเลี่่ย� น มาตรฐานการกำำ�หนดขนาด
และพิิกััดความเผื่่�อ การเขีียนภาพตััด การเขีียนวิิวช่่วย และการเขีียน
แผ่่นคลี่่� การเสก็็ตภาพด้้วยมืือ การเขีียนภาพแยกส่่วนและภาพ
ประกอบ การใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่ว่ ยในการเขีียนแบบเบื้้�องต้้น
19 2004 โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ 		
3(2-3-5)
Computer Programming
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ทัักษะความเข้้าใจและใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลสมััยใหม่่
แนวคิิดระบบคอมพิิวเตอร์์ การแก้้ปััญหาด้้วยขั้้�นตอนวิิธีี แผน
ภาพลํําดัับขั้้�นตอนการทํํางาน การออกแบบและพััฒนาโปรแกรม
ปฏิิสััมพัันธ์์ของซอฟต์์แวร์์และฮาร์์ดแวร์์ การเขีียนโปรแกรม
ด้้วยภาษาคอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อแก้้ปััญหาทางคณิิตศาสตร์์และ
วิิศวกรรม ชุุดคํําสั่่�งด้้านการคํํานวณ การเขีียนโปรแกรมติิดต่่อ
ผู้้�ใช้้งานแบบกราฟิิก การหาข้้อผิิดพลาดของโปรแกรม ฝึึก
ปฏิิบััติิการเขีียนโปรแกรมในห้้องปฏิิบััติิการคอมพิิวเตอร์์

13 2202 สถิิติวิิ ศิ วกรรม			
3(3-0-6)
Engineering Statistics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ความรู้้�ทั่่ว� ไปเกี่่ย� วกัับสถิิติิ ระเบีียบวิิธีีทางสถิิติิกัับงาน
วิิศวกรรม ทฤษฎีีความน่่าจะเป็็น ความน่่าจะเป็็นแบบมีีเงื่่อ� นไข
และเหตุุการณ์์อิิสระ ฟัังก์์ชัันการแจกแจงความน่่าจะเป็็นแบบ
สะสม การแจกแจงแบบขอบ การแจกแจงแบบมีีเงื่่อ� นไข ตััวแปร
สุ่่�ม การแจกแจงความน่่าจะเป็็นแบบไม่่ต่่อเนื่่�องและแบบต่่อ
เนื่่�อง การประมาณค่่า การทดสอบสมมติิฐาน การวิิเคราะห์์
ความแปรปรวน การวิิเคราะห์์ถดถอยและสหสััมพัันธ์์ การประยุุกต์์ 19 2101 วััสดุุวิิศวกรรม			
3(3-0-6)
ใช้้วิิธีีการทางสถิิติิในการแก้้ไขปััญหา
Engineering Materials
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
19 1001 ปฎิิบัติั กิ ารพื้้�นฐานทางวิิศวกรรม
2(1-3-3)
ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างโครงสร้้างและคุุณสมบััติิ
Engineering Workshop Practice
ทางวิิศวกรรมของวััสดุุ ศึึกษากระบวนการผลิิต และการประยุุกต์์
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ใช้้วััสดุุกลุ่่�มหลััก เช่่น โลหะ โพลิิเมอร์์ เซรามิิคส์์ และวััสดุุผสม  
หลัักการความปลอดภััยในการทำำ�งาน การใช้้เครื่่�อง เฟสไดอะแกรมแบบสมดุุล และการแปลความหมาย คุุณสมบััติิ
มืือกลในโรงงานต่่างๆ และวิินััยในการปฏิิบััติิงานในโรงงาน ฝึึก เชิิงกลของวััสดุุ การกััดกร่่อนและเสื่่�อมสภาพของวััสดุุ
ปฏิิบััติิงานพื้้�นฐานในโรงงาน เช่่น งานตะไบ งานตััด งานเจาะ
งานเชื่่�อมแก๊๊สและงานเชื่่�อมไฟฟ้้า งานกลึึง งานประกอบและ 19 2006 กลศาสตร์์ วิิศวกรรม		
3(3-0-6)
การปรัับแต่่ง และฝึึกปฏิิบััติิการพื้้�นฐานทางด้้านกระบวนการ
Engineering Mechanics
ผลิิต เช่่น ปฏิิบััติิงานกลึึงในรููปแบบต่่างๆ ได้้แก่่ กลึึงยัันศููนย์์ วิิชาบัังคัับก่่ อน : 10 8001 ฟิิ สิิกส์์วิิศวกรรม
กลึึงเรีียว และกลึึงเกลีียว ปฏิิบััติิงานกััด ได้้แก่่ การกััด ผิิวเรีียบ 
ศึึกษาหลัักการเบื้้�องต้้นของกลศาสตร์์ ระบบแรงและ
กััดร่่องและกััดเฟืืองตรง การไสผิิวเรีียบ การไสผิิวเอีียง และไส ผลลััพธ์์ สมดุุล สถิิตศาสตร์์ของไหล จลนศาสตร์์และพล
ร่่องฉาก การเจีียระไน  ผิิวราบและทรงกระบอก การเจาะ การ จลนศาสตร์์ของอนุุภาคและวััตถุุแข็็งแกร่่ง กฎการเคลื่่�อนที่่�ข้้อ
กลึึงและกััดด้้วยเครื่่�องจัักรกลแบบอััตโนมััติิ
สองของนิิวตััน งานและพลัังงาน การดลและโมเมนตััม
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กลุ่่�มวิิชาเฉพาะระดัับสาขาวิิชา (วิิชาบัังคัับทางวิิศวกรรม)
กลุ่่�มวิิชาด้้ านวััสดุุอุุตสาหกรรมและกระบวนการผลิิต
13 2203 กลศาสตร์์ วััสดุุ 3(3-0-6)
Mechanics of Materials
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 19 2006 กลศาสตร์์ วิิศวกรรม
คุุณสมบััติิทางกลของของแข็็ง แรงแนวแกน การบิิด
ของเพลา ความเค้้นและความเครีียด ความเค้้นและการเปลี่่�ยน
รููปทรงของคาน การโก่่งของคาน ไดอะแกรมของโมเมนต์์ดััด
และแรงเฉืือน ความเค้้นในระนาบและวงกลมของโมร์์ เสถีียรภาพ
ของการสมดุุลและการโก่่งงอของเสายาว ทฤษฎีีความเสีียหาย

13 4407 วิิศวกรรมความปลอดภััย		
3(3-0-6)
Safety Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หลัักการการป้้องกัันความเสีียหาย การวิิเคราะห์์อัตั รา
การเกิิดอุุบััติิเหตุุ และอััตราการชดเชยการประกัันอุุบััติิเหตุุ การ
ออกแบบ การวิิเคราะห์์ และการควบคุุมอัันตรายในสถานที่่�
ปฏิิบััติิงาน ปััจจััยมนุุษย์์ เทคนิิคเกี่่�ยวกัับระบบความปลอดภััย
หลัักของการจััดการความปลอดภััย มาตรการความปลอดภััย
ในโรงงาน การป้้องกัันอุุบััติิเหตุุในขณะทำำ�งาน การจััดองค์์กร
และการบริิหารโครงการความปลอดภััย การสอบสวนและการ
รายงานอุุบััติิเหตุุ การจููงใจเพื่่�อความปลอดภััย การออกแบบ
13 3501 ระบบอััตโนมััติิ			
3(3-0-6) อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันอุุบัติิั เหตุุในงานอุุตสาหกรรม เช่่น งานเชื่่อ� มไฟฟ้้า
Automation
และงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเชื้้�อเพลิิงและสารพิิษ การควบคุุมสิ่่�ง
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แวดล้้อมทางอุุตสาหกรรม กฎหมายความปลอดภััย การออกแบบ
บทบาทของระบบอััตโนมััติิที่่�มีีต่่ออุุตสาหกรรมและ ระบบระงัับและป้้องกัันอััคคีีภััย การกำำ�จััดสารกััมมัันตภาพรัังสีี
สัังคม ประเภทของระบบอััตโนมััติิ หลัักเบื้้�องต้้นในการออกแบบ
วงจรอััตโนมััติิ อุุปกรณ์์และการออกแบบวงจรระบบนููมานิิกส์์ กลุ่่�มวิิชาด้้ านระบบคุุณภาพ	
การใช้้โซลิินอยวาล์์วและตััวจััดขั้้�นตอนการทำำ�งาน การออกแบ 13 3403 การควบคุุมคุุณภาพ 		
3(3-0-6)
บระบบไฮดรอลิิกส์์ พีีแอลซีีและการใช้้งาน
Quality Control
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 13 2202 สถิิติิวิิศวกรรม
11 3604 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมเครื่่�องกล
1(0-3-0)
นโยบายในการควบคุุมคุุณภาพ การควบคุุมคุุณภาพ
Mechanical Engineering Laboratory
ในสถานประกอบการ แนวทางการควบคุุมคุุณภาพแบบซิิกซ์์ ซิิ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 19 2006 กลศาสตร์์ วิิศวกรรม, 13 2203 กม่่า (Six Sigma) การนำำ�หลัักสถิิติิเข้้าช่่วยในการควบคุุม
กลศาสตร์์ วััสดุุ
กระบวนการผลิิต การวิิเคราะห์์ระบบการวััด การเก็็บตััวอย่่าง
ปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับความแข็็งแรงของวััสดุุ กลศาสตร์์ เพื่่�อการยอมรัับ ความน่่าเชื่่อ� ถืือในทางวิิศวกรรมสำำ�หรัับการผลิิต
ของไหล กลศาสตร์์เครื่่�องจัักรกล และอุุณหพลศาสตร์์ การนำำ�
ความร้้อนเพื่่�อให้้นัักศึึกษาใช้้เครื่่�องมืือพื้้�นฐานในการวััด สามารถ 13 4310 การประกัันคุุณภาพ		
3(3-0-6)
ประเมิินผล วิิเคราะห์์ข้้อมููลและวิิจารณ์์ผลการทดลองประกอบ
Quality Assurances
ภาคทฤษฎีีที่่�เคยเรีียนมา
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ระบบการประกัันคุุณภาพ ระบบการบริิหารงานคุุณภาพ การ
กลุ่่�มวิิชาด้้ านระบบงานและความปลอดภััย
ตรวจติิดตามระบบคุุณภาพ คุุณภาพการตลาด คุุณภาพการออกแบบ
13 3401 การศึึกษางาน			
3(3-0-6) คุุณภาพการจััดหา คุุณภาพการผลิิตการควบคุุมการผลิิต คู่่�มืือคุุณภาพ 
Work Study
คู่่�มืือกระบวนการการฝึึกอบรมการปรัับปรุุง คุุณภาพให้้ดีีขึ้้�นการประยุุกต์์
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หลัักการและกลวิิธีีทางสถิิติิกัับการจััดการประกัันคุุณภาพ ต้้นทุุนคุุณภาพ
หลัักการในการศึึกษาวิิธีีการทำำ�งานและการวััดผล
งานหรืือการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการเคลื่่�อนไหวและเวลา การปฏิิบััติิ กลุ่่�มวิิชาด้้ านเศรษฐศาสตร์์ และการเงิิน
และการประยุุกต์์ใช้้หลัักการเคลื่่�อนไหวอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  13 3603 เศรษฐศาสตร์์ วิิศวกรรม		
3(3-0-6)
การใช้้แผนภููมิิคน-เครื่่�องจัักร การศึึกษาการเคลื่่�อนไหวของคน
Engineering Economy
ณ จุุดปฏิิบััติิงาน แผนภููมิิการไหล การหาเวลามาตรฐาน การ วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
สุ่่�มงาน การพิิจารณาอััตราการทำำ�งาน การใช้้ข้้อมููลมาตรฐาน
เกี่่ย� วกัับหลักั การและเทคนิิคมููลฐาน ของการวิิเคราะห์์
ในการหาเวลามาตรฐานและการใช้้เครื่่�องมืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ โครงการทางวิิศวกรรมในเชิิงเศรษฐศาสตร์์ มาตรการทาง
การทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เศรษฐศาสตร์์ของประสิิทธิิผล คุุณค่่าของเงิินตามกาลเวลา การ
ประเมิินเงิินลงทุุน การวิิเคราะห์์จุุดคุ้้�มทุุน การวิิเคราะห์์การ
ทดแทนทรััพย์์สิิน การเสื่่�อมราคาทางการเงิิน กำำ�ไร และต้้นทุุน
ความเสี่่�ยงและความไม่่แน่่นอน ประมาณการผลภาษีีเงิินได้้
110 คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

13 3405 การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนในงานอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Cost Analysis
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 13 3603 เศรษฐศาสตร์์ วิิศวกรรม
พื้้�นฐานของบััญชีีต้้นทุุน การเงิินในแง่่ของการจััดการ
อุุตสาหกรรม ต้้นทุุนมาตรฐาน การควบคุุมต้้นทุุน การวิิเคราะห์์
ต้้นทุุนตามกิิจกรรม เศรษฐศาสตร์์ด้า้ นการวางแผน และการดำำ�เนิิน
งานอุุตสาหกรรม เหตุุผลและการตััดสิินใจสำำ�หรัับการลงทุุนใน
โครงการอุุตสาหกรรม เทคนิิคการลดต้้นทุุน การนำำ�ต้้นทุุนมาใช้้ใน
การบริิหารจััดการเพื่่�อการวางแผน ควบคุุม กำำ�กัับและตััดสิินใจ

13 4604 วิิศวกรรมบำำ�รุุ งรัั กษา 3(3-0-6)
Maintenance Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หลัักพื้้�นฐานการบำำ�รุุงรัักษาในงานอุุตสาหกรรม และ
หลัักการเกี่่�ยวกัับการบำำ�รุุงรัักษาแบบทวีีผล (TPM) สถิิติิความ
เสีียหาย ความน่่าเชื่่�อถืือ ความสามารถในการซ่่อมบำำ�รุุงและ
การวิิเคราะห์์การใช้้ประโยชน์์ การ หล่่อลื่่น� ระบบการบำำ�รุุงรัักษา
เชิิงป้้องกััน และเทคโนโลยีีการตรวจติิดตามสภาพความต้้องการ
การบำำ�รุุงรัักษาของเครื่่�องจัักร การควบคุุมการซ่่อมบำำ�รุุง ระบบ
สั่่�งงาน การจััดองค์์กรเพื่่�อการซ่่อมบำำ�รุุง การจััดสรรทรััพยากร
กลุ่่�มวิิชาด้้ านการจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินการ
และพนัักงานในการซ่่อมบำำ�รุุง ระบบการจััดการ การซ่่อมบำำ�รุุง
13 3601 การวิิจััยการดำำ�เนิินงาน		
3(3-0-6) ด้้วยคอมพิิวเตอร์์ (CMMS) การจััดการระยะเวลาตลอดชีีวิิติิของ
Operations Research
เครื่่อ� งจัักร การรายงานการซ่่อมบำำ�รุุง และดััชนีีการชี้้�วัดั ประสิิทธิิภาพ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 13 2202 สถิิติิวิิศวกรรม
การซ่่อมบำำ�รุุง การพััฒนาระบบการซ่่อมบำำ�รุุง
ความรู้้�เบื้้�องต้้นสำำ�หรัับการใช้้เทคนิิคการวิิจััยการปฏิิบััติิ
งานในอุุตสาหกรรมสมััยใหม่่ เทคนิิคการวิิจััยการดำำ�เนิินงานแบบ 13 3505 ปฏิิบััติิการวิิศวกรรมอุุตสาหการ
1(0-3-0)
ดีีเทอร์์มิินนิิสติิก การแก้้ไขปััญหาโดยใช้้ตัวั แบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์
Industrial Engineering Laboratory
การโปรแกรมแบบเชิิงเส้้น ตััวแบบการขนส่่ง ทฤษฎีีเกมส์์ ทฤษฎีี วิิชาบัังคัับก่่ อน : 13 3401 การศึึกษางาน, 13 3403 การ
แถวคอย ตััวแบบวััสดุุคงคลัังและการจำำ�ลองสถานการณ์์ กระบวนการ ควบคุุมคุุณภาพ, 13 3301 การออกแบบโรงงานอุุตสาหกรรม,
ตััดสิินใจภายใต้้ความเสี่่ย� ง ความแน่่นอนและความไม่่แน่่นอน
13 4404 การวางแผนและควบคุุมการผลิิต
ปฏิิบััติิการทดลองเกี่่�ยวกัับระบบทางด้้านวิิศวกรรม
13 4404 การวางแผนและควบคุุมการผลิิต	 3(3-0-6) อุุตสาหการ เช่่น การศึึกษางาน การควบคุุมคุุณภาพ  การ
Production Planning and Control
ออกแบบโรงงาน การวางแผนและควบคุุมการผลิิตและการ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ทดสอบโครงสร้้างวััสดุุ เป็็นต้้น
ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่ย� วกัับการผลิิต เทคนิิคการพยากรณ์์
ความต้้องการ การบริิหารคงคลััง การวางแผนและการควบคุุม 13 4608 โครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 1
1(0-3-0)
การผลิิต การจััดลำำ�ดัับการผลิิต การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนและกำำ�ไร
Industrial Engineering Project 1
เพื่่�อการตััดสิินใจ ปริิมาณการผลิิตและราคาของผลิิตภััณฑ์์ตาม วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านหน่่ วยกิิตร้้อยละ 70 หรืื อมีี
มาตรฐานที่่�ต้้องการ การพยากรณ์์และการวิิเคราะห์์ตลาด การ สถานภาพเป็็ นนัักศึึกษาชั้้�นปีี ที่่� 4
หาวััตถุุดิิบ การวิิเคราะห์์เพิิร์์ทและซีีพีีเอ็็ม สมดุุลสายการประกอบ
โครงงานหรืือปััญหาที่่�น่่าสนใจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชาชีีพ
วิิศวกรรมอุุตสาหการ และทำำ�การแก้้ปััญหานั้้�นโดยใช้้หลัักการ
กลุ่่�มวิิชาด้้ านการบููรณาการวิิธีกี ารทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ การแก้้ปััญหาทางวิิศวกรรมอย่่างเป็็นระบบ การกำำ�หนดเรื่่�อง
13 3301 การออกแบบโรงงานอุุตสาหกรรม 3(3-0-6) และขอบเขตของโครงงานให้้เป็็นไปโดยการตกลงกัันระหว่่าง
Industrial Plant Design
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาและนัักศึึกษา โดยความเห็็นชอบของคณะ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 13 3401 การศึึกษางาน
กรรมการของสาขาวิิชา นัักศึึกษาต้้องเขีียนรายงานความ
รููปแบบต่่างๆ ของการออกแบบโรงงานอุุตสาหกรรม ก้้าวหน้้าฉบัับสมบููรณ์์ และมีีการสอบปากเปล่่าต่่อคณะกรรมการ
สิ่่�งสนัับสนุุนการทำำ�งาน การออกแบบสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ในโรงงานอุุตสาหกรรม ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อการออกแบบ 13 4609 โครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 2
2(0-6-0)
โรงงาน การเลืือกทำำ�เลที่่�ตั้้�งและชนิิดของอาคาร ชนิิดของผััง
Industrial Engineering Project 2
โรงงาน การออกแบบระบบและเครื่่�องมืือขนถ่่ายการลำำ�เลีียง วิิชาบัังคัับก่่ อน : 13 4608 โครงงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ 1
ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการออกแบบระบบการขนถ่่ายลำำ�เลีียง โปรแกรม
เป็็นโครงการต่่อเนื่่�องจากวิิชา 13 4608 โครงงาน
คอมพิิวเตอร์์ที่่�ใช้้ในการวางผัังโรงงาน กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ วิิศวกรรมอุุตสาหการ 1 นัักศึึกษาต้้องเขีียนรายงานฉบัับสมบููรณ์์
การออกแบบโรงงานอุุตสาหกรรม
และมีีการสอบปากเปล่่าต่่อคณะกรรมการ
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(วิิชาเลืือกทางวิิศวกรรม)
- กลุ่่�มวิิชาด้้ านวััสดุุอุุตสาหกรรมและกระบวนการผลิิต
13 4211 อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�งสํําหรัับงานวิิศวกรรม3(2-2-5)
Internet of Things for Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ภาพรวมของอิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�งสํําหรัับงาน
วิิศวกรรม เชื่่�อมโยงกัับระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (MIS) หลััก
การทำำ�งานของไมโครคอนโทรลเลอร์์ พอร์์ตอิินพุุต เอาต์์พุุต
พอร์์ตอนุุกรม และการสื่่�อสารแบบอนุุกรม การแปลงจากสััญญา
นอนาลอกเป็็นสััญญานดิิจิิทััล การแปลงจากสััญญานดิิจิิทััล
เป็็นสััญญานอนาลอก การสื่่�อสารผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต เซนเซอร์์
แนะนำำ�อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�งสำำ�หรัับงานอุุตสาหกรรม (IIoT)
ระบบปฏิิบััติิการของอิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�งสำำ�หรัับงาน
อุุตสาหกรรม โปรโตคอล IoT โปรโตคอล MQTT โปรโตคอล
CoAP การจำำ�ลองแบบของอิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�ง การสื่่�อสาร
ระหว่่างอิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�งกัับโครงข่่ายแบบกลุ่่�มเมฆ

13 4307 ปฏิิบััติิการกรรมวิิธีีการผลิิต	
1(0-3-0)
Manufacturing Processes Laboratory
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 19 3101 กรรมวิิธีีการผลิิต
ปฏิิบััติิการกลึึงโลหะ เช่่น กลึึงยัันศููนย์์ กลึึงเรีียว และ
กลึึงเกลีียว การกััดโลหะ เช่่น การกััด ผิิวเรีียบ กััดร่่องและกััด
เฟืืองตรง การไสผิิวเรีียบ การไสผิิวเอีียง และไสร่่องฉาก การ
เจีียระไน ผิิวราบและทรงกระบอก การเจาะ การกลึึงและกััด
ด้้วยเครื่่�อง CNC

13 4306 ปฏิิบัติั กิ ารใช้้ คอมพิิวเตอร์์ช่่วยออกแบบ 1(0-3-0)
และการผลิิต	
Computer Aided Design and Manufacturing Laboratory
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 19 2002 เขีียนแบบวิิศวกรรม
หลัักการออกแบบและผลิิตโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่ว่ ย แนวคิิด
การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมช่่วยในการผลิิตเพื่่�อศึึกษาความเป็็นไปได้้ใน
การผลิิตจากข้้อกำำ�หนดของแบบชิ้้�นงานเครื่่อ� งมืือเครื่่อ� งจัักรสำำ�หรัับ
ระบบอััตโนมััติิแบบยืืดหยุ่่�น การสร้้างรหััสเพื่่�อควบคุุมเครื่่อ� งจัักรซีีเอ็็น
ซีี การเชื่่อ� มโยงประสานและสื่่อ� สารระหว่่างแคด/แคมของระบบอััตโนมััติิ 
ทฤษฎีีและปฏิิบััติิคอมพิิวเตอร์์ช่ว่ ยออกแบบ และคอมพิิวเตอร์์สำำ�หรับั
การผลิิตในโรงงาน การประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบวงจรลอจิิก วงจร
บอร์์ด องค์์ประกอบ และระบบเชิิงกล อิินเตอร์์เฟสระหว่่างคอมพิิวเตอร์์
ช่่วยออกแบบ CAD/CAM การจััดการคอมพิิวเตอร์์สำำ�หรับั การผลิิต
ในงานวิิศวกรรมด้้วยเครื่่อ� งจัักรกล CNC

กลุ่่�มวิิชาด้้ านระบบงานและความปลอดภััย
13 4606 กฎหมายอุุตสาหกรรมและสิ่่�งแวดล้้ อม 3(3-0-6)
Industrial and Environmental Laws
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
กฎหมายและจรรยาบรรณแห่่งวิิชาชีีพของผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม พระราชบััญญััติิวิิศวกร กฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับอุุตสาหกรรมและสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งครอบคลุุมถึึง
กฎหมายเกี่่�ยวกัับแรงงานสััมพัันธ์์และสหภาพแรงงาน การ
ลงทุุน การทำำ�สััญญา การประกัันภััย การประกัันวิินาศภััย การ
ภาษีี มาตรฐานการผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม การสาธารณะสุุข
ในโรงงานและสิ่่�งแวดล้้อม

13 3306 วิิศวกรรมทดสอบวััสดุุ
3(2-3-5)
Material Testing Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
สมบััติิทางกลของวััสดุุภายใต้้แรงกระทำำ� หลัักการของ
การทดสอบวััสดุุและการวิิเคราะห์์ผลการทดสอบ  การทดสอบ
เพื่่�อหาคุุณสมบััติิทางกล การทดสอบแรงดึึง การทดสอบความ
แข็็ง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบการล้้า การตรวจสอบ
หาสิ่่ง� บกพร่่องในวััสดุุแบบไม่่ทำำ�ลาย การตรวจสอบด้้วยอััลตร้้า
13 4213 วิิศวกรรมเครื่่�องจัักรกลซีีเอ็็นซีีอัตั โนมััติขั้้�ิ นสููง 1(0-3-0) โซนิิค การตรวจสอบด้้วยรัังสีี การตรวจสอบด้้วยอนุุภาคแม่่เหล็็ก
Advanced CNC Automatic Machine Tool Engineering การตรวจสอบด้้วยสารแทรกซึึม การวิิเคราะห์์ส่่วนผสมในโลหะ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หลัักการเบื้้�องต้้นในการวิิเคราะห์์การเสีียหาย
ศึึกษาและฝึึกปฏิิบััติิเกี่่ย� วกัับศึกึ ษาหลัักการทำำ�งานของ
เครื่่อ� งจัักรกลซีีเอ็็นซีีอััตโนมััติิ สำำ�หรับั ประเภทของเครื่่อ� งจัักรกลซีีเอ็็น 13 2304 วิิศวกรรมเครื่่�องมืือ 		
3(3-0-6)
ซีี งานกลึึง งานกััด และ งานกััดกร่่อนโลหะด้้วยกระแสไฟฟ้้า งาน
Tools Engineering
เลเซอร์์ โดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ควบคุุมการทำำ�งานด้้วยโปรแกรมเชิิงตััวเลข    วิิชาบัังคัับก่่ อน : 19 3101 กรรมวิิธีีการผลิิต
วิิธีีการใช้้งาน การบำำ�รุุงรัักษาของเครื่่อ� งซีีเอ็็นซีีอััตโนมััติิ  ระบบแนว
หลัักการวิิเคราะห์์ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อกำำ�หนดเครื่่�องมืือ
แกน การเขีียนโปรแกรมควบคุุม ปรัับตั้้�งเครื่่อ� ง การปรัับตั้้�งชิ้้�นงาน เครื่่�องมืือนำำ�ทางและยึึดจัับชิ้้�นงาน การวิิเคราะห์์การออกแบบ
ปรัับตั้้�ง เครื่่อ� งมืือ การเลืือกเครื่่อ� งมืือตััดใช้้โปรแกรมจำำ�ลองการทำำ�งาน เครื่่�องมืือนำำ�ทาง และยึึดจัับชิ้้�นงาน การออกแบบเครื่่�องมืือ
และผลิิตชิ้้�นงานโดยใช้้เครื่่อ� งซีีเอ็็นซีี การวางแผนการทำำ�งานและการ สำำ�หรัับตรวจสอบหลัักการเบื้้�องต้้นของการออกแบบแม่่พิิมพ์์
เขีียนโปรแกรม  ตลอดจนความปลอดภััยในการทำำ�งาน
ชนิิดต่่างๆ การวิิเคราะห์์เชิิงเศรษฐศาสตร์์ของการใช้้เครื่่�องมืือ
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13 4207 มาตรฐานและกฎระเบีียบอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Standards and Regulation
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
เกี่่�ยวกัับความหมายของมาตรฐานคุุณภาพทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ ประวััติิความเป็็นมาเกี่่�ยวกัับมาตรฐานคุุณภาพ 
ระบบคุุณภาพที่่�สากลนิิยมใช้้ เช่่น ระบบ ISO 9000 ISO14000
ISO 18000 HACCP DIN JIS ANSI และ BS เป็็นต้้น แนวคิิด
เกี่่�ยวกัับการบริิหารงานคุุณภาพ  มาตรฐานคุุณภาพ  การนำำ�
ระบบมาตรฐานคุุณภาพมาใช้้งานในองค์์กร

13 5305 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการสำำ�หรัับวิิศวกร 3(3-0-6)
Management Information Systems for Engineers
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แนะนำำ�ทฤษฎีีและการนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาระบบ
การทำำ�งานข่่าวสาร ข้้อมููลในองค์์กรหลัักการกระบวนการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลและข่่าวสาร หลัักการกระบวนการวิิเคราะห์์
การออกแบบระบบอย่่างกว้้างๆ และระบบกิิจกรรมการใช้้งาน
ระบบเครื่่�องมืือวิิเคราะห์์และเทคนิิคต่่างๆ เช่่น การสััมภาษณ์์
แผนภููมิิการไหล ตารางการตััดสิินใจและอื่่�นๆ

13 4301 การจััดการอุุตสาหกรรมท้้องถิ่่�นและอาเซีียน 3(3-0-6)
Local and ASEAN Industrial Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ความจำำ�เป็็นที่่�อาเซีียนต้้องเร่่งรััดการรวมกลุ่่�มทาง
เศรษฐกิิจภายใน เศรษฐกิิจที่่�มีีการเคลื่่�อนย้้ายเสรีีของสิินค้้า/
บริิการ การลงทุุนและแรงงาน การเคลื่่�อนย้้ายทุุนเสรีียิ่่�งขึ้้�น
กฎบััตรอาเซีียน และส่่งเสริิมการผลิิตสิินค้้าโดยใช้้วััตถุุดิิบและ
ชิ้้�นส่่วนที่่ผ� ลิิตภายในอาเซีียนซึ่่ง� เป็็นไปตามแผนการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การเป็็น AEC (Asean Economic Community)

กลุ่่�มวิิชาด้้ านระบบคุุณภาพ
13 4401 การออกแบบการทดลอง		
3(3-0-6)
Design of Experiments
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 13 2202 สถิิติิวิิศวกรรม, 13 3403 การ
ควบคุุมคุุณภาพ
หลัักการทดลอง ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทดลอง
ประเภทการทดลอง การทดลองเชิิงเปรีียบเทีียบอย่่างง่่าย การ
ทดลองปััจจััยเดีียวและการวิิเคราะห์์ความแปรปรวน การ
ออกแบบการทดลองเชิิงแฟคทอเรีียล การสร้้างแบบจำำ�ลอง
การถดถอยแบบพหุุคููณ ข้้อกำำ�หนดมาตรฐานของการทดลอง

13 4409 การยศาสตร์์ 			
3(3-0-6)
Ergonomics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
สรีีรมนุุษย์์ในลัักษณะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน ซึ่่�ง
ประกอบด้้วยกล้้ามเนื้้�อ โครงสร้้างกระดููก และข้้อต่่อ หลัักชีีว
กลศาสตร์์ ขนาดร่่างกาย การออกแบบอุุปกรณ์์โดยอาศััยหลััก
การทางการยศาสตร์์ สรีีรวิิทยาในการทำำ�งาน การยกภาระด้้วย
มืือ การทำำ�งานภายใต้้ภาวะอุุณหภููมิิ แสง เสีียง รวมทั้้�งการจััด
สภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมในการทำำ�งาน

13 4402 การวิิเคราะห์์ ระบบการวััด
3(3-0-6)
Measurement System Analysis
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 13 2202 สถิิติิวิิศวกรรม, 13 3403 การ
ควบคุุมคุุณภาพ
พื้้�นฐานของระบบการผลิิต หลัักการแก้้ไขปััญหาใน
อุุตสาหกรรม หลัักการและองค์์ประกอบของระบบการวััด ผลก
ระทบของระบบการวััดต่่อการตััดสิินใจ ประเภทของการวิิเคราะห์์
ระบบการวััดได้้แก่่ การวิิเคราะห์์จากข้้อมููลวััด (Variable
Measurement System Study) และการวิิเคราะห์์จากข้้อมููล
13 4304 การประเมิินความเสี่่�ยงทางวิิศวกรรม 3(3-0-6) นัับ  (Attribute Measurement System Study) การแปลผล
Engineering Risk Assessment
และการตััดสิินใจจากการวิิเคราะห์์ พื้้�นฐานการประยุุกต์์ใช้้
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ช่่วยในการวิิเคราะห์์ผลและกรณีีศึึกษา
การจััดการความเสี่่�ยงทางวิิศวกรรม ชนิิดและการ
แบ่่งประเภทของความเสี่่�ยงจากปััจจััยทั้้�งภายนอกและภายใน 13 3305 ปฏิิบัติั กิ ารวิิศวกรรมการวััดและตรวจสอบ 2(1-2-3)
เครื่่�องมืือและเทคนิิคสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง ระบบ
Engineering Metrology Laboratory and Inspections
การควบคุุมภายในเพื่่�อลดและป้้องกัันความผิิดพลาดจากระบบ วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ที่่�ถููกออกแบบ
เกี่่�ยวกัับหลัักการวััด และการตรวจสอบ การใช้้เครื่่�อง
มืือวััดทางวิิศวกรรม การประเมิินผลการวััด และการตรวจสอบ 
ตลอดจนการบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องมืือวััด
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13 4208 ตารางการบริิ หารงานอย่่ างสมดุุลย์์ 3(3-0-6)
Balanced Scorecard
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ประวััติิการพััฒนาการวััดผลการดำำ�เนิินการขององค์์กร
ที่่�เริ่่�มจากตััวชี้้�วััดทางการเงิินเพีียงอย่่างเดีียวจนมาถึึง Balanced Scorecard (BSC) โดย Kaplan และ David Norton
การวััดผลองค์์กรทางด้้านการเงิิน (Financial) ด้้านลููกค้้า
(Customer) ด้้านกระบวนการภายใน (Internal Process)
ด้้านการเรีียนรู้้�และพััฒนา (Learning and Growth) BSC กัับ
การเป็็นเครื่่�องมืือในการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานขององค์์กร
BSC กัับการเป็็นเครื่่�องมืือในการสื่่�อสารและแปลงกลยุุทธ์์ไป
สู่่�การปฏิิบััติิ BSC กัับการเป็็นเครื่่�องมืือในการประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานรััฐและ BSC กัับการเป็็นเครื่่�องมืือ
ในการแปลงยุุทธศาสตร์์และกลยุุทธ์์สู่่�การปฏิิบััติิ

13 4308 การจััดการคุุณภาพเชิิงวิิศวกรรม 3(3-0-6)
Management of Quality Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การสำำ�รวจแนวความคิิดด้้านคุุณภาพและปััจจััยที่่�มีี
ผลต่่อคุุณภาพ การวิิเคราะห์์ การแก้้ปััญหาและเครื่่�องมืือที่่�ใช้้
การควบคุุม การประกัันคุุณภาพและการรวมเข้้าเป็็นระบบการ
จััดการคุุณภาพเชิิงรวม เทคนิิคทางสถิิติิ  การออกแบบการ
ทดลอง การวิิเคราะห์์ความสามารถของกระบวนการ การ
วิิเคราะห์์ความเชื่่�อถืือได้้

กลุ่่�มวิิชาด้้ านเศรษฐศาสตร์์ และการเงิิน
13 4302 การเงิินและการบััญชีีสำำ�หรับั วิิศวกรอุุตสาหการ 3(3-0-6)
Managerial Accounting and Finance for Industrial
Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
13 4209 ซิิกซ์์ ซิิกม่่า			
3(3-0-6)
แนวคิิดด้้านบััญชีีและการเงิิน การใช้้ข้้อมููลด้้านการ
Six-Sigma
เงิิน วิิเคราะห์์ปััญหาการจััดการทางอุุตสาหกรรม การวิิเคราะห์์
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การเงิิน ต้้นทุุน ผลคืืนทุุน การลงทุุน และงบประมาณการเงิิน
ปรััชญาและแนวคิิดพื้้�นฐานของการบริิหารแบบ ซิิกซ์์ ซิิ และการบััญชีีเพื่่�อการควบคุุมสิินค้้าคงคลััง ภาษีีต่่างๆ ที่่�
กม่่า ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน ซิิกซ์์ ซิิกม่่าเครื่่อ� งมืือต่่างๆ ที่่สำำ�คั
� ญ
ั ใน เกี่่�ยวข้้อง
การบริิหารแบบซิิกซ์์ ซิิกม่่า การกำำ�หนดปััญหาอย่่างก้้าวล้ำำ��ด้้วยซิิกซ์์
ซิิกม่่า หลัักการวััดสภาพปััญหาและการเก็็บข้อ้ มููล การวิิเคราะห์์สาเหตุุ 13 3406 การจััดการต้้ นทุุนในอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
อย่่างเป็็นระบบด้้วยวิิธีีการของซิิกซ์์ ซิิกม่่า หลัักการปรัับปรุุงการทำำ�งาน
Industrial Cost Management
และการกำำ�หนดมาตรฐานแก้้ไขและป้้องกัันปััญหา การควบคุุมกำำ�กัับ วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ปััญหาด้้วยวิิธีีการอย่่างก้้าวล้ำำ�� การตรวจจัับและการติิดตามปััญหา
โครงสร้้างและการวิิเคราะห์์ต้้นทุุนในอุุตสาหกรรม
และตััวอย่่างการดำำ�เนิินการอย่่างก้้าวล้ำำ��ด้้วยซิิกซ์์ ซิิกม่่า
การวิิเคราะห์์การสููญเสีียต่่างๆ เช่่น วััตถุุดิิบ  แรงงาน และค่่า
โสหุ้้�ย การลดความสููญเสีีย การควบคุุมต้้นทุุนในอุุตสาหกรรม
13 4210 มาตรฐานอุุตสาหกรรมระดัับสากล 3(3-0-6) โดยการใช้้ต้้นทุุนมาตรฐานและการใช้้มาตรฐานทางวิิศวกรรม
International Industrial Standard
กลยุุทธ์์ขององค์์กรกัับต้้นทุุนในอุุตสาหกรรมและต้้นทุุนอื่่�นๆ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ความหมายของมาตรฐานคุุณภาพทั้้�งในและต่่าง 13 4305 เศรษฐศาสตร์์ วิิศวกรรมขั้้�นสููง
3(3-0-6)
ประเทศ ประวััติิความเป็็นมาเกี่่�ยวกัับมาตรฐานคุุณภาพ ระบบ
Advanced Engineering Economy
คุุณภาพที่่�สากลนิิยมใช้้ เช่่น ระบบ ISO 9000 ISO 14000 ISO วิิชาบัังคัับก่่ อน : 13 3603 เศรษฐศาสตร์์ วิิศวกรรม
18000 HACCP เป็็นต้้น แนวคิิดเกี่่ย� วกัับการบริิหารงานคุุณภาพ 
การวิิเคราะห์์มููลค่่าของเงิินเปลี่่�ยนแปลงตามเวลา
มาตรฐานคุุณภาพ การนำำ�ระบบมาตรฐานคุุณภาพมาใช้้งานใน แบบต่่างๆ การวิิเคราะห์์โครงการ การวิิเคราะห์์ค่่าใช้้จ่่ายและ
องค์์กร สาเหตุุที่่�นำำ�ระบบมาตรฐานคุุณภาพมาใช้้งาน
อััตราผลตอบแทนการลงทุุน ความเสี่่�ยง ความไม่่แน่่นอน และ
ต้้นทุุนของความเสี่่�ยง ทฤษฎีีอรรถประโยชน์์ อายุุการใช้้งาน
13 4212 สถิิติิขั้้�นสููงสำำ�หรัั บวิิศวกร 3(3-0-6)
ของสิินทรััพย์์ แนวความคิิดการขยายตััวและเศรษฐศาสตร์์
		
Advanced Engineering Statistics
การนำำ�ไปปฏิิบััติิ  การควบคุุม และการติิดตามค่่าใช้้จ่่ายการ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 13 2202 สถิิติิวิิศวกรรม
ลงทุุน การโปรแกรมทางคณิิตศาสตร์์ การสร้้างแบบจำำ�ลอง
สถิิติิเชิิงอนุุมานสำำ�หรัับสองตััวอย่่างสุ่่�ม การวิิเคราะห์์ความ และการจำำ�ลองเหตุุการณ์์เกี่่�ยวกัับเศรษฐศาสตร์์วิิศวกรรม และ
แปรปรวน การเปรีียบเทีียบระหว่่างวิิธีีการ (กระบวนการมากกว่่าสอง) การวิิเคราะห์์ความไว การประเมิินแถวคอยสำำ�หรัับการวางแผน
การถดถอยเชิิงเส้้นขั้้�นสููง และการวิิเคราะห์์สหสััมพัันธ์์ การถดถอย เงิินลงทุุน
หลายตััวแปร นอน-พาราเมตริิกส์์ การทดสอบไคสแควร์์
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13 4406 การศึึกษาความเป็็ นไปได้้ของโครงการอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Project Feasibility Studies
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 13 3603 เศรษฐศาสตร์์ วิิศวกรรม
ปััจจััยด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารโครงงาน
อุุตสาหกรรมให้้สำำ�เร็็จลุุล่่วงไปด้้วยดีี  การศึึกษาความเป็็นไป
ได้้ของโครงการทางด้้านเศรษฐศาสตร์์ ด้้านเทคนิิค และอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเน้้นด้้านการวิิเคราะห์์และประเมิินผลทั้้�งเชิิง
ปริิมาณ และเชิิงคุุณภาพ รููปแบบการเขีียนรายงาน

13 5402 วิิศวกรรมคุุณค่่ า			
3(3-0-6)
Value Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หลัักการของวิิศวกรรมคุุณค่่า การประยุุกต์์วิิธีีการ
ของวิิศวกรรมคุุณค่่า ในการวิิเคราะห์์การออกแบบและการ
เลืือกกรรมวิิธีีการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ ตลอดจนการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ
เพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิต โดยไม่่ทำำ�ให้้คุุณค่่าของผลิิตภััณฑ์์ลดลง
กรณีีศึึกษาและการทดสอบกัับปััญหาจริิงที่่�เกิิดขึ้้�น

13 4408 การเป็็ นผู้้�ประกอบการ		
3(3-0-6)
Entrepreneurship
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แนวคิิดและทฤษฎีีทางการจััดการในองค์์รวม โดยมุ่่�ง
เน้้นในการก่่อตั้้�งองค์์การใหม่่ที่มีี่� ขนาดกลางและขนาดย่่อมเพื่่�อ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ และยัังรวมถึึงการศึึกษากลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในภาพรวม ซึ่่�งประกอบด้้วย การวางแผนธุุรกิิจใหม่่ การตลาด
การบััญชีีและการเงิิน การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ การผลิิต เป็็นต้้น

13 5412 การจััดการพลัังงานในอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Energy Management in Industry
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
บทบาทของพลัังงานในระบบการผลิิตอุุตสาหกรรม ชนิิด
และประเภทของพลัังงาน หลัักการเลืือกใช้้พลังั งานในอุุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์์การใช้้พลังั งาน หลัักการเทคนิิคการประหยััดพลัังงาน
ในอุุตสาหกรรม กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการใช้้พลังั งาน
13 5504 การควบคุุมสิินค้้ าคงคลััง		
3(3-0-6)
Inventory Control
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ระบบสิินค้้าคงคลััง การสร้้างแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์
ของระบบสิินค้้าคงคลัังเพื่่�อศึึกษาการเปลี่่ย� นแปลงของอุุปสงค์์
และอุุปทานต่่างๆ แบบจำำ�ลองไดนามิิกส์์และมััลติิเพิิล การพยากรณ์์
ความต้้องการในช่่วงเวลานำำ� และผลที่่มีีต่
� อ่ แบบจำำ�ลองที่่ส� ร้้างขึ้้�น

กลุ่่�มวิิชาด้้ านการจััดการการผลิิตและดำำ�เนิินการ
13 4309 โลจิิสติิกส์์และการจััดการโซ่่ อุุปทาน 3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 13 4404 การวางแผนและควบคุุมการผลิิต
สภาวะอุุตสาหกรรมสมััยใหม่่ บทบาทของโลจิิสติิกส์์
และโซ่่อุุปทานในองค์์กรและอุุตสาหกรรม การจััดการไหลของ
วััตถุุดิิบและสิินค้้าคงคลััง การบริิหาร การขนส่่ง การผลิิต การ
จััดซื้้�อและคลัังสิินค้้า การพยากรณ์์และวางแผนในโซ่่อุุปทาน 13 5602 การจำำ�ลองสถานการณ์์ 		
3(3-0-6)
ตััวขัับเคลื่่�อนและอุุปสรรคในโซ่่อุุปทาน พร้้อมกัับวิิธีีการควบคุุม
Simulation
ประสิิทธิิภาพโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
บทบาทและความสำำ�คััญของจำำ�ลองสถานการณ์์
13 4303 คอมพิิวเตอร์์สำำ�หรัับวิิศวกรอุุตสาหการ 1(0-3-0) เทคนิิคการสร้้างแบบจำำ�ลองสถานการณ์์การผลิิต เทคนิิคการ
Computer for Industrial Engineer
สร้้างตารางเลขสุ่่�มจากตััวแปรต่่างๆ การออกแบบการทดสอบ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แบบจำำ�ลอง และการใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่่วยในการจำำ�ลองสถานการณ์์
ปฏิิบััติิการใช้้เกี่่ย� วกัับโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ช่ว่ ยในงาน
อุุตสาหกรรม เช่่น โปรแกรมด้้านสถิิติิ โปรแกรมช่่วยในการออกแบบ 13 5604 วิิธีีการเมตาฮิิวริิ สติิก		
3(3-0-6)
โรงงาน โปรแกรมช่่วยในงานจำำ�ลองสถานการณ์์ โปรแกรมการ
Metaheuristic
วางแผนงานด้้านต่่างๆ ในองค์์กร เช่่น SAP, CMMS, Oracle เป็็นต้้น วิิชาบัังคัับก่่ อน : 13 4404 การวางแผนและควบคุุมการผลิิต
พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับฮิิวริิสติิกและเมตาฮิิวริิสติิก ตััวดำำ�เนิิน
13 4610 หััวข้้อพิิเศษในทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ 3(3-0-6) การในวิิธีีการเมตาฮิิวริิสติิก (Metaheuristic Operators) วิิธีี
Special Topics in Industrial Engineering
การเมตาฮิิวริิสติิกที่่�พััฒนามาจากการค้้นหาคำำ�ตอบเฉพาะที่่�
วิิชาบัังคัับก่่อน:โดยความเห็็นชอบของสาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ พื้้�นฐาน (Metaheuristic Developed from Basic Local
หััวข้้อที่่�น่่าสนใจในปััจจุุบัันและการพััฒนาใหม่่ๆ ใน Search) วิิธีีการเชิิงพัันธุุกรรม (Genetic Algorithm) การหา
สาขาวิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการ กรณีีศึึกษาของปััญหาใน คำำ�ตอบที่่�ดีีที่่�สุุดด้้วยวิิธีีการอาณานิิคมมด (Ant Colony Opอุุตสาหกรรมหรืืองานวิิจััยขั้้�นพื้้�นฐาน
timization) การประยุุกต์์ใช้้ฮิิวริิสติิกและเมตาฮิิวริิสติิกในการ
แก้้ไขปััญหาการวางแผนการผลิิตและการจััดการโลจิิสติิกส์์
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13 3304 การฝึึกงานทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ 3(0-320-0)
Industrial Engineering Internship
วิิชาบัังคัับก่่ อน : มีีสถานภาพเป็็ นนัักศึึกษาชั้้�นปีี สุุดท้้ าย
ฝึึกปฏิิบััติิงานจริิงในหน่่วยงานของรััฐ รััฐวิิสาหกิิจ หรืือ
สถานประกอบการด้้านวิิศวกรรมอุุตสาหการอย่่างมีีระบบตลอด
ระยะเวลา 1 ภาคการศึึกษาฤดููร้อ้ น หรืือไม่่น้อ้ ยกว่่า 320 ชั่่�วโมง
13 3303 สหกิิจศึึกษาทางวิิศวกรรมอุุตสาหการ 6(0-640-0)
Co-operative Education in Industrial Engineering
วิิชาบัังคัับก่่อน : 13 5603 การเตรีียมความพร้้ อมสหกิิจศึึกษา
จััดการศึึกษาให้้นัักศึึกษาได้้ไปปฏิิบััติิงานในสถาน
ประกอบการ เป็็นการปฏิิบััติิงานเชิิงวิิชาการหรืือวิิชาชีีพเต็็ม
เวลาเสมืือนเป็็นพนัักงานชั่่�วคราว ณ สถานประกอบการ โดย
ต้้องมีีเวลาปฎิิบััติิงานไม่่น้้อยกว่่า 640 ชั่่�วโมง เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ได้้เชื่่�อมโยงการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนกัับประสบการณ์์จากการ
ปฏิิบััติิงานจริิงในสถานประกอบการ มีีการประเมิินผลโดยวััด
จากผลการประเมิินของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาสหกิิจศึึกษา พนัักงาน
ที่่�ควบคุุมการปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการและจากรายงาน
วิิชาการ
13 5603 การเตรีี ยมความพร้้ อมสหกิิจศึึกษา 1(0-30-0)
Pre - Cooperative Education
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การปฏิิบััติิการเตรีียมความพร้้อมก่่อนออกปฏิิบััติิ
งานในสถานประกอบการโดยให้้มีีองค์์ความรู้้�เรื่่�องหลัักการ
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับสหกิิจศึึกษา กระบวนการขั้้�นตอนของสหกิิจ
ศึึกษา ระเบีียบข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับสหกิิจศึึกษา ความรู้้�พื้้�นฐาน
เทคนิิคการเขีียนจดหมายในการสมััครงาน การสอบสััมภาษณ์์
บุุคลิิกภาพการแต่่งกายที่่�เหมาะสมในการทำำ�งานการพััฒนา
ทัักษะทางด้้านการสื่่�อสารระหว่่างบุุคคลในสถานที่่�ประกอบ
การ การเลืือกสถานประกอบการ ตลอดจนความรู้้�พื้้�นฐานที่่�
จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการไปปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการ การเสริิม
สร้้างทัักษะและจริิยธรรมในวิิชาชีีพเฉพาะสาขาวิิชา ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับมาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภััยและอาชีีว
อนามััยในสถานประกอบการ การเขีียนรายงานทางวิิชาการ
และการนำำ�เสนอผลงาน
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต
สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม
หลัักสููตรปรัั บปรุุ ง พ.ศ. 2562
ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ (TQF:HEd)
ชื่่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย     
ภาษาอัังกฤษ

:
:

ชื่่�อปริิ ญญาและสาขาวิิชา

ภาษาไทย	ชื่่�อเต็็ม
ชื่่�อย่่ อ
ภาษาอัังกฤษ	ชื่่�อเต็็ม
ชื่่�อย่่ อ

หลัักสููตรเทคโนโลยีีบััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม
Bachelor of Technology Program in Industrial Management Technology

:
:
:
:

เทคโนโลยีีบััณฑิิต
ทล.บ.
Bachelor of Technology
B.Tech.

หน่่ วยงานที่่�รัับผิิดชอบ

สาขาวิิชาเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม คณะวิิศวกรรมศาสตร์์  มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี

ปรัั ชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร

ปรัั ชญา
หลัักสููตรสาขาวิิชาเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรมเป็็นหลัักสููตรที่่�เน้้นการเตรีียมคนและพััฒนาบุุคลากรทั้้�งในภาค
อุุตสาหกรรมการผลิิตและภาคการบริิการเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีีและความต้้องการแรงงานของประเทศให้้
เข้้ากัับสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงของสากลโดยผสมผสานทั้้�งความรู้้�พื้้�นฐานทัักษะการปฏิิบััติิงานอุุตสาหกรรมเบื้้�องต้้นความรู้้�
ด้้านเทคโนโลยีีและวิิชาด้้านการบริิหารจััดการซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิดการพััฒนาไปสู่่�การสร้้างสรรค์์นวััตกรรมและการปรัับใช้้เทคโนโลยีี
อย่่างเข้้าใจซึ่่�งจะช่่วยพััฒนาบุุคลากรของประเทศให้้มีีศัักยภาพสนองตอบตามความต้้องการแรงงานในภาคอุุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่่�21เป็็นประโยชน์์ต่่อประเทศชาติิในแง่่ของการมีีส่่วนร่่วมต่่อการผลิิตแรงงานที่่�มีีความสามารถสอดรัับตามแผนพััฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่�12 (พ.ศ.2560 - 2564)
        วััตถุุประสงค์์
ตามมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับปริิญญาตรีีสาขาเทคโนโลยีีพ.ศ. 2560มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีคุุณลัักษณะที่่�
พึึงประสงค์์ดัังนี้้�
1) มีีคุุณธรรมจริิยธรรมมีีสััมมาคารวะรู้้�จัักกาลเทศะรัับผิิดชอบต่่อตนเองวิิชาชีีพสัังคมและทำำ�หน้้าที่่�เป็็นพลเมืืองที่่�ดีี
มีีจิิตสาธารณะและปฏิิบััติิตนภายใต้้จรรยาบรรณวิิชาชีีพด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและเสีียสละ
2) มีีความรู้้�ภาคทฤษฎีีและทัักษะเชิิงปฏิิบััติิสมรรถนะในศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเหมาะสมเพื่่�อการประกอบวิิชาชีีพ
และการศึึกษาในระดัับสููงขึ้้�น
3) มีีความใฝ่่รู้้�ในองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมที่่�ทัันสมััยสามารถพััฒนาองค์์ความรู้้�ที่่�ตนมีีอยู่่�ให้้สููงขึ้้�นไปทััน
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของอุุตสาหกรรมไปสู่่�อุุตสาหกรรมใหม่่เพื่่�อพััฒนาตนเองพััฒนางานพััฒนาสัังคมและประเทศชาติิ
4) มีีความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์คิิดเป็็นทำำ�เป็็นและสามารถเลืือกวิิธีีแก้้ไขปััญหาและประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีี
อุุตสาหกรรมในวิิชาชีีพได้้อย่่างเหมาะสม
5) มีีมนุุษยสััมพัันธ์์และมีีความสามารถในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นมีีทัักษะในด้้านการทำำ�งานเป็็นหมู่่�คณะสามารถ
บริิหารจััดการการทำำ�งานได้้อย่่างเหมาะสมมีีจิิตสำำ�นึึกรัักองค์์กรและเป็็นผู้้�มีีทััศนคติิที่่�ดีีในการทำำ�งาน
6) มีีความสามารถในการติิดต่่อสื่่�อสารและใช้้ภาษาไทยภาษาต่่างประเทศและศััพท์์ทางเทคนิิคในการติิดต่่อสื่่�อสาร
รวมถึึงการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศได้้เป็็นอย่่างดีี
117

คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. สำำ�เร็็จการศึึกษาในระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
2. หรืือสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
3. หรืือเคยศึึกษาอยู่่�ในมหาวิิทยาลััยวิิทยาลััยหรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
รัับรองมาตรฐานเพื่่�อเทีียบโอนหน่่วยกิิตเข้้าศึึกษาต่่อ
4. ไม่่เป็็นโรคติิดต่่อร้้ายแรงและแพทย์์มีีความเห็็นว่่ามีีสุุขภาพเหมาะสมที่่�จะเข้้าศึึกษาต่่อได้้
5. ไม่่มีีความประพฤติิที่่�สัังคมรัังเกีียจและไม่่บกพร่่องในศีีลธรรมอัันดีี
6. มีีผู้้�รัับรองซึ่่�งมีีที่่�อยู่่�ที่่�มหาวิิทยาลััยสามารถติิดต่่อได้้ตลอดเวลา

ระบบการจััดการศึึกษา

เป็็นหลัักสููตรปริิญญาตรีี 4 ปีีใช้้ระบบทวิิภาคโดยแบ่่งเวลาศึึกษาในปีีการศึึกษาหนึ่่�งๆ ออกเป็็น 2 ภาคการศึึกษา การ
ศึึกษาภาคปกติิมีีระยะเวลาศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์ (ไม่่รวมสอบ)

การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน

มีีการจััดการเรีียนการสอนภาคฤดููร้้อนโดยจััดได้้ไม่่เกิิน 8-9 สััปดาห์์ และให้้ลงทะเบีียนเรีียนได้้ไม่่เกิิน 9 หน่่วยกิิต

วิิธีีการคััดเลืือกเข้้ าศึึกษา

1.  สอบคััดเลืือกตามหลัักเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
2.  สอบคััดเลืือกบุุคคลเข้้าศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษาของคณะกรรมการอุุดมศึึกษา
3.  ผู้้�สมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาจะมีีสถานภาพเป็็นนัักศึึกษาก็็ต่่อเมื่่�อได้้ขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาแล้้ว  โดยนำำ�หลัักฐาน
ตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดไปรายงานตััวต่่อสำำ�นัักทะเบีียนและประมวลผลของมหาวิิทยาลััย
4.  ผู้้�สมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาต้้องขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษาด้้วยตนเองตามเวลาและสถานที่่�ที่่�กำำ�หนด พร้้อมทั้้�งชำำ�ระ
ค่่าเล่่าเรีียนและค่่าธรรมเนีียมต่่างๆ ตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด  มิิฉะนั้้�นถืือว่่าสละสิิทธิ์์�

ระยะเวลาการศึึกษา

จำำ�นวนหน่่วยกิิต  รวมตลอดหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 130 หน่่วยกิิต  โดยมีีระยะเวลาการสำำ�เร็็จการศึึกษา  ดัังนี้้�  
1.  สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า ใช้้
ระยะเวลาการศึึกษาได้้ไม่่น้้อยกว่่า  7 ภาคการศึึกษา  และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
2.  สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าหรืือกำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในมหาวิิทยาลััย  
วิิทยาลััย  หรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษารัับรองมาตรฐานเพื่่�อเทีียบโอน หน่่วยกิิตเข้้า
ศึึกษาต่่อ ใช้้ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีีการศึึกษา  และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา ขึ้้�นอยู่่�กัับหน่่วยกิิตที่่� ได้้รัับการเทีียบ
โอน

118

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

โครงสร้้ างหลัักสููตร

จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 130 หน่่วยกิิต
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 30 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
  6  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
  6  หน่่วยกิิต
(หรืือกลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ และสัังคมศาสตร์์ รวมกัันไม่่น้้อยกว่่า 12 หน่่วยกิิต)
3.  กลุ่่�มวิิชาภาษา
  9  หน่่วยกิิต
                  
4.  กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
  9  หน่่วยกิิต
2. หมวดวิิชาเฉพาะ 94 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาเฉพาะพื้้�นฐาน
33  หน่่วยกิิต
     -  พื้้�นฐานคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
12  หน่่วยกิิต
     -  วิิชาพื้้�นฐานเทคโนโลยีี
21  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาเฉพาะด้้าน
54  หน่่วยกิิต
     -  กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกาาร
36  หน่่วยกิิต
     -  กลุ่่�มวิิชาโครงงาน
  3  หน่่วยกิิต
     -  กลุ่่�มวิิชาเลืือก
15  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพ
  7  หน่่วยกิิต
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่ วยกิิต
     3(3-0-6)
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 30 หน่่ วยกิิต 00 5013   ทัักษะการรู้้�สารสนเทศ
  Information Literacy Skills
ประกอบด้้ วย รายวิิชาและจำำ�นวนหน่่ วยกิิต ดัังนี้้�
2. กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
     3(3-0-6)
00 5000   มนุุษยสััมพัันธ์์
     3(3-0-6) 00 6001   สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
  และการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
  Human Relations
  Society, Economy, Politics and Government
00 5001   สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า      1(1-0-2)
  in Democratic System
  Information Services and Study Fundamentals
     3(3-0-6)
00 5002   ศิิลปวััฒนธรรม
     3(3-0-6) 00 6002   กฎหมายเบื้้�องต้้น
  Introduction to Law
  Art and Culture
     3(3-0-6)
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6) 00 6003   จิิตวิิทยาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
  Psychology for Quality of Life
  Civilization
00 5006   จริิยศาสตร์์ วิิสััยทััศน์์และการดำำ�รงชีีวิิต  3(3-0-6) 00 6004   จิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
  
  Moral, Vision and Life Style
00 5007   ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง  1(0-2-4) 00 6005   การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติิ 
  Learning Skills and Self-Development Skills
  Environmental and Natural Resource Management
00 5008   พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     1(0-2-4)
00 6007   เศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน      3(3-0-6)
  Physical Education for Quality of Life
  Sufficieny Economy and Community Business
00 5009   ภููมิิปััญญาไทย
     3(3-0-6)
00 6010   การพััฒนาบุุคลิิกภาพ 
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
  Personality Development
00 5011   ปรััชญากัับชีีวิิต
     3(3-0-6)
00 6011   ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Philosophy and Life
  Introduction to Business    
00 5012   ความเป็็นพลเมืือง
     3(3-0-6)
00 6013   การจััดการและการเป็็นผู้้�ประกอบการ   3(3-0-6)
  Citizenships
  Management and Entrepreneurship
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00 6014   ธนบุุรีีศึึกษา
     1(2-0-4)
  Thonburi Studies
00 6015   ไทยศึึกษา
     3(3-0-6)
  Thai Studies
00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจััดการ 3(3-0-6)
  สิ่่�งแวดล้้อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)
00 6017   การศึึกษาเฉพาะท้้องถิ่่�น
     3(3-0-6)
  Local Study
3. กลุ่่�มวิิชาภาษาและการสื่่�อสาร
ให้้ เลืือกเรีี ยน 9 หน่่ วยกิิต
00 7000   ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7006   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการนำำ�เสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
     3(2-2-5)
  Japanese II
00 7012   ภาษาจีีน 1
     3(2-2-5)
  Chinese I
00 7013   ภาษาจีีน 2
     3(2-2-5)
  Chinese II
00 7015   ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
00 7017   การฟัังและการพููดภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับวิิชาชีีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับวิิชาชีีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่่าเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
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4. กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ให้้ เลืือกเรีี ยน 9 หน่่ วยกิิต
00 8000   คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิิติิทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์แ์ ละเทคโนโลยีีสารสนเทศ   3(2-2-5)
  Computer and Information Technology Fundamentals
00 8007   การคิิดและการตััดสิินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิิชาเฉพาะ 94 หน่่ วยกิิต ประกอบด้้ วย

กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐาน 33 หน่่ วยกิิต
1. พื้้�นฐานคณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์ 12 หน่่ วยกิิต
14 1101   คณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์
     
     3(3-0-6)
  Applied Mathematics
14 1105   ฟิิสิิกส์์สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
     1(1-0-2)
  Physics for Industry
14 1107   ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม    2(0-4-2)
  Physics for Industrial Laboratory
14 2108   เคมีีสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
     1(1-0-2)
  Chemistry for Industry
14 2111   ปฏิิบััติิการเคมีีสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม       2(0-4-2)
  Chemistry for Industrial Laboratory
14 2109   ปฏิิบัติิั การคอมพิิวเตอร์ช่์ ว่ ยในงานอุุตสาหกรรม  3(0-6-3)
      
  Computer Application for Industrial Laboratory
2. พื้้�นฐานเทคโนโลยีี 21 หน่่ วยกิิต
14 1100   เทคโนโลยีีสารสนเทศและคอมพิิวเตอร์์  1(1-0-2)
  Information Technology and Computer
14 1106   ปฏิิบัติิั การเทคโนโลยีีสารสนเทศและ คอมพิิวเตอร์  ์ 2(0-4-2)
   Information Technology and ComputerLaboratory
14 1103   ฝึึกปฏิิบััติิงานเทคโนโลยีีพื้้�นฐาน      2(0-4-2)
  Basic Industrial Technology Practice
14 1104   วััสดุุอุุตสาหกรรม
     2(2-0-4)
  Industrial Materials
14 2102   เทคโนโลยีีไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในอุุตสาหกรรม    1(1-0-2)
  Electrical Technology and Industrial Electronics
14 2103   ปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีไฟฟ้้าและอิิเล็็ก      2(0-4-2)
  ทรอนิิกส์์ในอุุตสาหกรรม
  Electrical Technology and Industrial
  Electronics Laboratory
14 2105   ปฏิิบัติิั การภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับงานอุุตสาหกรรม   2(0-4-2)
  English for Industrial Laboratory

14 2106   การจััดการอุุตสาหกรรม
     3(3-0-6)
  Industrial Management
14 2110   ความปลอดภััยและชีีวอนามััยใน        3(3-0-6)
  สถานประกอบการ
  Safety and Occupational Health in Organization
14 4112   พััฒนาบุุคลากรและการฝึึกอบรมทางด้้านเทคโนโลยีี    1(1-0-2)
  Personnel Development and Technological
  Training
14 4113   ปฏิิบััติิการพััฒนาบุุคลากรและการฝึึก    2(0-42)
  อบรมทางด้้านเทคโนโลยีี
  Personnel Development and Technological
  Training Laboratory
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะด้้ านไม่่ น้้อยกว่่ า 54 หน่่ วยกิิต
1. กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม 36 หน่่ วยกิิต
13 3405   การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนในอุุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  Industrial Cost Analysis
14 1200   ปฏิิบััติิการเขีียนแบบอุุตสาหกรรม      3(0-6-3)
  Industrial Drawing Laboratory
   
14 2201   กฎหมายอุุตสาหกรรมและแรงงาน      3(3-0-6)
  Industrial and Labor Laws
14 3203   ปฏิิบััติิการจำำ�ลองสถานการณ์์
     3(0-6-3)
  Simulation Laboratory
14 3205   การศึึกษางานอุุตสาหกรรม
     3(3-0-6)
  Industrial Work Study
14 3207   การควบคุุมคุุณภาพในงานอุุตสาหกรรม   3(3-0-6)
  Industrial Quality Control
14 3208   การจััดการโครงการทางอุุตสาหกรรม     3(3-0-6)
  Industrial Management Project
14 3209   การวางผัังโรงงานอุุตสาหกรรม
     3(3-0-6)
  Industrial Plant Layout
14 3212   การจััดการโลจิิสติิกส์์และห่่วงโซ่่อุุปทาน 3(3-0-6)
  Logistics and Supply Chain Management
14 3217   ปฏิิบััติิการระบบการควบคุุมนิิวแมติิกส์์       3(0-6-3)
  และไฮดรอลิิกส์์  
  Pneumatic and Hydraulic System Control
14 4216   ปฏิิบััติิการออกแบบโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่ว่ ย     3(0-6-3)
  Computer Aided Design Laboratory
14 4220   การวางแผนและควบคุุมการผลิิต      3(3-0-6)
  Production Planning and Control
2. กลุ่่�มวิิชาโครงงาน 3 หน่่ วยกิิต
14 4218   โครงงานเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม 1  1(0-2-1)
  Industrial Management Technology Project 1
14 4219   โครงงานเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม 2  2(0-4-2)
  Industrial Management Technology Project 2

3. กลุ่่�มวิิชาเลืือก ไม่่ น้้อยกว่่ า 15 หน่่ วยกิิต
3.1 กลุ่่�มวิิชาบริิ หารและการจััดการ
14 2300   การตลาดอุุตสาหกรรม
     3(3-0-6)
  Industrial Marketing
14 2303   การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ในภาคอุุตสาหกรรม  3(3-0-6)
  Human Resource Management for Industry
14 2307   การเงิินและบััญชีีเพื่่�อการจััดการ      3(3-0-6)
  Finance and Accounting for Management
14 3306   จริิยธรรมในงานอุุตสาหกรรม
     3(3-0-6)
  Industrial Ethics
14 3307   การจััดการความเสี่่�ยง
     3(3-0-6)
  Risk Management
14 3308   เทคโนโลยีีการพยากรณ์์เพื่่�อธุุรกิิจ      3(3-0-6)
  และอุุตสาหกรรม
  Business and Industrial Forecasting Technology
14 3309   การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ในอุุตสาหกรรม       3(3-0-6)
  Industrial management Strategy
14 4313   การเป็็นผู้้�ประกอบการสมััยใหม่่      3(3-0-6)
  Modern Entrepreneur
14 4316   การประเมิินการปฏิิบััติิงานทางอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
  Performance Appraisal in Industry
13 5402   วิิศวกรรมคุุณค่่า
     3(3-0-6)
  Value Engineering
14 3304   การเขีียนรายงานด้้านเทคนิิคและ      3(3-0-6)
  เอกสารระบบคุุณภาพ
  Technical and Quality System Document
  Report Writing
14 3305   การประกัันคุุณภาพ
     3(3-0-6)
  Quality Assurance
14 3310   การออกแบบผลิิตภััณฑ์์
     3(3-0-6)
  Product Design
14 3312   การจััดการสิินค้้าคงคลััง
     3(3-0-6)
  Inventory  Management
14 3313   เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
     3(3-0-6)
  Industrial  Economics
3.2 กลุ่่�มวิิชาเทคโนโลยีี พลัังงาน และสิ่่�งแวดล้้ อม
13 5412   การจััดการพลัังงานในอุุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  Industrial Energy Management
14 2301   เทคโนโลยีีการบำำ�รุุงรัักษา
     3(3-0-6)
  Maintenance Technology
14 2305   การควบคุุมมลภาวะในงานอุุตสาหกรรม   3(3-0-6)
  Industrial Pollution Control
14 2306   ปฏิิบััติิการทดสอบวััสดุุ
     3(0-6-3)
  Meterial Testing Laboratory
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14 3311   เทคโนโลยีีบรรจุุภััณฑ์์
     3(3-0-6)
  Packaging Technology
14 4317   ปฏิิบััติิการระบบอััตโนมััติิในงานอุุตสาหกรรม 3(0-6-3)
  Automation in Industry Laboratory
14 4318   ระบบควบคุุมสำำ�หรัับงานอุุตสาหกรรม   3(3-0-6)
  Control System for Industry
กลุ่่�มวิิชาการฝึึกประสบการณ์์ วิิชาชีีพ 7 หน่่ วยกิิต
ให้้นักั ศึึกษาเลืือกเรีียนเป็็นกลุ่่�มรายวิิชา โดยเลืือกเรีียน
กลุ่่�มรายวิิชาใดกลุ่่�มรายวิิชาหนึ่่�ง จากกลุ่่�มรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
1. กลุ่่�มฝึึกประสบการณ์์ ภาคสนาม 7 หน่่ วยกิิต
14 3400   สััมมนาทางการจััดการอุุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  Seminar in Industrial Management
14 3401   การเตรีียมความพร้้อมก่่อนฝึึกประสบการณ์์ 1(0-30-0)
  Experienced Training Preparation

14 3402   ฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพ
3(0-320-0)
  Field Experience
หมายเหตุุ : วิิชาฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพ ให้้นัักศึึกษาปฏิิบััติิ
งานในสถานประกอบการ 6 วััน
2. กลุ่่�มสหกิิจศึึกษา 7 หน่่ วยกิิต
14 4403   การเตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษา    1(0-30-0)
  Cooperative Education Preparation
14 4404   สหกิิจศึึกษาทางการจััดการอุุตสาหกรรม  6(0-600-0)
  Cooperative Education in industrial Management

หมวดวิิชาเลืือกเสรีี จำำ�นวน 6 หน่่ วยกิิต

เลืือกเรีียนรายวิิชาใดๆ ในหลัักสููตรที่่ม� หาวิิทยาลััยกำำ�หนด
โดยไม่่ซ้ำำ��กับั รายวิิชาที่่เ� คยเรีียนมาแล้้ว

แผนการศึึกษานัักศึึกษาสาขาวิิชาเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม
ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
00 5000 มนุุษยสััมพัันธ์์

ชื่่�อวิิชา

00 5007 ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง
00 7000 ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
00 8000
14 1103
14 1104
14 1100
14 1106

คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
ฝึึกปฏิิบััติิงานเทคโนโลยีีพื้้�นฐาน
วััสดุุอุุตสาหกรรม
เทคโนโลยีีสารสนเทศและคอมพิิวเตอร์์
ปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีสารสนเทศและคอมพิิวเตอร์์
รวม

	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 5001 สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า
00 7016 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
00 8001 สถิิติิทั่่�วไป
00 8002
14 1101
14 1105
14 1107
14 1200
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วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
คณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์
ฟิิสิิกส์์สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
ปฏิิบััติิการฟิิสิิกส์์สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
ปฏิิบััติิการเขีียนแบบอุุตสาหกรรม
รวม

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)
1 (1-0-2)
2 (0-4-2)
17 (12-10-32)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
1 (0-3-0)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
2 (0-4-2)
3 (0-6-3)
19 (12-15-30)

	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 5008 พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
1 (0-3-0)

00 7019 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับวิิชาชีีพ 1

3 (2-2-5)

14 2106 การจััดการอุุตสาหกรรม

3 (3-0-6)

14 2108
14 2111
14 2102
14 2103

1 (1-0-2)
2 (0-4-2)
1 (1-0-2)
2 (0-4-2)

เคมีีสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
ปฏิิบััติิการเคมีีสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
เทคโนโลยีีไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในอุุตสาหกรรม
ปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ใน
อุุตสาหกรรม
14 2105 ปฏิิบััติิการภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับงานอุุตสาหกรรม
14 2300 การตลาดอุุตสาหกรรม
รวม
ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 6010 การพััฒนาบุุคลิิกภาพ
00 6011 ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางธุุรกิิจ
14 2109 ปฏิิบััติิการคอมพิิวเตอร์์ช่่วยในงานอุุตสาหกรรม
14 2110 ความปลอดภััยและชีีวอนามััยในสถานประกอบการ
14 2201 กฎหมายอุุตสาหกรรมและแรงงาน
14 2303 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ในภาคอุุตสาหกรรม
รวม
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
13 3405 การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนในอุุตสาหกรรม
143209
14 3205
14 3208
14 3212
14 3310

การวางผัังโรงงานอุุตสาหกรรม
การศึึกษางานอุุตสาหกรรม
การจััดการโครงการทางอุุตสาหกรรม
การจััดการโลจิิสติิกส์์และห่่วงโซ่่อุุปทาน
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์
รวม

2 (0-4-2)
3 (3-0-6)
18 (10-17-27)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-6-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-3)
18 (15-6-30)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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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	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
14 3207 การจััดการคุุณภาพในงานอุุตสาหกรรม
14 3217
14 3203
14 3305
14 3308
14 3400
14 3401

ปฏิิบััติิการระบบควบคุุมนิิวแมติิกส์์และไฮดรอลิิกส์์
ปฏิิบััติิการจำำ�ลองสถานการณ์์
การประกัันคุุณภาพ
เทคโนโลยีีการพยากรณ์์เพื่่�อธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม
สััมมนาการจััดการอุุตสาหกรรม
การเตรีียมความพร้้อมก่่อนฝึึกประสบการณ์์
รวม

ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
14 3402 ฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพ
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-30-0)
19 (12-42-30)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (0-320-0)
3 (0-320-0)

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
14 4112 พััฒนาบุุคลากรและการฝึึกอบรมทางด้้านเทคโนโลยีี
1 (1-0-2)
14 4113 ปฏิิบััติิการพััฒนาบุุคลากรและการฝึึกอบรมทาง
ด้้านเทคโนโลยีี
14 4216 ปฏิิบััติิการออกแบบโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่่วย
14 4220 การวางแผนและควบคุุมการผลิิต
14 4218 โครงงานเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม1
14 3312 การจััดการสิินค้้าคงคลััง
14 4317 ปฏิิบััติิการระบบอััตโนมััติิในงานอุุตสาหกรรม
รวม
	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
14 4219 โครงงานเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม 2
รวม
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2 (0-4-2)
3 (0-6-3)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (0-6-3)
16 (7-18-23)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)

แผนการเรีี ยนสำำ�หรัั บนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีี ยนกลุ่่�มวิิชาสหกิิจศึึกษา
ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
14 3207 การจััดการคุุณภาพในงานอุุตสาหกรรม
14 3203
14 3217
14 4218
14 3305

ปฏิิบััติิการจำำ�ลองสถานการณ์์
ปฏิิบััติิการระบบควบคุุมนิิวแมติิกส์์และไฮดรอลิิกส์์
โครงงานเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม1
การประกัันคุุณภาพ

14 3308 เทคโนโลยีีการพยากรณ์์เพื่่�อธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (0-6-3)
3 (0-6-3)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
16 (9-14-25)

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
14 4112 พััฒนาบุุคลากรและการฝึึกอบรมทางด้้านเทคโนโลยีี
1 (1-0-2)
14 4113 ปฏิิบััติิการพััฒนาบุุคลากรและการฝึึกอบรมทาง
ด้้านเทคโนโลยีี
14 4216 ปฏิิบััติิการออกแบบโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่่วย
14 4220 การวางแผนและควบคุุมการผลิิต
14 4219 โครงงานเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม2
14 3312 การจััดการสิินค้้าคงคลััง
14 4317 ปฏิิบััติิการระบบอััตโนมััติิในงานอุุตสาหกรรม
14 4403 การเตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษา
รวม
	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
14 4404 สหกิิจศึึกษาทางการจััดการอุุตสาหกรรม
รวม

2 (0-4-2)
3 (0-6-3)
3 (3-0-6)
2 (0-4-2)
3 (3-0-6)
3 (0-6-3)
1 (0-30-0)
18 (7-50-24)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
6 (0-600-0)
6 (0-600-0)
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คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ดููรายละเอีียดหน้้า 263 - 268

หมวดวิิชาเฉพาะ
กลุ่่�มวิิชาเฉพาะพื้้�นฐาน

พื้้�นฐานทางคณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์
14 1101 คณิิตศาสตร์์ ประยุุกต์์		
3(3-0-6)
14 1101 Applied Mathematic
วิิชาบัังคัับก่่ อน:ต้้ องผ่่ าน00 8000คณิิตศาสตร์์ ทั่่� วไป
ฟัังก์์ชั่่น� ค่่าจริิงลิิมิิตความต่่อเนื่่�องอนุุพันั ธ์์ของฟัังก์์ชันั
ต่่างๆประยุุกต์์ของอนุุพันั ธ์์รูปู แบบที่่ไ� ม่่กำำ�หนดการอิินทิิเกรตเทคนิิค
ของการอิินทิิเกรตอิินทิิกรััลจำำ�กััดเขตอิินทิิกรััลไม่่ตรงแบบการ
ประยุุกต์์ของอิินทิิกรััลสมการเชิิงอนุุพันั ธ์์เบื้้�องต้้นและการประยุุกต์์

14 2111 ปฏิิบัติั กิ ารเคมีีสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม 2(0-4-2)
14 2111 Chemistry for IndustrialLaboratory
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เรีียน ควบ 14 2108 เคมีีสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
ปฏิิบััติิการเกี่่ย� วกัับสสารและสมบััติิของสารโครงสร้้าง
อะตอมและตารางธาตุุพันั ธะเคมีีปริิมาณสััมพัันธ์์แก๊๊สของเหลว
และของแข็็งกรด-เบสและเกลืือสมดุุลเคมีีอุุณหพลศาสตร์์เคมีี
จลนพลศาสตร์์เคมีีและเคมีีไฟฟ้้า

14 2109 ปฏิิบัติั กิ ารคอมพิิวเตอร์์ช่ว่ ยในงานอุุตสาหกรรม 3 (0-6-3)
14 2109 Computer Application for Industrial Laboratory
วิิชาบัังคัับก่่อน : ไม่่มีี
ปฏิิบััติิการการใช้้โปรแกรมช่่วยในงานอุุตสาหกรรมเช่่น
โปรแกรมด้้านสถิิติิโปรแกรมด้้านการออกแบบโรงงานโปรแกรม
ทางด้้านการวางแผนงานต่่างๆเช่่นวางแผนโครงการวางแผนทาง
ด้้านวััสดุุวางแผนการผลิิตการควบคุุมคุุณภาพและการจััดการ
1(1-0-2) วััสดุุคงคลัังการพยากรณ์์การผลิิตและโปรแกรมอื่่น� ๆเป็็นต้้น

14 1105 ฟิิ สิิกส์์สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
14 1105 Physics for Industry
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาทฤษฎีีเกี่่ย� วกัับการวััดและหน่่วยการวััดสเกลาร์์เวก
เตอร์์การเคลื่่�อนที่่แ� นวตรงการเคลื่่�อนที่่แ� บบแกว่่งกวััดแรงกฎการ
เคลื่่�อนที่่ง� านพลัังงานพลัังงานทดแทนโมเมนตััมกฎการอนุุรักั ษ์์
โมเมนตััมอุุณหพลศาสตร์์สสารสมบััติิของสสารของไหลเทคโนโลยีี
สารกึ่่ง� ตััวนำำ�ไฟฟ้้าเบื้้�องต้้นคลื่่�นและเสีียงและเครื่่อ� งมืือวััดทางไฟฟ้้า
14 1107 ปฏิิบัติั กิ ารฟิิ สิิกส์์สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม 2(0-4-2)
14 1107 Physics for Industrial Laboratory
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เรีียน ควบ 14 1105 ฟิิ สิิกส์์สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
ปฏิิบััติิเกี่่ย� วกัับการวััดการเคลื่่อ� นที่่แ� นวตรงการเคลื่่อ� นที่่�
แบบแกว่่งกวััดแรงกฎการเคลื่่อ� นที่่ง� านพลัังงานโมเมนตััมกฎการ
อนุุรักั ษ์์โมเมนตััมอุุณหพลศาสตร์์สสารสมบััติิของสสารเทคโนโลยีี
สารกึ่่�งตััวนำำ�ไฟฟ้้าเบื้้�องต้้นและเครื่่อ� งมืือวััดทางไฟฟ้้า

พื้้�นฐานทางเทคโนโลยีี
14 1100 เทคโนโลยีีสารสนเทศและคอมพิิวเตอร์์ 1(1-0-2)
14 1100 Information Technology and Computer
วิิชาบัังคัับก่่ อน:ไม่่ มีี
การบริิหารข้้อมููลการใช้้อิินเตอร์์เน็็ตการสื่่อ� สารสมััยใหม่่
และการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศในปััจจุุบันั มาใช้้ในงานอุุตสาหกรรม
การประยุุกต์์เทคโนโลยีีสารสนเทศในการบริิหารจััดการ

14 1106 ปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ 2(0-4-2)
และคอมพิิวเตอร์์ 			
14 1106 Information Technology and Computer Laboratory
วิิช าบััง คัับ ก่่ อ น : เรีี ยน ควบ 14 1100 เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และคอมพิิวเตอร์์
ปฏิิบััติิการเกี่่ย� วกัับการใช้้งานอิินเตอร์์เน็็ตการสื่่อ� สารสมััย
ใหม่่และการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศในปััจจุุบันั มาใช้้ในงาน
1(1-0-2) อุุตสาหกรรมการประยุุกต์์เทคโนโลยีีสารสนเทศในการบริิหารจััดการ

14 2108 เคมีีสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม		
14 2108 Chemistry for Industry
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาทฤษฎีีเกี่่ย� วกัับสสารและสมบััติิของสารโครงสร้้าง
อะตอมและตารางธาตุุพันั ธะเคมีีปริิมาณสััมพัันธ์์แก๊๊สของเหลว
และของแข็็งกรด-เบสและเกลืือสมดุุลเคมีีอุุณหพลศาสตร์์เคมีี
จลนพลศาสตร์์เคมีีและเคมีีไฟฟ้้า
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14 1103 ฝึึกปฏิิบััติิงานเทคโนโลยีีพื้้�นฐาน 2(0-4-2)
14 1103 Basic Industrial Technology Practice
วิิชาบัังคัับก่่ อน:ไม่่ มีี
ฝึึกปฏิิบััติิงานอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานเครื่่�องมืือช่่างพื้้�น
ฐานเครื่่อ� งมืือร่่างแบบเครื่่อ� งมืือวััดเบื้้�องต้้นงานวางแบบชิ้้�นงาน
งานตะไบงานเลื่่�อยงานสกััดงานลัับดอกสว่่านงานเจาะงานทำำ�
เกลีียวด้้วยมืืองานไฟฟ้้าเบื้้�องต้้นงานเชื่่�อมโลหะเบื้้�องต้้น

14 1104 วััสดุุอุุตสาหกรรม		
2(2-0-4)
14 1104 Industrial Materials
วิิชาบัังคัับก่่ อน:ไม่่ มีี
พื้้�นฐานของวััสดุุอุตุ สาหกรรมประเภทของวััสดุุสมบััติิ
ของวััสดุุและส่่วนประกอบประโยชน์์ของวััสดุุหลัักการผลิิตและ
กระบวนการผลิิตวััสดุุอุตุ สาหกรรมการประยุุกต์์ใช้้งานของวััสดุุ
วััสดุุใหม่่ทางอุุตสาหกรรมรวมทั้้�งวััสดุุกับั ผลกระทบสิ่่ง� แวดล้้อม

14 2106 การจััดการอุุตสาหกรรม		
3(3-0-6)
14 2106 Industrial Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
พื้้�นฐานของการบริิหารจััดการศาสตร์์และศิิลป์์ของ
การจััดการในอุุตสาหกรรมโครงสร้้างองค์์กรและการกำำ�หนด
นโยบายการวางแผนการควบคุุมติิดตามและประเมิินผลใน
งานอุุตสาหกรรมการจััดการคุุณภาพจิิตวิิทยาอุุตสาหกรรม
การวางแผนด้้านปััจจััยสนัับสนุุนการจััดการโลจิิสติิกส์์
14 2102 เทคโนโลยีีไฟฟ้้ าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ 1(1-0-2) เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรมการควบคุุมทางด้้านงบประมาณ
ในอุุตสาหกรรม			
และการเงิินต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายการบริิหารความเสี่่�ยง
14 2102 Electrical Technology and Industrial Electronics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
14 2110 ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย 3(3-0-6)
ศึึกษาและเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับ วงจรเครื่่�องมืือและวิิธีีการ
ในสถานประกอบการ			
วััดทางไฟฟ้้าหลัักการทำำ�งานและการใช้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ 14 2110 Safety and Occupational Health in Organization
หลัักการเปลี่่�ยนพลัังงานไฟฟ้้า–กลหลัักการทำำ�งานการควบคุุม วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
และการป้้องกัันเครื่่�องจัักรกลไฟฟ้้าในโรงงานอุุตสาหกรรมการ
ศึึกษาเกี่่ย� วกัับสาเหตุุของการเกิิดอุุบัติิั เหตุุการค้้นหา
เลืือกใช้้ฟิิวส์์เบรคเกอร์์และอุุปกรณ์์ควบคุุมความปลอดภััย อัันตรายการสอบสวนการรายงานและการประเมิินผลทางสถิิติิ
อื่่�นๆการเลืือกใช้้สายไฟและอุุปกรณ์์แสงสว่่างมาตรฐานความ รวมถึึงการใช้้อุปุ กรณ์์เพื่่�อความปลดภััยการจััดการด้้านอาชีีว
ปลอดภััยทางไฟฟ้้าการแก้้ปััญหาพื้้�นฐานทางด้้านไฟฟ้้าใน อนามััยและความปลอดภััยระเบีียบปฏิิบััติิและกฎหมายด้้านอาชีีว
โรงงานอุุตสาหกรรม
อนามััยและความปลอดภััยระบบมาตรฐานสากลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยหลัักการและเทคนิิคที่่เ� กี่่ย� วกัับ
14 2103 ปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีไฟฟ้้ าและ
2(0-4-2) ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในสถานประกอบการ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในอุุตสาหกรรม		
14 2103 Electrical Technology and Industrial ElectronicsLaboratory 14 4112 การพััฒนาบุุคลากรและการฝึึกอบรม 1(1-0-2)
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เรีี ยน ควบ 14 2102 เทคโนโลยีีไฟฟ้้ า
ด้้ านเทคโนโลยีี			
และอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในอุุตสาหกรรม
14 4112 Personnel development and Technological Training
ปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับการวััด การใช้้งานเครื่่�องมืือวััด วิิชาบัังคัับก่่ อน:ไม่่ มีี
ทางไฟฟ้้าและอิิเล็็คทรอนิิกส์์ ฝึึกการต่่อวงจรไฟฟ้้าในบ้้านหรืือ
การพััฒนาบุุคลากรในองค์์กรการวางแผนและการบริิหาร
โรงงานเบื้้�องต้้น ฝึึกการต่่อวงจร  หรืือออกแบบวงจรอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การฝึึกอบรมการพััฒนาตามสายอาชีีพการสำำ�รวจความจำำ�เป็็น
ไปยุุกต์์ใช้้งานในงานต่่างๆ
ในการฝึึกอบรมการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ในการฝึึกอบรมการจััด
ทำำ�แผนการฝึึกอบรมเทคนิิคการนำำ�เสนอและการสอนงานอย่่างมีี
14 2105 ปฏิิบััติิการภาษาอัังกฤษสำำ�หรัั บงาน 2(0-4-2) ประสิิทธิิภาพสื่่�อการฝึึกอบรมการวััดประเมิินผลการจััดทำำ�เอกสาร
อุุตสาหกรรม				
ในการฝึึกอบรมฝึึกปฏิิบััติิการเป็็นวิิทยากรหรืือผู้้�สอนงาน
14 2105 English for Industrial Laboratory
วิิชาบัังคัับก่่ อน:ไม่่ มีี
14 4113 ปฏิิบััติิการพััฒนาบุุคลากรและการ 2(0-4-2)
ฝึึกปฏิิบััติิการสนทนาทางธุุรกิิจการทัักทายแนะนำำ�
ฝึึกอบรมด้้ านเทคโนโลยีี		
ตััวการอธิิบายเกี่่�ยวกัับตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�งานบริิษััทและชีีวิิตประจำำ� 14 4113 Personnel development and Technological
วัันเบื้้�องต้้นการอธิิบายแผนงานโครงการการโต้้ตอบทางโทรศััพท์์
Training Laboratory
การนััดหมายทางโทรศััพท์์การอธิิบายสิินค้้ากระบวนการทำำ�งาน วิิชาบัังคัับก่่ อน:เรีี ยน ควบ 14 4112 การพััฒนาบุุคลากร
การนำำ�เสนอข้้อมููลการเขีียนจดหมายธุุรกิิจสั่่�งสิินค้้าอ่่านตา และการฝึึกอบรมด้้ านเทคโนโลยีี
รางแคตตาล็็อกและคู่่�มืือเบื้้�องต้้นการเขีียนประวััติิส่่วนตััว
ฝึึกปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการวางแผนการสำำ�รวจความจำำ�เป็็น
ในการฝึึกอบรมการฝึึกอบรมการจััดทำำ�แผนการฝึึกอบรมการ
จััดทำำ�สื่่�อการฝึึกอบรมจััดทำำ�เอกสารในการฝึึกอบรมฝึึกปฏิิบััติิ
การเป็็นวิิทยากรหรืือผู้้�สอนงาน
127

กลุ่่�มวิิชาเฉพาะด้้ าน

กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานทางเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม
13 3405 การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนในงานอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
13 3405 Industrial Cost Analysis
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
พื้้�นฐานของบััญชีีต้น้ ทุุนการเงิินในแง่ข่ องการจััดการอุุตสาหกรรม
ต้้นทุุนมาตรฐานและต้้นทุุนทางตรงการควบคุุมต้้นทุุนเศรษฐศาสตร์์ด้า้ น
การวางแผนและการดำำ�เนิินงานอุุตสาหกรรมเหตุุผลและการตััดสิินใจ
สำำ�หรัับการลงทุุนในโครงการอุุตสาหกรรมหลัักเกณฑ์์การลดต้้นทุุน

14 3207 การควบคุุมคุุณภาพในงานอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
14 3207 Industrial Quality Control
วิิชาบัังคัับก่่ อน:ผ่่ าน 008001 สถิิติิทั่่� วไป
การควบคุุมคุุณภาพในสถานประกอบการการควบคุุม
คุุณภาพโดยใช้้หลัักสถิิติิการศึึกษาความผัันแปรความสามารถ
ของขบวนการแผนภููมิิควบคุุมการเก็็บตััวอย่่างเพื่่�อการวิิเคราะห์์
เทคนิิคการตรวจสอบคุุณภาพความสััมพัันธ์์ของการควบคุุม
คุุณภาพกัับการออกแบบการตรวจรัับการผลิิตมาตรฐานคุุณภาพ
ต่่างๆที่่�ใช้้ในระบบอุุตสาหกรรม

14 1200 ปฏิิบััติิการเขีียนแบบอุุตสาหกรรม 3(0-6-3)
14 1200 Industrial DrawingLaboratory
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ฝึึกปฏิิบัติิั เกี่่ย� วกัับการเขีียนแบบตััวอักั ษรเรขาคณิิตประยุุกต์์
การอ่่านแบบการเขีียนภาพและการอ่่านภาพฉายออโธกราฟฟิิกและพิิก
โตเลี่่ย� นการกำำ�หนดขนาดและพิิกััดความเผื่่�อการเขีียนภาพตััดการเขีียน
วิิวช่่วยและการเขีียนแผ่่นคลี่่ก� ารสเก็็ตภาพด้้วยมืือการเขีียนภาพแยกส่่วน
และการประกอบและการใช้้คอมพิิวเตอร์์ในการเขีียนแบบเบื้้�องต้้น

14 3208 การจััดการโครงการทางอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
14 3208 Industrial Project Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
กระบวนการจััดการโครงการเทคนิิควิิธีีการและแนว
ปฏิิบััติิในการจััดโครงการ การวางแผนและดำำ�เนิินการการควบคุุม
และสิ้้�นสุุดโครงการ  (pert/cpm) โดยเน้้นความสำำ�คััญของการ
บรรลุุงานตามกำำ�หนดเวลาและงบประมาณที่่�ได้้รัับและการใช้้
โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปในการจััดการโครงการจากกรณีีศึึกษา

14 2201 กฎหมายอุุตสาหกรรมและแรงงาน 3(3-0-6)
14 2201 Industrial and Labour Laws
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
พระราชบััญญััติิส่ง่ เสริิมการลงทุุนเพื่่�อการอุุตสาหกรรมพระราช
บััญญััติิโรงงานพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงานและแรงงานสััมพัันธ์์พระราช
บััญญััติิช่ว่ ยอาชีีพและวิิชาชีีพพระราชบััญญััติิสงวนอาชีีพสำำ�หรัับคนไทยพระ
ราชบััญญััติิรับั รองมาตรฐานอุุตสาหกรรมและสิ่่ง� แวดล้้อมการจััดตั้้�งโรงงาน
เคมีีและสิ่่ง� แวดล้้อมพระราชบััญญััติิประกัันสัังคมและกฎหมายอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง

14 3209 การวางผัังโรงงานอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
14 3209 Industrial Plant Layout
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
รููปแบบต่่างๆของการออกแบบผัังโรงงานอุุตสาหกรรม
สิ่่�งสนัับสนุุนการทำำ�งานการออกแบบสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ในโรงงานอุุตสาหกรรมปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อการออกแบบ
โรงงานการเลืือกทำำ�เลที่่�ตั้้�งและชนิิดของอาคารชนิิดของผััง
โรงงานตลอดจนการวางแผนในการจััดการและบริิหารโรงงาน
อุุตสาหกรรมให้้เกิิดความสะดวกและปลอดภััย

14 3203 ปฏิิบััติิการจำำ�ลองสถานการณ์์
3(0-6-3)
14 3314 Simulation Laboratory
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ฝึึกปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับการใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่่วยในการ
จำำ�ลองสถานการณ์์ในงานอุุตสาหกรรม โดยใช้้โปรแกรมคอม
พิิวตอร์์ เช่่นโปรแกรม Arena โปรแกรม Promodel simulation

14 3212 การจััดการโลจิิสติิกส์์และห่่วงโซ่่อุปุ ทาน 3(3-0-6)
14 3212 Logistics and Supply Chain Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
สภาวะอุุตสาหกรรมสมััยใหม่่บทบาทของโลจิิสติิกส์์
และโซ่่อุุปทานในองค์์การและอุุตสาหกรรมการจััดการไหลของ
วััตถุุดิิบและสิินค้้าคงคลัังการบริิหารการขนส่่งการผลิิตการจััด
14 3205 การศึึกษางานอุุตสาหกรรม
3(3-0-6) ซื้้�อและคลัังสิินค้้าการพยากรณ์์และวางแผนในโซ่่อุุปทานตััว
ขัับเคลื่่�อนและอุุปสรรคในโซ่่อุุปทานพร้้อมกัับวิิธีีการควบคุุม
14 3205 Industrial Work Study
ประสิิทธิิภาพโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน
วิิชาบัังคัับก่่ อน :ไม่่ มีี
แนวทางการเพิ่่ม� ผลผลิิตการเลืือกใช้้เทคนิิคในการบัันทึึกข้้อมููล
และเทคนิิคในการตั้้�งคำำ�ถามฝึึกปฏิิบัติิั การเขีียนแผนภููมิิต่อ่ ไปนี้้�แผนภููมิิ
การผลิิตแบบสัังเขปแผนภููมิิการผลิิตแบบต่่อเนื่่�องประเภทคนวััสดุุและ
เครื่่อ� งจัักรแผนภููมิิทวีีคููณแผนภููมิิการเคลื่่�อนที่่แ� ผนภููมิิสายใยและแผนภููมิิ
สองมืือหลัักการเคลื่่�อนที่่อ� ย่่างมีีประสิิทธิิภาพการสุ่่�มงานการหาเวลา
มาตรฐานแบบต่่างๆประโยชน์์ของการสุ่่�มงานและเวลามาตรฐานและฝึึก
ปฏิิบัติิั การการใช้้เครื่่อ� งมืือในการศึึกษาเวลาเพื่่�อหาเวลามาตรฐาน
128 คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

14 3217 ปฏิิบััติิการระบบควบคุุมนิิวแมติิกส์์ 3(0-6-3)
และไฮดรอลิิกส์์
14 3217 Pneumatic and Hydraulic System Control
Laboratory
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ฝึึกปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการควบคุุมระบบนิิวแมติิกส์์และ
ไฮดรอลิิกส์์ขั้้�นพื้้�นฐานการควบคุุมนิิวแมติิกส์์และไฮดรอลิิกส์์
ด้้วยไฟฟ้้าหลัักในการประยุุกต์์ใช้้รวมถึึงการใช้้โปรแกรม
สำำ�เร็็จรููปในการจำำ�ลองระบบการทำำ�งาน
14 4216 ปฏิิบััติิการการออกแบบโดยใช้้
3(0-6-3)
คอมพิิวเตอร์์ ช่่วย			
14 4216 Computer Aided Design Laboratory
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับหลัักการและวิิธีีการใช้้โปรแกรม
สำำ�เร็็จรููปในการออกแบบชิ้้�นงาน2มิิติิและ3 มิิติิโดยการใช้้
โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปสมััยใหม่่

14 4219 โครงงานเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม 2 2(0-4-2)
14 4219 Industrial Management Technology Project 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 14 4218 โครงงานเทคโนโลยีีการจััดการ
อุุตสาหกรรม 1
เป็็นโครงงานที่่�ต่่อเนื่่�องจากวิิชา 14 4218 โครงงาน
เทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม1นัักศึึกษาต้้องเขีียนรายงาน
ฉบัับสมบููรณ์์ และมีีการสอบปากเปล่่าต่่อคณะกรรมการ
กลุ่่�มวิิชาเลืือก
กลุ่่�มวิิชาบริิ หารและการจััดการ
14 2300 การตลาดอุุตสาหกรรม		
3(3-0-6)
14 2300 Industrial Marketing
วิิชาบัังคัับก่่ อน:ไม่่ มีี
แนวคิิดทางการตลาดอุุตสาหกรรมประเภทของสิินค้้า
อุุตสาหกรรมโครงสร้้างองค์์กรในตลาดอุุตสาหกรรมลัักษณะ
ตลาดอุุตสาหกรรมความต้้องการในตลาดอุุตสาหกรรมแรง
กระตุ้้�นและพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้ทางอุุตสาหกรรมการจััดการ
วางแผนทางการตลาดการวิิจััยการตลาดอุุตสาหกรรมการ
วางแผนพััฒนาผลิิตภััณฑ์์การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่การจััดการ
ช่่องทางการตลาดอุุตสาหกรรมการจััดการราคาสิินค้้าอุุตสาหกรรม
การส่่งเสริิมการตลาดอุุตสาหกรรมและบทบาทของรััฐบาลใน
ตลาดอุุตสาหกรรม

14 4220 การวางแผนและควบคุุมการผลิิต	 3(3-0-6)
14 4220 Production Planning and Control
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
บทนำำ�ในการวางแผนและควบคุุมผลิิตการพยากรณ์์
การผลิิตการควบคุุมพััสดุุคงคลัังการวางแผนการผลิิตโดยรวม
การวางแผนการผลิิตหลัักการวางแผนความต้้องการวััสดุุการ 14 2303 การจััดการทรัั พยากรมนุุษย์์ ในภาค 3(3-0-6)
จััดสายสมดุุลการผลิิตการวางแผนและควบคุุมโครงการและ
อุุตสาหกรรม				
การฝึึกปฏิิบััติิการวางแผนและควบคุุมการผลิิตในแต่่ละหน่่วย 14 3203 Human Resource Management for Industry
เรีียนโดยใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปตามความเหมาะสม
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ทฤษฎีีการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์การวิิเคราะห์์
กลุ่่�มวิิชาโครงงาน
งานการวางแผนทรััพยากรมนุุษย์์การสรรหาพนัักงานการคััด
14 4218 โครงงานเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรม 1 1(0-2-1) เลืือกและการสััมภาษณ์์การปฐมนิิเทศและการบรรจุุพนัักงาน
14 4218 Industrial Management Technology Project 1 การฝึึกอบรมและการพััฒนาบุุคลากรการบริิหารค่่าตอบแทน
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
วิินััยและการร้้องทุุกข์์และแรงงานสััมพัันธ์์
ศึึกษาโครงงานหรืือปััญหาที่่�น่่าสนใจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
วิิชาชีีพเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรมและทำำ�การแก้้ปััญหา 14 2307 การเงิินและบััญชีีเพื่่�อการจััดการ 3(3-0-6)
โดยใช้้หลัักเทคโนโลยีีการจััดการอุุตสาหกรรมอย่่างเป็็นระบบ 14 2307 Finance and Accounting for Management
การกำำ�หนดเรื่่�องหรืือหััวข้้อโครงงานให้้เป็็นไปโดยข้้อตกลง วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ระหว่่างอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาและนัักศึึกษาโดยความเห็็นชอบของ
หลัักการพื้้�นฐานการจััดการทางการเงิินและบััญชีีโดย
คณะกรรมการของภาควิิชานัักศึึกษาต้้องเขีียนรายงานความ ในด้้านการจััดการทางการเงิินจะศึึกษาเกี่่ย� วกัับทฤษฎีีและแนวคิิด
ก้้าวหน้้าฉบัับสมบููรณ์์และมีีการสอบปากเปล่่าต่่อคณะกรรมการ ในการตััดสิินใจด้้านการจััดการทางการเงิินเช่่นแหล่่งที่่ม� าของเงิิน
ทุุนการลงทุุนและผลตอบแทนจากการลงทุุนการจ่่ายเงิินปัันผล
เป็็นต้้นส่่วนการศึึกษาด้้านบััญชีีเพื่่�อการจััดการจะศึึกษาเน้้นหนััก
ในด้้านการควบคุุมโดยใช้้เครื่่อ� งมืือทางการบััญชีีเช่่นการจััดทำำ�งบ
ประมาณและการวิิเคราะห์์งบการเงิินเพื่่�อการจััดการเป็็นต้้น
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14 3306 จริิ ยธรรมในงานอุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
14 3306 Industrial Ethics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษาจรรยาบรรณจริิยธรรมและคุุณธรรมที่่�มีีต่่อ
วิิชาการและวิิชาชีีพรวมทั้้�งผลกระทบของเทคโนโลยีีที่่�มีีต่่อ
สัังคมปััญหาและประเด็็นทางด้้านจริิยธรรมและคุุณธรรม
แนวทางแก้้ไขตลอดจนการป้้องกัันปััญหาดัังกล่่าวการเข้้าร่่วม
โครงการอบรมจริิยธรรมเพื่่�อพััฒนาคุุณธรรมและจริิยธรรม

14 4313 การเป็็ นผู้้�ประกอบการสมััยใหม่่
3(3-0-6)
14 4313 Modern Entrepreneur
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
คุุณสมบััติิของผู้้�ประกอบการกระบวนการพััฒนาสู่่�การ
เป็็นผู้้�ประกอบการที่่ดีีหลั
� กั ปฏิิบััติิการบริิหารจััดการอุุตสาหกรรม
การจััดการธุุรกิิจขนาดกลางขนาดย่่อมแผนธุุรกิิจการดำำ�เนิินการ
จััดตั้้�งธุุรกิิจการบริิหารจััดการการผลิิตการตลาดการลงทุุนการ
ว่่าจ้้างการเหมาช่่วงการบริิหารค่่าตอบแทนกฎหมายธุุรกิิจ
นวััตกรรมทางธุุรกิิจจริิยธรรมในการประกอบธุุรกิิจอุุตสาหกรรม
3(3-0-6) ระบบธุุรกิิจสมััยใหม่่กรณีีศึึกษาจากหน่่วยงาน

14 3307 การจััดการความเสี่่�ยง		
14 3307 Risk Management			
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ศึึกษาวิิเคราะห์์ลักั ษณะและรููปแบบความเสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิด
ขึ้้�นในองค์์การการวางแผนและการวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งเพื่่�อกำำ�หนด
นโยบายวิิธีีการและการดำำ�เนิินงานเพื่่�อการจััดการความเสี่่ย� งการ
ป้้องกัันและควบคุุมความเสี่่ย� งรวมถึึงการฝึึกอบรมบุุคคลในองค์์การ
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการจััดการความเสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิดได้้

14 4316 การประเมิินการปฏิิบััติิงานทาง
3(3–0–6)
อุุตสาหกรรม				
14 4316 Performance Appraisal in Industry
วิิชาบัังคัับก่่ อน:ไม่่ มีี
กระบวนการในการกำำ�หนดมาตรฐานเป้้าหมายและดััชนีีชี้้�
วััดให้้สอดคล้้องกัับนโยบายกลยุุทธ์์ของธุุรกิิจขององค์์การวิิธีีการ
ประเมิินผลงานของบุุคลากรการให้้ความดีีความชอบการปรัับปรุุงผล
14 3308 เทคโนโลยีีการพยากรณ์์ เพื่่�อธุุรกิิจ 3(3-0-6) งานในอนาคตรวมทั้้�งศึึกษาถึึงความหมายหลัักการโครงสร้้างหลััก
และอุุตสาหกรรม
เกณฑ์์และวิิธีีการจ่่ายค่่าตอบแทนโดยอาศััยการประเมิินค่่าแรงปััจจััย
14 3308 Business and Industrial Forecasting Technology ด้้านสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอกองค์์การที่่มีี� ผลกระทบต่่อ
วิิชาบัังคัับก่่ อน :ไม่่ มีี
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนตลอดจนเทคนิิคการบริิหารค่่าจ้้างเงิินเดืือน
บทบาทของการพยากรณ์์ในการจััดการอุุตสาหกรรม และผลประโยชน์์เกื้้�อกููลรููปแบบต่่างๆและBalanced Scorecard
การนำำ�โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์มาใช้้ในการพยากรณ์์วิิธีีต่่างๆ
เช่่นวิิธีีการพยากรณ์์เชิิงปริิมาณโดยใช้้เทคนิิคพยากรณ์์แบบ 13 5402 วิิศวกรรมคุุณค่่ า		
3(3-0-6)
อนุุกรมเวลาเทคนิิคการพยากรณ์์แบบแนวโน้้มเทคนิิคการ 13 5402 Value Engineering
พยากรณ์์สำำ�หรัับฤดููกาลเทคนิิคการพยากรณ์์แบบความสััมพัันธ์์ วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การวััดความผิิดพลาดของการพยากรณ์์การควบคุุมและการ
หลัักการของวิิศวกรรมคุุณค่่าการประยุุกต์์วิิธีีการของ
ติิดตามและการเลืือกวิิธีีการพยากรณ์์ที่่�เหมาะสม
วิิศวกรรมคุุณค่่าในการวิิเคราะห์์การออกแบบและการเลืือก
กรรมวิิธีีการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ตลอดจนการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบเพื่่�อลด
14 3309 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ ในอุุตสาหกรรม 3(3-0-6) ต้้นทุุนการผลิิตโดยไม่่ทำำ�ให้้คุุณค่่าของผลิิตภััณฑ์์ลดลงกรณีี
14 3309 Industrial Management Strategy
ศึึกษาและการทดสอบปััญหาจริิงที่่�เกิิดขึ้้�น
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ลัักษณะทั่่�วไปของการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์การวิิเคราะห์์ 14 3304 การเขีียนรายงานด้้ านเทคนิิคและ 3(3-0-6)
สภาพแวดล้้อมภายนอกและภายในการวิิเคราะห์์สถานการณ์์
เอกสารระบบคุุณภาพ			
กลยุุทธ์์ระดัับบริิษัทั กลยุุทธ์์ระดัับธุรุ กิิจกลยุุทธ์์ระดัับหน้า้ ที่่ส� ภาพ 14 3304 Technical and Quality System Document
แวดล้้อมของอุุตสาหกรรมและกลยุุทธ์์การแข่่งขัันการนำำ�กลยุุทธ์์
Report Writing
ไปปฏิิบััติิการควบคุุมและการประเมิินกลยุุทธ์์ตลอดจนการ วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
วิิเคราะห์์กรณีีศึึกษาและสถานการณ์์เชิิงกลยุุทธ์์ในอุุตสาหกรรม
ศึึกษารููปแบบของการเขีียนรายงานด้้านเทคนิิคได้้แก่่การ
รายงานผลต่่อการผลิิตการรายงานการบำำ�รุุงรัักษาและตรวจซ่่อมเครื่่อ� งจัักร
รายงานการเกิิดอุุบัติิั เหตุุปัญ
ั หาและอุุปสรรคในการทำำ�งานคู่่�มืือคุุณภาพ
การจััดทำำ�เอกสารระบบคุุณภาพวิิธีีการปฏิิบัติิั งานแบบฟอร์์มและบัันทึึก
รวมทั้้�งรายงานต่่างๆที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับงานอุุตสาหกรรมและเทคนิิคการนำำ�
เสนองาน
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

14 3305 การประกัันคุุณภาพ		
3(3-0-6)
14 3305 Quality Assurance
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาระบบการประกัันคุุณภาพระบบการบริิหารงาน
คุุณภาพการตรวจติิดตามระบบคุุณภาพคุุณภาพการตลาด
คุุณภาพการออกแบบคุุณภาพการจััดหาคุุณภาพการผลิิตการ
ควบคุุมการผลิิตคู่่�มืือคุุณภาพคู่่�มืือกระบวนการการฝึึกอบรม
การปรัับปรุุงคุุณภาพให้้ดีีขึ้้�นการประยุุกต์์หลัักการและกลวิิธีี
ทางสถิิติิกัับการจััดการประกัันคุุณภาพต้้นทุุนคุุณภาพ

14 2301 เทคโนโลยีีการบำำ�รุุ งรัั กษา
3(3-0-6)
14 2301 Maintenance Technology
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี			
การซ่่อมบำำ�รุุงของระบบการผลิิตของโรงงานสาเหตุุของ
การเสื่่อ� มสภาพการตรวจสอบเครื่่อ� งจัักรและอุุปกรณ์์การวางแผน
และควบคุุมกิิจกรรมการบำำ�รุุงรัักษาการบำำ�รุุงรัักษาในเชิิงป้้องกััน
และเชิิงคาดการณ์์การบำำ�รุุงรัักษาแบบทวีีผลที่่ทุ� กุ คนมีีส่่วนร่่วม
(TPM) ประสิิทธิิผลโดยรวม (OEE)  ค่่าเวลาเฉลี่่ย� ก่่อนที่่เ� ครื่่อ� งจัักร
ชำำ�รุุด  (MTBF) เวลาเฉลี่่ย� ที่่ใ� ช้้ในการซ่่อมเครื่่อ� งจัักร (MTTR)การ
จััดระบบการบำำ�รุุงรัักษาของโรงงานการวััดผลงานและการประเมิิน
3(3-0-6) ผลการซ่่อมบำำ�รุุงและการเพิ่่ม� ผลผลิิตในการบำำ�รุุงรัักษา

14 3310 การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ 		
14 3310 Product Design
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาเกี่่ย� วกัับเทคนิิควิิธีีการในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์การ
กำำ�หนดความต้้องการการจำำ�แนกปััญหาในการผลิิตการตั้้�งข้้อกำำ�หนด
ต่่างๆของผลิิตภััณฑ์์การเลืือกวััสดุุที่เ่� หมาะสมกัับผลิิตภััณฑ์์การสร้้าง
แบบจำำ�ลองและสร้้างภาพแบบต่่างๆและการสร้้างตราสิินค้้า

14 2305 การควบคุุมมลภาวะในงานอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
14 2305 Industrial Pollution Control
วิิชาบัังคัับก่่ อน :ไม่่ มีี
ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับมลพิิษอุุตสาหกรรมแหล่่ง
ที่่�มาและลัักษณะของของเสีียอุุตสาหกรรมการควบคุุมมลภาวะ
อากาศเป็็นพิิษและอัันตรายกระบวนการควบคุุมและบำำ�บััดน้ำำ��
14 3312 การจััดการสิินค้้ าคงคลััง		
3(3-0-6) เสีียการจััดการและกำำ�จััดขยะมลพิิษจากกากของเสีียและของ
14 3312 Inventory Management
เสีียอัันตรายมลพิิษเสีียงและการสั่่�นสะเทืือนกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
และมาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม  (ISO 14000)
บทนำำ�เกี่่ย� วกัับการจััดการสิินค้้าคงคลัังประเภทของ
สิินค้้าคงคลัังต้้นทุุนเกี่่ย� วกัับสิินค้้าคงคลัังและการวััดเหตุุผลของ 14 2306 ปฏิิบััติิการทดสอบวััสดุุ		
3(0-6-3)
การเก็็บสิินค้้าคงคลัังปััญหาจากการมีีสิินค้้าคงคลัังเทคนิิคการ 14 2306 Material Testing Laboratory
พยากรณ์์อุปุ สงค์์วิิธีีการตรวจนัับสิินค้้าคงคลัังระบบควบคุุมระดัับ วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
สิินค้้าคงคลัังและการคำำ�นวณปริิมาณการสั่่�งซื้้�อและจุุดสั่่�งซื้้�อ
ปฏิิบััติิการเกี่่ย� วกัับการทดสอบแรงดึึง การทดสอบความ
แข็็งการทดสอบแรงกระแทก การทดสอบการล้้า การตรวจสอบ
14 3313 เศรษฐศาสตร์์ อุตุ สาหกรรม
3(3-0-6) หาสิ่่ง� บกพร่่องในวััสดุุด้ว้ ยวิิธีีการตรวจสอบแบบไม่่ทำำ�ลาย การ
14 3313 Industrial Economics
ตรวจสอบด้้วยอุุลตราโซนิิกส์์ การตรวจสอบด้้วยรัังสีี การตรวจ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
สอบด้้วยอนุุภาคแม่่เหล็็ก การตรวจสอบด้้วยสารแทรกซึึม สิ่่ง�
ทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์เกี่่ย� วกัับอุปุ สงค์์และอุุปทานพฤติิกรรม บกพร่่องในโลหะ  การวิิเคราะห์์ความเสีียหายเบื้้�องต้้น
ผู้้�บริิโภคการผลิิตและต้้นทุุนปััจจััยการผลิิตรายได้้การกำำ�หนดการผลิิต
และราคาของตลาดประเภทต่่างๆคุุณค่่าของเงิินตามกาลเวลาการ 14 3311 เทคโนโลยีีบรรจุุภััณฑ์์ 		
3(3-0-6)
ประเมิินเงิินลงทุุนการวิิเคราะห์์จุดุ คุ้้�มทุุนการเสื่่�อมราคาทางการเงิิน 14 3311 Packaging Technology
การตััดสิินใจภายใต้้ความเสี่่ย� งและความไม่่แน่่นอน
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
หลัักการพื้้�นฐานของเทคโนโลยีีบรรจุุภัณ
ั ฑ์์การแบ่่งชนิิด
กลุ่่�มเทคโนโลยีี พลัังงาน และสิ่่�งแวดล้้ อม
ของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์หน้า้ ที่่ข� องบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิิศวกรรมบรรจุุภัณ
ั ฑ์์และ
13 5412 การจััดการพลัังงานในอุุตสาหกรรม 3(3-0-6) หลัักการทํํางานของเครื่่อ� งจัักรทางบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ชนิิดต่่างๆหลัักการ
13 5412 Industrial Energy Management
พื้้�นฐานเทคโนโลยีีกระดาษแก้้วและโลหะเทคโนโลยีีพอลิิเมอร์์และ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ยางการนํําวััสดุุเหล่่านี้้�มาใช้้ในบรรจุุภัณ
ั ฑ์์การทดสอบขั้้�นพื้้�นฐาน
บทบาทของพลัังงานในระบบการผลิิตอุุตสาหกรรมชนิิด ของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์หลักั การพื้้�นฐานของการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์การ
และประเภทของพลัังงานหลัักการเลืือกใช้้พลังั งานในอุุตสาหกรรม หาผลที่่เ� หมาะสมของการใช้้วัสั ดุุในการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์การ
เศรษฐศาสตร์์การใช้้พลังั งานหลัักการเทคนิิคการประหยััดพลัังงาน ออกแบบและวิิเคราะห์์โครงสร้้างของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบต่่างๆ
ในอุุตสาหกรรมกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการใช้้พลังั งาน
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14 4317 ปฏิิบัติั กิ ารระบบอััตโนมััติใิ นงานอุุตสาหกรรม 3(0-6-3)
14 4317 Automation in IndustrialLaboratory
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ฝึึกปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับการออกแบบวงจรอััตโนมััติิ
การออกแบบวงจรนิิวแมติิกส์์การใช้้โซลิินอย์์วาล์์วจััดขั้้�นตอน
การทำำ�งานการออกแบบระบบโฮโดรลิิกส์์และการใช้้งานระบบ
พีีแอลซีี

14 3402 ฝึึกประสบการณ์์ วิิชาชีีพ	
3(0-240-0)
14 3402 Field Experience
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 14 3401 การเตรีี ยมความพร้้ อมก่่ อน
ฝึึกประสบการณ์์
ฝึึกงานทางด้้านการจััดการอุุตสาหกรรมในสถาน
ประกอบการไม่่น้้อยกว่่า 320 ชั่่�วโมงมีีการประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานโดยวิิศวกร หรืือหััวหน้้างาน อาจารย์์ประจำำ�สาขา
วิิชาและมีีการนำำ�เสนอผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการ
14 4318 ระบบควบคุุมสำำ�หรัั บงานอุุตสาหกรรม 3(2-2-5) ประจำำ�สาขาวิิชา
14 4318 Control System for Industry
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
กลุ่่�มสหกิิจศึึกษา
ทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมอุุปกรณ์์ฮาร์์ดแวร์์และ 14 4403 การเตรีี ยมความพร้้ อมสหกิิจศึึกษา 1(0-30-0)
ซอฟแวร์์ในระบบควบคุุมตััวอย่่างระบบอััตโนมััติิในงาน 14 4403 Cooperative Education Preparation
อุุตสาหกรรมหลัักการทำำ�งานของเซนเซอร์์ที่่�ใช้้วััดและตรวจจัับ วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การเชื่่�อมต่่อหลัักการทำำ�งานของคอนโทรลเลอร์์และคอมพิิวเตอร์์
หลัักการ แนวคิิด กระบวนการสหกิิจศึึกษาและ
และประยุุกต์์ใช้้ร่่วมกัับเซนเซอร์์และอุุปกรณ์์ควบคุุมแบบต่่างๆ ระเบีียบข้้อปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง เทคนิิคในการสมััครงาน ความรู้้�
การบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์ในระบบควบคุุมและการปฏิิบััติิงาน พื้้�นฐานในการปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการเพื่่�อนำำ�ไปพััฒนา
ระบบควบคุุม
ตนเองตามมาตรฐานวิิชาชีีพของแต่่ละสาขาวิิชา เช่่น การ
พััฒนาบุุคลิิกภาพ  ภาษาอัังกฤษ เทคโนโลยีีสารสนเทศ การ
สื่่�อสาร  มนุุษยสััมพัันธ์์ การทำำ�งานเป็็นทีีม และระบบบริิหาร
กลุ่่�มวิิชาการฝึึกประสบการณ์์ วิิชาชีีพ
งานคุุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิิธีีการเขีียนรายงาน
กลุ่่�มฝึึกประสบการณ์์ ภาคสนาม
14 3400 สััมนาทางการจััดการอุุตสาหกรรม 3(3-0-6) และเทคนิิคการนำำ�เสนอผลงานทางวิิชาการ เป็็นต้้น
14 3400 Seminar in Industrial Management
14 4404 สหกิิจศึึกษาทางการจััดการ
6(0-600-0)
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
อุุตสาหกรรม
กรณีีตััวอย่่างของปััญหาทางด้้านเทคโนโลยีีการ
จััดการอุุตสาหกรรมการประยุุกต์์ความรู้้�จากวิิชาต่่างๆมาใช้้ 14 4404 Cooperative Education in Industrial Management
ในการวิิเคราะห์์และการแก้้ไขปััญหาทางด้้านธุุรกิิจและ วิิชาบัังคัับก่่ อน : 14 4403 การเตรีี ยมความพร้้ อมสหกิิจ
ศึึกษา
อุุตสาหกรรมตามหลัักจรรยาบรรณในการประกอบอาชีีพ
การปฏิิบััติิงานจริิงในธุุรกิิจประเภทต่่างๆ โดยที่่�การ
14 3401 การเตรีียมความพร้้อมก่่อนฝึึกประสบการณ์์ 1(0-30-0) ปฏิิบััติิงานและการทำำ�รายงานจะต้้องอยู่่�ภายใต้้การดููแลของ
ผู้้�บริิหารแต่่ละสถานประกอบการ และอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา เป็็น
14 3401 Experienced Training Preparation
เวลา 1 ภาคการศึึกษาหรืือไม่่น้้อยกว่่า 600 ชั่่�วโมงและมีีการ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
เทคนิิคในการสมััครงานความรู้้�พื้้�นฐานในการปฏิิบััติิงาน เขีียนรายงานพร้้อมนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการประจำำ�สาขาวิิชา
ในสถานประกอบการเพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาตนเองตามมาตรฐานวิิชาชีีพ
ของแต่่ละสาขาวิิชาเช่่นการพััฒนาบุุคลิิกภาพภาษาอัังกฤษเทคโนโลยีี
สารสนเทศการสื่่�อสารมนุุษยสััมพัันธ์์การทำำ�งานเป็็นทีีมและระบบ
บริิหารงานคุุณภาพในสถานประกอบการตลอดจนวิิธีีการเขีียน
รายงานและเทคนิิคการนำำ�เสนอผลงานทางวิิชาการเป็็นต้้น
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ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
(Management Program)
ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃµÅÒ´
(Marketing Program)
ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ¸ÃØ ¡Ô¨´Ô¨·
Ô ÅÑ
(Digital Business Computer Program)
ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê
(Logistics Management Program)
ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
(internationnal Business Management Program)
ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨·‹Í§à·ÕÂ่ Ç
(Tourism Business Management Program)

ÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒâ·
ËÅÑ¡ÊÙµÃºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ÁËÒºÑ³±Ôµ (º¸.Á)
(Master Business Management (MBA))

Tel. 02-809-0823-25 µ‹Í 225
Á×Í¶×Í 081-570-7125 087-411-4412
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วััตถุุประสงค์์ ของการจััดการศึึกษา

มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตให้้มีีความสามารถทางด้้านการตลาด การบริิหารสมััยใหม่่ การใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป การประยุุกต์์ใช้้
ทฤษฎีีในการสนัับสนุุนงานบริิหารเข้้าสู่่�การปฏิิบััติิ  เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพขององค์์การ โดยบััณฑิิตที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากคณะ
บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี ได้้รัับการยอมรัับจากองค์์การต่่างๆ ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน
ทั้้�งนี้้� การบริิหารงานของคณะฯ ได้้ตระหนัักถึึงการประกัันคุุณภาพวิิชาการและการบริิหาร โดยมีีคณะกรรมการวิิชาการ
เป็็นผู้้�กำำ�กัับการดำำ�เนิินงานด้้านวิิชาการของแต่่ละสาขาวิิชาชีีพให้้ได้้มาตรฐานสากลโดยมีีรายนามคณะกรรมการ ดัังนี้้�

คณะกรรมการกำำ�กัับมาตรฐานทางวิิชาการ
สาขาวิิชาการจััดการ
1.  ศาสตราจารย์์เสนาะ
2.  รองศาสตราจารย์์ผุุสดีี
3.  อาจารย์์ไชยยศ
4.  ดร.พนััส   
5.  อาจารย์์พััทธนัันท์์
สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ ธุุรกิิจ
1.  รองศาสตราจารย์์จลีีพร
2.  รองศาสตราจารย์์ไกรวิิชิิต  
3.  ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ดร.นวลนดา
4.  ดร.พนััส   
5.  อาจารย์์นนพดล   
สาขาวิิชาการตลาด
1.  รองศาสตราจารย์์ประยููร  
2.  รองศาสตราจารย์์สวาท  
3.  รองศาสตราจารย์์ ดร.อััจฉราวรรณ
4.  ดร.พนััส   
5.  อาจารย์์บุุญสม
สาขาวิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์
1.  รองศาสตราจารย์์ดร.ดวงพรรณ
2.  รองศาสตราจารย์์ดร.วลััยลัักษณ์์
3.  รองศาสตราจารย์์ดร.เตืือนใจ
4.  รองศาสตราจารย์์ดร.ธนััญญา
5.  ดร.พนััส   
6.  อาจารย์์นุุชจรีี
สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่ างประเทศ
1.  อาจารย์์ไชยยศ
2.  รองศาสตราจารย์์ดร.ไพรััช
3.  ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธนุุตร์์
4.  ดร.พนััส   
5.  อาจารย์์สุุณััฐวีีย์์
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ติิเยาว์์
รุุมาคม
ไชยมั่่�นคง
อุุณหบััณฑิิต
ตั้้�งวรรณวิิทย์์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

โกลากุุล
ตัันติิเมธ
สงวนวงษ์์ทอง
อุุณหบััณฑิิต
สิิทธิิเลิิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

บุุญประเสริิฐ
แย้้มวงษ์์ศรีี
งามญาณ
อุุณหบััณฑิิต
รััศมีีโชติิ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

กริิชชาญชััย
อััตธีีรวงศ์์
สมบููรณ์์วิิวััฒน์์
วสุุศรีี
อุุณหบััณฑิิต
แก่่นละออ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

ไชยมั่่�นคง
ถิ่่�นธานีี
เอี่่�ยมอร่่าม
อุุณหบััณฑิิต
น้้อยโสภา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่ องเที่่�ยว
1.  ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.แสงสรรค์์
2.  ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สุุภาภรณ์์
3.  อาจารย์์รภััส
4.  ดร.พนััส   
5.  อาจารย์์อิิทธิิกร

ภููมิิสถาน
ประสงค์์ทััน
ศิิลป์์ศรีีกุุล
อุุณหบััณฑิิต
คำำ�ไล้้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

สีีประจำำ�คณะบริิหารธุุรกิิจ :  สีีน้ำ�เงิิน
สำำ�นัักงานคณะบริิหารธุุรกิิจ 02-809-0823 ต่่อ 225
สาขาวิิชาการจััดการ  ต่่อ  211
สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจดิิจิิทััล  ต่่อ  223
สาขาวิิชาการตลาด  ต่่อ  228
สายตรงคณะบริิหารธุุรกิิจ 081-570-7125, 087-411-4412

สาขาวิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์  ต่่อ  229
สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ  ต่่อ  226
สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว  ต่่อ  313

ตารางแสดงหลัักสููตรและรอบที่่�เปิิ ดสอน คณะบริิ หารธุุรกิิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ

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

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

สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่่ยว
หมายเหตุุ
ภาคปกติิ
เรีียนวัันจัันทร์์ – พฤหััสบดีี เวลา 09.00 – 16.00 น.
ภาคสมทบ (ค่ำ�) เรีียนวัันจัันทร์์ – ศุุกร์์
เวลา 18.00 – 21.00 น.
ภาคพิิเศษ
เรีียนวัันอาทิิตย์์
เวลา 08.00 – 19.00 น.
ทั้้�งนี้้�การปรัับเวลาการเรีียนการสอนขึ้้�นอยู่่�กัับหน่่วยกิิตและความเหมาะสมตามรายวิิชาที่่�เปิิดสอน

หลัักสููตรบริิ หารธุุรกิิจบััณฑิิต (เทีียบโอนรายวิิชา) มีีหลัักเกณฑ์์ เบื้้�องต้้ น ดัังนี้้�	

คุุณสมบััติิ
1.  เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) ตามหลัักสููตรของ กระทรวง
ศึึกษาหรืือเทีียบเท่่า
2.  เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับ ปวส. หรืือเทีียบเท่่า
3.  เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีในสาขาวิิชาอื่่�น
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เกณฑ์์ การสำำ�เร็็ จการศึึกษา
1.  หลัักสููตร 4 ปีี : ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีีการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
2.  หลัักสููตรเทีียบโอน : ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีีการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา ขึ้้�นอยู่่�กัับหน่่วยกิิต
ที่่�ได้้รัับการเทีียบโอน
ขั้้�นตอนการเทีียบโอน
1.  นัักศึึกษายื่่�นใบรายงานผลการศึึกษาระดัับ ปวส. / ระดัับปริิญญาตรีี ณ สำำ�นัักงานคณะบริิหารธุุรกิิจ
2.  คณะวิิชา/สาขาวิิชา ประชุุมคณะกรรมการเพื่่�อเทีียบโอนรายวิิชา
3.  นัักศึึกษาเขีียนใบคำำ�ร้้องขอเทีียบโอนรายวิิชา พร้้อมแนบหลัักฐานการอนุุมััติิการเทีียบโอนจากหน่่วยงานคณะ/
สาขา ชำำ�ระเงิินค่่าเทีียบโอน 500 บาท ณ ห้้องการเงิิน
4.  นัักศึึกษานำำ�เอกสารเทีียบโอนพร้้อมสำำ�เนาใบเสร็็จส่่งมอบให้้สำำ�นัักงานทะเบีียนและประมวลผล
5.  ตรวจสอบผลการเทีียบโอนผ่่านระบบทะเบีียน Online ภายใน 2 สััปดาห์์
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หลัักสููตรบริิ หารธุุรกิิจบััณฑิิต
สาขาวิิชาการจััดการ
หลัักสููตรปรัั บปรุุ ง พ.ศ. 2564
ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ (TQF:HEd)
ชื่่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย      
ภาษาอัังกฤษ

:
:

บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต  สาขาวิิชาการจััดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่่�อปริิ ญญาและชื่่�อสาขาวิิชา
ภาษาไทย	ชื่่�อเต็็ม
ชื่่�อย่่ อ
ภาษาอัังกฤษ	ชื่่�อเต็็ม
ชื่่�อย่่ อ

:
:
:
:

บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการ)
บธ.บ. (การจััดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
B.B.A. (Management)

ปรัั ชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร

ปรัั ชญา
“วิิชาการเด่่ นล้ำ� คุุณธรรมก้้ าวไกล ใส่่ ใจสัังคม”
ผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้� ความสามารถและทัักษะในการจััดการธุุรกิิจ สามารถประยุุกต์์ใช้้หลัักทฤษฎีีทางการ
จััดการในการประกอบอาชีีพเสริิมสร้้างประสบการณ์์จากการฝึึกวิิเคราะห์์กรณีีศึึกษาและการปฏิิบััติิรู้้�จัักนำำ�เทคนิิคและหลััก
วิิชาที่่�ได้้รัับไปประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  และเป็็นผู้้�มีีจรรยาบรรณในการประกอบธุุรกิิจ
วััตถุุประสงค์์
1.  ผลิิตบััณฑิิตในสาขาวิิชาการจััดการให้้มีีความรู้้�  ความเข้้าใจ มีีสมรรถนะ (Core Competency)  และความสามารถ 
(Ability) ในการทำำ�งานด้้านการบริิหารและการประสานงานสามารถนำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ไปใช้้ในการพััฒนาตนเองและ
หน่่วยงานหรืือสถาบัันที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.  ผลิิตบััณฑิิตให้้มีีคุุณธรรม  และจรรยาบรรณในวิิชาชีีพ สามารถนำำ�ความรู้้�ทางการบริิหารไปประยุุกต์์และประกอบ
อาชีีพด้้านการวางแผน  การจััดระบบงาน  การเป็็นผู้้�นำำ�  และการควบคุุมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3.  เพื่่�อพััฒนาคุุณลัักษณะและคุุณสมบััติิของบััณฑิิตในสาขาวิิชาการจััดการให้้มีีวิิสััยทััศน์์  มีีทััศนคติิ  และความคิิด
ในเชิิงสร้้างสรรค์์เพื่่�อการพััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

ระบบการจััดการศึึกษา

การจััดการศึึกษาเป็็นแบบทวิิภาค โดยระยะเวลาศึึกษาใน 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออกเป็็นภาคการศึึกษาปกติิ 2 ภาค
การศึึกษา โดยมีีการจััดการเรีียนการสอน 16 สััปดาห์์
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คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษาในหลัักสููตร 4 ปีี
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาประโยคมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
2. ไม่่เป็็นโรคติิดต่่อร้้ายแรง  และแพทย์์มีีความเห็็นว่่ามีีสุุขภาพเหมาะสมที่่�จะเข้้าศึึกษาได้้
3. ไม่่มีีความประพฤติิที่่�สัังคมรัังเกีียจ และไม่่บกพร่่องในศีีลธรรมอัันดีี
4. มีีผู้้�รัับรองซึ่่�งมีีที่่�อยู่่�ที่่�ทางมหาวิิทยาลััยสามารถติิดต่่อได้้ตลอดเวลา
2. คุุณสมบััติิผู้้� เข้้ าศึึกษาในหลัักสููตร 4 ปีี โดยการเทีียบโอนผลการเรีี ยน
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือเทีียบเท่่า
2. หรืือเคยศึึกษาอยู่่�ในมหาวิิทยาลััย วิิทยาลััย หรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นซึ่่�งสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
รัับรองเพื่่�อโอนหน่่วยกิิตเข้้าศึึกษาต่่อ
3. ไม่่เป็็นโรคติิดต่่อร้้ายแรง และแพทย์์มีีความเห็็นว่่ามีีสุุขภาพเหมาะสมที่่�จะเข้้าศึึกษาได้้
4. ไม่่มีีความประพฤติิที่่�สัังคมรัังเกีียจ และไม่่บกพร่่องในศีีลธรรมอัันดีี
5. มีีผู้้�รัับรองซึ่่�งมีีที่่�อยู่่�ที่่�ทางมหาวิิทยาลััยสามารถติิดต่่อได้้ตลอดเวลา

การคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. การคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษาหลัักสููตร 4 ปีี
1. นัักศึึกษาที่่�เข้้าศึึกษาโดยระบบคััดเลืือกของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา ซึ่่�งพิิจารณาจากคะแนน GAT
รหััสวิิชา 85 30% และ PAT รหััสวิิชา71 20% คะแนน O-net ไม่่ระบุุคะแนนขั้้�นต่ำำ��
2. นัักศึึกษาที่่�มาสมััครด้้วยตนเองที่่�มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี และ ผ่่านการสััมภาษณ์์จากอาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตร
3. นัักศึึกษาทุุนที่่�คััดเลืือกโดยการสอบข้้อเขีียน และการสอบสััมภาษณ์์ จากอาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตร
2.การคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษาหลัักสููตร 4 ปีี โดยการเทีียบโอนผลการเรีี ยน
นัักศึึกษาที่่�มาสมััครด้้วยตนเองที่่�มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี  และ ผ่่านการสััมภาษณ์์จากอาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตร

ระยะเวลาการสำำ�เร็็ จการศึึกษา ดัังนีี้

1.  สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ  (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า                 
ใช้้ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีีการศึึกษา หรืือ 6 ภาคการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
2.  สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า หรืือเคยศึึกษาอยู่่�ใน                      
มหาวิิทยาลััย วิิทยาลััยหรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นๆ ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษารัับรองมาตรฐานเพื่่�อเทีียบโอน                      
หน่่วยกิิตเข้้าศึึกษาต่่อ ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีีการศึึกษา หรืือ 2 ภาคการศึึกษาและไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา ขึ้้�นอยู่่�
กัับหน่่วยกิิตที่่� ได้้รัับการเทีียบโอน
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โครงสร้้ างหลัักสููตร

จำำ�นวนหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 129 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป  หมวดวิิชาเฉพาะ  และหมวด
วิิชาเลืือกเสรีี รวมไม่่น้้อยกว่่า 129 หน่่วยกิิต
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 30 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์   
  3  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์  
  3  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาภาษา
   
15  หน่่วยกิิต
4.  กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
  9  หน่่วยกิิต               
2. หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน 93 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาแกน
36  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
36  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
21  หน่่วยกิิต
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่ วยกิิต
2. กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
ประกอบด้้ วย รายวิิชาและจำำ�นวนหน่่ วยกิิต ดัังนี้้�
00 6001   สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
  และการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
  Society, Economy, Politics and Democratic System
00 5000   มนุุษยสััมพัันธ์์
     3(3-0-6)
00 6002   กฎหมายเบื้้�องต้้น
     3(3-0-6)
  Human Relation
  Introduction to Law
00 5001   สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า      1(2-0-2)
00 6003   จิิตวิิทยาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     3(3-0-6)
  Information Services and Study Fundamentals
  Psychology for Quality of Life
00 5002   ศิิลปวััฒนธรรม
     3(3-0-6)
00 6004   จิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Art and Culture
  Business and Industrial Psychology
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6)
00 6005   การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร    3(3-0-6)
  Civilization
  ธรรมชาติิ 
00 5006   จริิยศาสตร์์ วิิสััยทััศน์์ และการดำำ�รงชีีวิิต  3(3-0-6)
  Environmental and Natural Resources Management
  
  Moral, Vision and Life Style
00 5007   ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง  1(0-2-4) 00 6007   เศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
  Study Skills and Self-Development
     3(3-0-6)
00 5008   พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     1(0-2-4) 00 6010   การพััฒนาบุุคลิิกภาพ 
  Personality Development
  Physical Education for Quality of Life
     3(3-0-6)
00 5009   ภููมิิปััญญาไทย
     3(3-0-6) 00 6011   ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางธุุรกิิจ
  Introduction to Business    
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรััชญาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
     3(3-0-6) 00 6013   การจััดการและการเป็็นผู้้�ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
  Philosophy and Life
     3(3-0-6)
00 5012   ความเป็็นพลเมืือง
     3(3-0-6) 00 6015   ไทยศึึกษา
  Thai Studies
  Citizenships
00 5013   ทัักษะการรู้้�สารสนเทศ
     3(3-0-6) 00 6017   การศึึกษาเฉพาะท้้องถิ่่�น (ธนบุุรีีศึึกษา)  3(3-0-6)
  Local Studies (Thonburi Studies)   
  Information Literacy Skills

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 30 หน่่ วยกิิต
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3. กลุ่่�มวิิชาภาษาและการสื่่�อสาร จำำ�นวน 15 หน่่ วยกิิต
บัังคัับเรีี ยน 9 หน่่ วยกิิต
00 7000   ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 6 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาต่่ อไปนี้้�
00 7006   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการนำำ�เสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
     3(2-2-5)
  Japanese II
00 7012   ภาษาจีีน 1
     3(2-2-5)
  Chinese I
00 7013   ภาษาจีีน 2
     3(2-2-5)
  Chinese II
00 7017   การฟัังและการพููดภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 1     
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 2      
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่่าเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
00 7025 ภาษาอัังกฤษทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์   3(2-2-5)
English for Engineering
00 7026 ภาษาอัังกฤษทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ 3(2-2-5)
English for Information Technologies
00 7027 ภาษาอัังกฤษทางด้้านการบริิหารธุุรกิิจ   3(2-2-5)
English for Business Administration
00 7028 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อนัักกีีฬาและผู้้�ตััดสิิน     3(2-2-5)
English for Athletes and Referees
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4. กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์ และคณิิตศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 9 หน่่ วยกิิต
00 8000   คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิิติิทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
00 8007   การคิิดและการตััดสิินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน ประกอบด้้ วย 3 กลุ่่�มวิิชา

93 หน่่ วยกิิต
1. กลุ่่�มวิิชาแกน จำำ�นวน 36 หน่่ วยกิิต
20 1101   หลัักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1103   การบััญชีีการเงิิน
     3(2-2-5)
  Financial Accounting
20 1104   หลัักเศรษฐศาสตร์์
     3(3-0-6)
  Principles of Economics
20 2105   หลัักการบริิหาร
     3(3-0-6)
  Principle of Management
20 2106   กฎหมายธุุรกิิจและจริิยธรรม
     3(3-0-6)
  Business Law
20 2107   การจััดการการผลิิตและปฏิิบััติิการ      3(3-0-6)
  Production and Operations Management
202110   การจััดการโลจิิสติิกส์์
     3(3-0-6)
  Logistics Management
20 2111   การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป      3(2-2-5)
  ในงานธุุรกิิจ
     
  
  Applied Business Programing
20 3112   การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
     3(3-0-6)
  Human Resources Management
20 3113   การเงิินธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Business Finance
20 3114   การภาษีีอากร   
     3(3-0-6)
  Taxation
20 4115   การจััดการกลยุุทธ์์
     3(3-0-6)
  Strategic Management

2. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ จำำ�นวน 36 หน่่ วยกิิต
24 2201   พฤติิกรรมองค์์การ
     3(3-0-6)
  Organization Behavior
24 2202   การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
     3(2-2-5)
  Managerial Accounting
24 3204   การสื่่�อสารเพื่่�อการจััดการ
     3(3-0-6)
  Management Communication
24 3205   ระบบการตััดสิินใจโดยใช้้ฐานข้้อมููลและสารสนเทศ 3(3-0-6)
  Information and Database using Decision System
24 3207   ภาวะผู้้�นำำ�
     3(3-0-6)
  Leadership
24 4206   การวางแผนและการควบคุุม
     3(3-0-6)
  Planning and Control
24 4207   การจััดการโครงการ
     3(3-0-6)
  Project Management
24 4212   สััมมนาทางการจััดการ
     3(3-0-6)
  Seminar in Management
24 4216   การจััดการความเสี่่�ยง
     3(3-0-6)
  Risk Management
24 4219   การประกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลาง    3(3-0-6)
  และขนาดย่่อม
  Small and Medium Enterprises Management
และเลืือกเรีี ยนในกลุ่่�มวิิชาต่่ อไปนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1
24 4208   วิิธีีวิิจััยทางธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Business Research
24 4209   ฝึึกงานปฏิิบััติิงาน
3(0-200-0)
  Internship Study
กลุ่่�มที่่� 2
24 4210   เตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษา
   1(0-40-0)
  Preparation before Cooperative Education
24 4211   สหกิิจศึึกษา
6(0-400-0)
  Co-operative Education
3. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือกสาขาวิิชาการจััดการ จำำ�นวน 21 หน่่วยกิิต
กรณีี ที่่� 1 เลืือกเรีียนวิิชาเอกเลืือกในสาขาการจััดการ                  
ไม่่น้้อยกว่่า 21 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
24 3303   การจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ      3(3-0-6)
  International Business Management
24 3306   สรรหาคััดเลืือกทรััพยากรมนุุษย์์      3(3-0-6)
  Human Resource Recruitment and Selection
24 3307   การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
     3(3-0-6)
  Human Resource Development

24 3309   การประยุุกต์์โปรแกรมขั้้�นสููงทางการบริิหาร     3(2-2-5)
  Advance Business Programing
24 4307   การจััดการส่่งออกและนำำ�เข้้า
       3(3-0-6)
  Export - Import Management
24 4309   การจััดการความรู้้�
    
       3(3-0-6)
  Knowledge Management
24 4310   การศึึกษาเฉพาะบุุคคล
       3(3-0-6)
  Individual Study
24 4311   เทคโนโลยีีสารสนเทศทางธุุรกิิจ        3(2-2-5)
  Business Information Technology
24 4313   การประเมิินการปฏิิบััติิงาน
        3(3-0-6)
  Performance Appraisal
24 4314   การจััดการธุุรกิิจเฉพาะ
        3(3-0-6)
  Specific Business Management
24 4315   การบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง
        3(3-0-6)
  Change Management
24 4316   จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
        3(3-0-6)
  Business Ethics
กรณีีที่่� 2 เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือกในสาขาการจััดการ
และ/หรืือรายวิิชาเอกเลืือกต่่างสาขา รวมกัันไม่่น้้อยกว่่า 7 วิิชา
จำำ�นวน 21 หน่่วยกิิต  
รายวิิชาหมวดวิิชาเลืือกเสรีี จำำ�นวน 6 หน่่ วยกิิต
เลืือกเรีียนอย่่างน้้อย 2 รายวิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
จากรายวิิชาที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี ในระดัับปริิญญา
ตรีี โดยไม่่ซ้ำำ��กัับรายวิิชาที่่�เคยเรีียนมาแล้้ว
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิ หารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการ
แผนการศึึกษาสำำ�หรัั บหลัักสููตร 4 ปีี
	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 50xx จากกลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
00 7000 ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
00 7015 ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
00 80xx จากกลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
20 1101 หลัักการตลาด
20 1104 หลัักเศรษฐศาสตร์์
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 60xx จากกลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
00 7016 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
00 80xx จากกลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
00 8003 พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศ
20 1103 การบััญชีีการเงิิน
20 2105 หลัักการบริิหาร
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 70xx จากกลุ่มวิชาภาษา
20 2107
20 2106
24 2201
วิชาเลือก
วิชาเลือก
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การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
กฎหมายธุรกิจ
พฤติกรรมองค์การ
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
จากกลุ่มวิชาเอกเลือก
รวม

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

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)

	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 2110 การจััดการโลจิิสติิกส์์
20 2111
20 3112
24 2202
24 3204
วิิชาเลืือก

การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปในงานธุุรกิิจ
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
การสื่่�อสารเพื่่�อการจััดการ
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
รวม

ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 70xx จากกลุ่่�มวิิชาภาษา
20 3113
24 3205
24 3207
24 4206
วิิชาเลืือก

การเงิินธุุรกิิจ
ระบบการตััดสิินใจโดยใช้้ฐานข้้อมููลและสารสนเทศ
ภาวะผู้้�นำำ�
การวางแผนและควบคุุม
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
รวม

ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
20 3114 การภาษีีอากร
24 4207
24 4216
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก
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ชื่่�อวิิชา

การจััดการโครงการ
การจััดการความเสี่่�ยง
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
จากหมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวม

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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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	กรณีีที่่� 1 สำำ�หรัั บนัักศึึกษาที่่�เลืือกฝึึ กงาน
ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 4115 การจััดการกลยุุทธ์์
24 4212
24 4219
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก

สััมมนาทางการจััดการ
การประกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
รวม

ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
24 4208 วิิธีีวิิจััยทางธุุรกิิจ

ชื่่�อวิิชา

24 4209 ฝึึกงาน
รวม
	กรณีีที่่� 2 สำำ�หรัั บนัักศึึกษาที่่�เลืือกสหกิิจ
ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 4115 การจััดการกลยุุทธ์์
24 4212
24 4219
24 4210
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก

สััมมนาทางการจััดการ
การประกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
เตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษา
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
รวม

ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
24 4211 สหกิิจศึึกษา

ชื่่�อวิิชา
รวม
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หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (0-200-0)
6 (3-200-6)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
6 (0-540-0)
6 (0-540-0)
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แผนการศึึกษาสำำ�หรัั บหลัักสููตร 4 ปีี (โดยการเทีียบโอนผลการเรีี ยน)
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
00 70xx จากกลุ่่�มวิิชาภาษา
3 (2-2-5)
20 1101 หลัักการตลาด
3 (3-0-6)
20 2105 หลัักการบริิหาร
3 (3-0-6)
20 2107 การจััดการผลิิตและปฏิิบััติิการ
3 (3-0-6)
20 2110 การจััดการโลจิิสติิกส์์
3 (3-0-6)
20 2111 การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปในงานธุุรกิิจ
3 (2-2-5)
รวม
18 (16-4-34)
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
20 3113 การเงิินธุุรกิิจ
3 (3-0-6)
24 2201 พฤติิกรรมองค์์การ
3 (3-0-6)
24 2202 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ
3 (2-2-5)
24 3204 การสื่่�อสารเพื่่�อการจััดการ
3 (3-0-6)
24 3205 ระบบการตััดสิินใจโดยใช้้ฐานข้้อมููลและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
3 (3-0-6)
รวม
18 (17-2-35)
ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 70xx จากกลุ่มวิชาภาษา
24 3207
24 4206
24 4207
24 4216
20 4115

ภาวะผู้นำ�
การวางแผนและการควบคุม
การจัดการโครงการ
การจัดการความเสี่ยง
การจัดการกลยุทธ์
รวม

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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	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
24 4208 วิิธีีวิิจััยทางธุุรกิิจ
3 (3-0-6)
24 4209 ฝึึกปฎิิบััติิงาน
3 (0-200-0)
24 4212 สััมมนาทางการจััดการ
3 (3-0-6)
24 4219 การประกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
3 (3-0-6)
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
3 (3-0-6)
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
3 (3-0-6)
รวม
18 (15-200-30)
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หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการจัดการ

ดููรายละเอีียดหน้้า 263 - 268

หมวดวิิชาเฉพาะ

กลุ่่�มวิิชาแกน
ดููรายละเอีียดหน้้า 222 - 223
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
24 2201 พฤติิกรรมองค์์ การ		
3(3-0-6)
24 2201 Organizational Behavior
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิชิ า 20 2105 หลัักการบริิหาร
ทฤษฎีีพฤติิกรรมศาสตร์์  แนวคิิดด้้านจิิตวิิทยา  ความ
หลากหลาย ของพหุุวัฒ
ั นธรรม รวมถึึงการรัับรู้้�กระบวนการติิดต่่อ
สื่่�อสาร  การจููงใจ ภาวะผู้้�นำำ� อิิทธิิพล และความสามารถของ
กลุ่่�มการบริิหารความขััดแย้้งและการพััฒนาองค์์การ  พร้้อม
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์การ แนวทางการศึึกษาเน้้นใช้้กรณีี
ศึึกษาและมีีตััวอย่่างประกอบ
24 2202 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการ		
3(2-2-5)
24 2202 Managerial Accounting
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิชิ า 20 1103 การบััญชีีการเงิิน
ข้้อมููลทางการบััญชีีและกระบวนการเสนอข้้อสนเทศ
ทางการบััญชีีเพื่่�อใช้้ในการวางแผนและการควบคุุมของฝ่่าย
บริิหารโดยศึึกษาถึึงการวิิเคราะห์์งบการเงิินและการจััดทำำ�งบ
ประมาณตามแผนงานความสััมพัันธ์์ของต้้นทุุน-จำำ�นวน-กำำ�ไร
ต้้นทุุน  มาตรฐานและการประเมิินผลการทำำ�งาน  การคำำ�นวณ
ต้้นทุุนผลิิตภััณฑ์์รวมถึึงการศึึกษากระบวนการตััดสิินใจในปััญหา
ต่่างๆ ของฝ่่ายบริิหาร
24 3204 การสื่่�อสารเพื่่�อการจััดการ
3(3-0-6)
24 3204 Management Communication
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิชิ า 20 2105 หลัักการบริิหาร
ทฤษฎีีการสื่่อ� สารในองค์์การ  พฤติิกรรมของการสื่่�อสาร  
ประเภทของการสื่่�อสารในองค์์การ การสื่่�อสารอิิเล็็คทรอนิิกส์์
การสื่่�อสารต่่างวััฒนธรรม จริิยธรรมในการสื่่�อสาร การสื่่�อสารที่่�
เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรการรายงานเพื่่�อการตััดสิินใจ การนำำ�เสนอ
การสื่่อ� สารด้้วยวาจารวมทั้้�งการสื่่�อสารในระหว่่างวิิกฤติิและการ
เปลี่่�ยนแปลง  

24 3205 ระบบการตััดสิินใจโดยใช้้
3(3-0-6)
ฐานข้้ อมููลและสารสนเทศ
24 3205 Information and Database using Decision System
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
           การศึึกษาองค์์ประกอบของระบบสารสนเทศ ข้้อมููลตาม
ความต้้องการของผู้้�ใช้้ การออกแบบข้้อมููล การจััดเก็็บข้้อมููล
และการประมวลผลข้้อมููลและการนำำ�เสนอข้้อมููลด้้วยสารสนเทศ
เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหาร นำำ�มาใช้้ในการตััดสิินใจการบริิหารองค์์กร รวม
ทั้้�งการประยุุกต์์ใช้้กัับกรณีีศึึกษาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในปััจจุุบััน    
    
24 3207 ภาวะผู้้�นำำ�			
3(3-0-6)
24 3307 Leadership
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 20 2105 หลัักการบริิ หาร
ศึึกษาแบบต่่างๆ ของผู้้�นำำ� วิิธีีบริิหารมนุุษยสััมพัันธ์์
การเสริิมสร้้างบุุคลิิกภาพในการเป็็นผู้้�นำำ�  การจููงใจและการ
สร้้างความร่่วมมืือ ศึึกษาถึึงอิิทธิิพลของผู้้�นำำ�ที่่�มีีต่่อพฤติิกรรม
และการตััดสิินใจที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จของกลุ่่�ม  
24 4206 การวางแผนและควบคุุม		
3(3-0-6)
24 4206 Planning and Control
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 20 2105 หลัักการบริิ หาร
แนวความคิิดและนำำ�กระบวนการและเทคนิิคต่่างๆ
มาใช้้ในการวางแผนและการควบคุุมการจััดการทางธุุรกิิจ
กระบวนการในการวางแผน การวางแผนภายใต้้สถานการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงการควบคุุมโดยงบประมาณประเภทต่่างๆการ
ควบคุุมด้้วยโครงข่่ายปฏิิบััติิงานเทคนิิคและวิิธีีการควบคุุมการ
ปฏิิบััติิงานในระดัับต่่างๆ
24 4207 การจััดการโครงการ		
3(3-0-6)
24 4207 Project Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 20 2105 หลัักการบริิ หาร
         ศึึกษาแนวคิิดเกี่่�ยวกัับการจััดการโครงการ การบริิหาร
โครงการ การวางแผนโครงการ การทำำ�งบประมาณโครงการ
การจััดตารางเวลาโครงการ การจััดสรรทรััพยากร การควบคุุม
โครงการ การประเมิินโครงการ และหลัักการเขีียนโครงการ
โดยคำำ�นึึงถึึงแนวคิิดทฤษฎีีการจััดการสภาพแวดล้้อมที่่�มีีผลก
ระทบต่่อองค์์การธุุรกิิจ วิิธีีการจััดการสมััยใหม่่ และเทคนิิคอื่่�นๆ
ที่่�สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ปััจจุุบััน
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24 4208 วิิธีีวิิจััยทางธุุรกิิจ		
3(3-0-6)
24 4208 Business Research
วิิชาบัังคัับก่่ อน : นัักศึึกษาชั้้�นปีี สุุดท้้ าย
         ลัักษณะขอบเขตและความหมายของวิิธีีการวิิจััยประเภท
ของการวิิจััย ระเบีียบวิิธีีการวิิจััย ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานวิิจััย
ปััญหาวิิจััย สมมุุติิฐานการวิิจััย และการใช้้สถิิติิที่่�ใช้้ในการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลแปลความหมายข้้อมููล เพื่่�อประโยชน์์ในการ
ตััดสิินใจเขีียนรายงานและหััวข้้อโครงงานเพื่่�อการวิิจััยการนำำ�
ผลการวิิจััยไปใช้้ในการจััดการธุุรกิิจ
24 4209 ฝึึกงาน				
3(0-200-0)
24 4209 Internship Study
วิิชาบัังคัับก่่ อน : นัักศึึกษาชั้้�นปีี สุุดท้้ าย
          การฝึึกปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการการธุุรกิิจเป็็นระยะ
เวลา 8 สััปดาห์์/200 ชั่่�วโมง ให้้คุ้้�นเคยกัับสถาพการทำำ�งาน เรีียน
รู้้�วิิธีีการปรัับตัวั เข้้ากัับสิ่ง่� แวดล้้อมของการทำำ�งานเพื่่�อเป็็นประโยชน์์
ต่่อการเตรีียมความพร้้อมสู่่�โลกของการทำำ�งานเมื่่�อสำำ�เร็็จการศึึกษา
การฝึึกฝนให้้รู้้�จักั กัับการเผชิิญหน้้ากัับปัญ
ั หาในรููปแบบต่่างๆ ที่่�
เกิิดขึ้้�นขณะทำำ�งาน เพื่่�อเรีียนรู้้�แนวทางแก้้ไข รวมทั้้�งการประยุุกต์์
ใช้้ความรู้้�ในสาขาที่่เ� รีียนเข้้ากัับการปฏิิบััติิงานจริิง

24 4211 สหกิิจศึึกษา 			
3(3-0-6)
24 4211 Co-operative Education
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 24 4210 เตรีี ยมความพร้้ อม
สหกิิจศึึกษา
การจััดการศึึกษาให้้นัักศึึกษาได้้ไปปฏิิบััติิงานใน
สถานประกอบการในระหว่่างที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ได้้เชื่่�อมโยงการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนกัับประสบการณ์์จากการ
ปฏิิบััติิงานจริิง ในสถานประกอบการ โดยปฏิิบััติิงานเต็็มเวลา
มีีการประเมิินผลและการรัับรองการปฏิิบััติิงานจากสถาน
ประกอบการ และจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
24 4212 สััมมนาทางการจััดการ		
3(3-0-6)
24 4212 Seminar in Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เป็็ นนัักศึึกษาชั้้�นปีี สุุดท้้ าย
กรณีีตััวอย่่างของปััญหาทางด้้านการบริิหารการจััดการ
ในธุุรกิิจ  การประยุุกต์์ความรู้้�ทางวิิชาการต่่างๆ  มาใช้้ในการ
วิิเคราะห์์สถานการณ์์ การแก้้ปัญ
ั หาทางด้้านธุุรกิิจตามหลัักจรรยา
บรรณในการประกอบธุุรกิิจ และศึึกษาดููงานนอกสถานที่่�
24 4216 การจััดการความเสี่่�ยง		
3(3-0-6)
24 4216 Risk Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน :ไม่่ มีี
ศึึกษาหลัักการพื้้�นฐานและสภาวะที่่�ก่่อให้้เกิิดความ
เสี่่�ยงในองค์์การ ลัักษณะและรููปแบบความเสี่่�ยง โอกาสที่่�จะ
เกิิดความเสี่่�ยง ผลของความเสี่่�ยงต่่อองค์์การ การวััดและ
ประเมิินมููลค่่าความเสี่่�ยง การวิิเคราะห์์ ด้้านกลยุุทธ์์   ความ
เสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยง
ด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือกฎระเบีียบกระบวนการ
จััดการความเสี่่�ยงและวิิกฤตของธุุรกิิจ เทคนิิคและเครื่่�องมืือที่่�
ใช้้ในการป้้องกัันและการควบคุุมความเสี่่�ยง

24 4210 เตรีี ยมความพร้้ อมสหกิิจศึึกษา
1(0-40-0)
24 4210 Preparation before Co-operative Education
วิิชาบัังคัับก่่ อน : นัักศึึกษาชั้้�นปีี สุุดท้้ าย
การเตรีียมความพร้้อมให้้นัักศึึกษามีีความพร้้อม
สููงสุุดก่่อนที่่�จะออกไปปฏิิบััติิงานสหกิิจศึึกษา ณ สถานประกอบ
การหรืือองค์์กรผู้้�ใช้้บััณฑิิต จะมีีการอบรมเรื่่�อง ความรู้้�ทาง
วิิชาการความรู้้�ในการดำำ�รงชีีวิิตในสัังคมการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�
ร่่วมงาน จริิยธรรมในการประกอบอาชีีพ การสื่่�อสาร การพััฒนา
บุุคลิิกภาพและมนุุษย์์สััมพัันธ์์ การเลืือกงานและสถานประกอบ
การหรืือองค์์กรผู้้�ใช้้บััณฑิิตการเขีียนใบสมััคร การเขีียนประวััติิ
ส่่วนตััว  การเตรีียมตััวเพื่่�อสััมภาษณ์์ การบรรยายพิิเศษของ 24 4219 การประกอบการธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม 3(3-0-6)
สถานประกอบการหรืือองค์์กรผู้้�ใช้้บััณฑิิต การนำำ�เสนอโครงการ 24 4219 Small and Medium Enterprise Management
หรืือผลงานวิิชาการ ความปลอดภััยในสถานประกอบการหรืือ วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 20 2105 หลัักการบริิ หาร
องค์์กรผู้้�ใช้้บััณฑิิต เป็็นต้้น
ศึึกษาลัักษณะของผู้้�ประกอบการ ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นของ
ผู้้�ประกอบการ เครื่่�องมืือสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ การแสวงหา
โอกาสของธุุรกิิจใหม่่ ปััญหาและอุุปสรรคของธุุรกิิจใหม่่ แผน
พััฒนาสำำ�หรัับธุุรกิิจใหม่่   การวางแผนกลยุุทธ์์สำำ�หรัับธุุรกิิจ
ใหม่่และธุุรกิิจที่่�ดำำ�เนิินงานอยู่่�แล้้ว วิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพล
ต่่อความสำำ�เร็็จ การแก้้ปััญหาความขััดแย้้ง รวมทั้้�งการปรัับ
ตััวของกิิจการเพื่่�อรองรัับภาวะเศรษฐกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงและ
เพื่่�อให้้ธุุรกิิจสามารถแข่่งขัันในตลาดได้้
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กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
24 3303 การจััดการธุุรกิิจระหว่่ างประเทศ 3(3-0-6)
24 3203 International Business Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 20 2105 หลัักการบริิ หาร
ศึึกษาสภาพแวดล้้อมธุุรกิิจระหว่่างประเทศ  รููปแบบ
การเข้้าสู่่�ตลาด ทฤษฎีีการค้้าระหว่่างประเทศ การลงทุุนทาง
ตลาดระหว่่างประเทศ กฎเกณฑ์์การค้้าระหว่่างประเทศ (WTO)
การรวมกลุ่่�มทางเศรษฐกิิจ ระบบการเงิินระหว่่างประเทศ การ
ตลาด การบริิหารงานบุุคคล การควบคุุม คำำ�นึึงถึึงคุุณธรรม
จริิยธรรม ของนัักบริิหาร

24 4307 การจััดการส่่ งออกและนำำ�เข้้ า
3(3-0-6)
24 4307 Export-Import Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 24 3303 การจััดการธุุรกิิจ
ระหว่่ างประเทศ
รููปแบบและลัักษณะของตลาดส่่งออกและนำำ�เข้้า  การ
ติิดต่่อซื้้�อขาย เงื่่อ� นไขการค้้า (Incoterms) การขนส่่ง การชำำ�ระเงิิน
การเสนอราคา การต่่อรองราคา การชำำ�ระเงิิน และพิิธีีการศุุลกากร  

24 4309 การจััดการความรู้้�		
3(3-0-6)
24 4309 Knowledge Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 20 2105 หลัักการบริิ หาร
ระบบพััฒนาและบริิหารองค์์ความรู้้� โดยเน้้นการพััฒนา
24 3306 สรรหาคััดเลืือกทรัั พยากรมนุุษย์์
3(3-0-6)
ั ญา
24 3306 Human Resource Recruitment and Selection ทรััพยากรบุุคคลและชุุมชนแนวทางการพััฒนาและจััดการภููมิิปัญ
ั ญาสากล การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เกิิด
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิชิ า 20 3112 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ ท้้องถิ่่น� และภููมิิปัญ
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการวางแผนกำำ�ลัังคน การสำำ�รวจและ องค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� การศึึกษากรณีีตััวอย่่างการจััดการความรู้้�
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลกำำ�ลัังคน การพยากรณ์์กำำ�ลัังคน เทคนิิค
3(3-0-6)
การวางแผนคนในภาครััฐและในภาคธุุรกิิจเอกชน การวิิเคราะห์์ 24 4310 การศึึกษาเฉพาะบุุคคล		
งาน และการประเมิินค่่าของงาน การกำำ�หนดตำำ�แหน่่ง การ 24 4310 Individual Study
สรรหาและการคััดเลืือกบุุคลากร การทดสอบ การสััมภาษณ์์ วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ต้้องศึึกษาวิิชาเอกเฉพาะไม่่ต่ำำ��กว่่า 15 หน่่วยกิิต  
การปฐมนิิเทศและการทดสอบการปฏิิบััติิงาน  
ค้้นคว้้าหรืือทำำ�วิิจััยในวิิชา หรืือหััวข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้อง กัับสาขา
24 3307 การพััฒนาทรัั พยากรมนุุษย์์
3(3-0-6) วิิชาการจััดการ ภายใต้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�และดููแลจากอาจารย์์
ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับมอบหมายจากภาควิิชา
24 3307 Human Resource Development		
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิชิ า 20 3112 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
3(2-2-5)
ศึึกษาแนวคิิด หลัักการและวััตถุุประสงค์์ในการพััฒนา 24 4311 เทคโนโลยีีสารสนเทศทางธุุรกิิจ
ทรััพยากรมนุุษย์์ในองค์์การ ให้้มีีทัักษะ ความรู้้�และความ 24 4311 Business Information Technology
สามารถในงานทรััพยากรมนุุษย์์ทุุกด้้าน การทำำ�ความเข้้าใจ วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
กระบวนการธุุรกิิจ ความต้้องการใช้้สารสนเทศของแต่่ละ
ในพฤติิกรรมและการเรีียนรู้้�ของพนัักงานในองค์์การ การ
วางแผน การจััดการเพื่่�อแก้้ปััญหาการทำำ�งาน การออกแบบ หน้้าที่่ท� างธุุรกิิจการใช้้สารสนเทศในการจััดการกระบวนการธุุรกิิจ
และจััดกิิจกรรมการฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาพนัักงานในรููปแบบ การนำำ�โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปมาใช้้ในการจััดการเช่่น ERP ในด้้านการ
ต่่าง ๆ เพื่่�อความเหมาะสมกัับงานการสร้้างวััฒนธรรมองค์์การ ผลิิต การตลาด การเงิินและบััญชีี และการบริิหารงานบุุคคล
ให้้เอื้้�อต่่อการเผชิิญความเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต และนำำ�เสนอ
24 4313 การประเมิินการปฏิิบััติิงาน
3(3-0-6)
กลยุุทธ์์ในการพััฒนามนุุษย์์
24 4313 Performance Appraisal		
24 3309 การประยุุกต์์โปรแกรมขั้้�นสููงทางการบริิหาร 3(2-2-5) วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิชิ า 20 3112 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
กระบวนการในการกำำ�หนดมาตรฐาน และเป้้าหมาย
24 3309 Advance Business Programing
ของผลงานให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย และกลยุุทธ์์ธุุรกิิจของ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
          การปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมในงาน องค์์การ วิิธีีการประเมิินผลงานของบุุคลากร การให้้ความดีี
ธุุรกิิจขั้้�นสููง ในงานด้้านเอกสาร (MS word) งานด้้านคำำ�นวณ ความชอบ  การปรัับปรุุงผลงานในอนาคต รวมทั้้�งศึึกษาถึึง
ทางธุุรกิิจ (MS Excel) และงานด้้านนำำ�เสนอข้้อมููลทางธุุรกิิจ ความหมาย หลัักการโครงสร้้างหลัักเกณฑ์์และวิิธีีจ่่ายค่่า
ตอบแทนโดยอาศััยการประเมิินค่่างาน ปััจจััยด้้านสภาพ
(MS PowerPoint)
แวดล้้อมทั้้�งภายในและประเมิินค่่างานภายนอกองค์์การที่่�มีี
ผลกระทบต่่อการกำำ�หนดค่่าตอบแทน ตลอดจนเทคนิิคการ
บริิหารค่่าจ้้างเงิินเดืือนและผลประโยชน์์เกื้้�อกููลรููปแบบต่่างๆ
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24 4314 การจััดการธุุรกิิจเฉพาะ		
3(3-0-6)
24 4315 Specific Business Management
ศึึกษาการดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจตามความต้้องการของ
ตลาดหรืือตามที่่น� โยบายภาครััฐส่่งเสริิมและสนัับสนุุนโดยเน้้น
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมทางธุุรกิิจ และผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลง
ของการเมืือง การปกครองและเศรษฐกิิจและสถานการณ์์ทาง
ธุุรกิิจในปััจจุุบันั ที่่มีี� ผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจเฉพาะทาง โอกาส
และอุุปสรรคในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตลอดจนแนวทางในการแก้้ไข
ปััญหาต่่างๆเน้้นการเรีียนรู้้�จากกรณีีศึึกษา
24 4315 การบริิ หารการเปลี่่�ยนแปลง
3(3-0-6)
24 4315 Change Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 20 2105 หลัักการบริิ หาร
ศึึกษาธรรมชาติิของการเปลี่่�ยนแปลงในองค์์การ การ
พััฒนากลยุุทธ์์ การเปลี่่�ยนแปลง การบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง
ในกลุ่่�ม การประเมิินประสิิทธิิภาพของการเปลี่่�ยนแปลง การ
ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงภายนอกองค์์การ บทบาทของ
ผู้้�ริิเริ่่�มการเปลี่่�ยนแปลง โดยพิิจารณาจากสภาพแวดล้้อม
ภายในและภายนอกองค์์การ ทฤษฎีีและแนวคิิดของการพััฒนา
องค์์การ การวิิเคราะห์์และระบุุปััญหา การปรัับปรุุงและพััฒนา
ระบบภายในองค์์การ รวมทั้้�งเทคนิิคในการส่่งเสริิมความคิิด
สร้้างสรรค์์ เพื่่�อการพััฒนานวััตกรรมในองค์์การ คำำ�นึึงถึึง
คุุณธรรม จริิยธรรมของนัักบริิหาร
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24 4316 จริิ ยธรรมทางธุุรกิิจ		
3(3-0-6)
24 4316 Business Ethics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
          ศึึกษาความหมายและความสำำ�คััญของจริิยธรรม ทฤษฎีี
และ แนวความคิิดทางจริิยธรรม ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
จริิยธรรมทางธุุรกิิจ บทบาทของธุุรกิิจกัับความรัับผิิดชอบทาง
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมการปลููกฝััง จริิยธรรมในหน่่วยงาน การ
สร้้างและพััฒนาจริิยธรรมในองค์์กรธุุรกิิจ การใช้้ หลัักธรรมาภิิ
บาลในการบริิหารองค์์กร หลัักจริิยธรรมในการทำำ�งานสำำ�หรัับ 
ผู้้�บริิหารและพนัักงาน หลัักพุุทธศาสนากัับการพััฒนาคุุณธรรม
ของผู้้�บริิหาร

หลัักสููตรบริิ หารธุุรกิิจบััณฑิิต
สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ ธุุรกิิจดิิจิิทััล
หลัักสููตรปรัั บปรุุ ง พ.ศ. 2564
ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ (TQF:HEd)
ชื่่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย
ภาษาอัังกฤษ

:  
:   

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจดิิจิิทััล
Bachelor of Business Administration Program in Digital Business Computer

ชื่่�อปริิ ญญาและชื่่�อสาขาวิิชา
ภาษาไทย	ชื่่�อเต็็ม :
ชื่่�อย่่ อ :
ภาษาอัังกฤษ ชื่่�อเต็็ม :
ชื่่�อย่่ อ    :

บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
บธ.บ.
Bachelor of Business Administration
B.B.A.

ปรัั ชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร

ปรัั ชญา
“สร้้ างบุุคลากรมืืออาชีีพทางด้้ าน ธุุรกิิจดิิจิิทััล ที่่�มีีคุุณธรรมจริิ ยธรรม”
สร้้างบััณฑิิตให้้เป็็นผู้้�รอบรู้้� รวมถึึงบููรณาการความรู้้�หลากหลายด้้าน สามารถสื่่�อสารให้้เกิิดความเข้้าใจตรงประเด็็น
คิิดวิิเคราะห์์เป็็น และสร้้างสรรค์์ ในการจััดการเทคโนโลยีีของสามศาสตร์์ คืือ สารสนเทศ คอมพิิวเตอร์์ และธุุรกิิจดิิจิิทััล เพื่่�อ
การออกแบบ พััฒนา สนัับสนุุน แก้้ปััญหางานสารสนเทศทางธุุรกิิจดิิจิิทััล เพื่่�อรองรัับภาคธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งใน
องค์์กรภาครััฐและเอกชน
วััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร
1. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจดิิจิิทััล ให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจ มีีทัักษะในด้้านคอมพิิวเตอร์์และ
การจััดการธุุรกิิจสามารถสื่่�อสารและประสานงานได้้อย่่างถููกต้้อง และประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีธุุรกิิจดิิจิิทััลให้้เป็็นประโยชน์์ต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้
2. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และจรรยาบรรณในวิิชาชีีพ
3. เพื่่�อพััฒนาคุุณลัักษณะและคุุณสมบััติิของบััณฑิิตในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจดิิจิิทััลให้้สามารถทำำ�งานเป็็นทีีม
และมีีความรัับผิิดชอบในการทำำ�งาน
4. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตในสาขาวิิชาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจดิิจิิทััลให้้ได้้ตามมาตรฐานวิิชาชีีพ และเป็็นที่่�ยอมรัับในองค์์กรภาครััฐ
และเอกชน

กำำ�หนดการใช้้ หลัักสููตร

เริ่่�มใช้้หลัักสููตรนี้้�ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2564 เป็็นต้้นไป
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คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษาในหลัักสููตร 4 ปีี
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาประโยคมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
2. ไม่่เป็็นโรคติิดต่่อร้้ายแรง  และแพทย์์มีีความเห็็นว่่ามีีสุุขภาพเหมาะสมที่่�จะเข้้าศึึกษาได้้
3. ไม่่มีีความประพฤติิที่่�สัังคมรัังเกีียจ และไม่่บกพร่่องในศีีลธรรมอัันดีี
4. มีีผู้้�รัับรองซึ่่�งมีีที่่�อยู่่�ที่่�ทางมหาวิิทยาลััยสามารถติิดต่่อได้้ตลอดเวลา
2. คุุณสมบััติิผู้้� เข้้ าศึึกษาในหลัักสููตร 4 ปีี โดยการเทีียบโอนผลการเรีี ยน
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือเทีียบเท่่า
2. หรืือเคยศึึกษาอยู่่�ในมหาวิิทยาลััย วิิทยาลััย หรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นซึ่่�งสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
รัับรองเพื่่�อโอนหน่่วยกิิตเข้้าศึึกษาต่่อ
3. ไม่่เป็็นโรคติิดต่่อร้้ายแรง และแพทย์์มีีความเห็็นว่่ามีีสุุขภาพเหมาะสมที่่�จะเข้้าศึึกษาได้้
4. ไม่่มีีความประพฤติิที่่�สัังคมรัังเกีียจ และไม่่บกพร่่องในศีีลธรรมอัันดีี
5. มีีผู้้�รัับรองซึ่่�งมีีที่่�อยู่่�ที่่�ทางมหาวิิทยาลััยสามารถติิดต่่อได้้ตลอดเวลา

การคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. การคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษาหลัักสููตร 4 ปีี
1. นัักศึึกษาที่่�เข้้าศึึกษาโดยระบบคััดเลืือกของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา ซึ่่�งพิิจารณาจากคะแนน GAT
รหััสวิิชา 85 30% และ PAT รหััสวิิชา71 20% คะแนน O-net ไม่่ระบุุคะแนนขั้้�นต่ำำ��
2. นัักศึึกษาที่่�มาสมััครด้้วยตนเองที่่�มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี และ ผ่่านการสััมภาษณ์์จากอาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตร
3. นัักศึึกษาทุุนที่่�คััดเลืือกโดยการสอบข้้อเขีียน และการสอบสััมภาษณ์์ จากอาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตร
2.การคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษาหลัักสููตร 4 ปีี โดยการเทีียบโอนผลการเรีี ยน
นัักศึึกษาที่่�มาสมััครด้้วยตนเองที่่�มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี  และ ผ่่านการสััมภาษณ์์จากอาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตร

ระยะเวลาการสำำ�เร็็ จการศึึกษา ดัังนีี้

1.  สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ  (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า                 
ใช้้ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีีการศึึกษา หรืือ 6 ภาคการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
2.  สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า หรืือเคยศึึกษาอยู่่�ใน                      
มหาวิิทยาลััย วิิทยาลััยหรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นๆ ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษารัับรองมาตรฐานเพื่่�อเทีียบโอน                      
หน่่วยกิิตเข้้าศึึกษาต่่อ ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีีการศึึกษา หรืือ 2 ภาคการศึึกษาและไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา ขึ้้�นอยู่่�
กัับหน่่วยกิิตที่่� ได้้รัับการเทีียบโอน
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โครงสร้้ างหลัักสููตร

จำำ�นวนหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 129 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป  หมวดวิิชาเฉพาะ  และหมวด
วิิชาเลืือกเสรีี รวมไม่่น้้อยกว่่า 129 หน่่วยกิิต
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 30 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์   
3  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์  
3  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาภาษา
   
9  หน่่วยกิิต
4.  กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
15  หน่่วยกิิต               
2. หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน 93 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาแกน
36  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
42  หน่่วยกิิต
     1) กลุ่่�มประเด็็นด้้านองค์์กรและระบบสารสนเทศ 15  หน่่วยกิิต
         
     2) กลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�องานประยุุกต์์
12  หน่่วยกิิต
         
     3) กลุ่่�มเทคโนโลยีีและวิิธีีการทางซอฟต์์แวร์์
  9  หน่่วยกิิต
         
     4) กลุ่่�มโครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบ
  6  หน่่วยกิิต
    
3.  กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
15  หน่่วยกิิต
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่ วยกิิต
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 30 หน่่ วยกิิต 2. กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
ประกอบด้้ วย รายวิิชาและจำำ�นวนหน่่ วยกิิต ดัังนี้้�
00 6001   สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
  และการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
  Society, Economy, Politics and Democratic System
00 5000   มนุุษยสััมพัันธ์์
     3(3-0-6)
00 6002   กฎหมายเบื้้�องต้้น
     3(3-0-6)
  Human Relation
  Introduction to Law
00 5001   สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า      1(2-0-2)
00 6003   จิิตวิิทยาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     3(3-0-6)
  Information Services and Study Fundamentals
  Psychology for Quality of Life
00 5002   ศิิลปวััฒนธรรม
     3(3-0-6)
00 6004   จิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Art and Culture
  Business and Industrial Psychology
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6)
00 6005   การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร    3(3-0-6)
  Civilization
  ธรรมชาติิ 
00 5006   จริิยศาสตร์์ วิิสััยทััศน์์ และการดำำ�รงชีีวิิต  3(3-0-6)
  Environmental and Natural Resources Management
  
  Moral, Vision and Life Style
00 5007   ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง  1(0-2-4) 00 6007   เศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
  Study Skills and Self-Development
     3(3-0-6)
00 5008   พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     1(0-2-4) 00 6010   การพััฒนาบุุคลิิกภาพ 
  Personality Development
  Physical Education for Quality of Life
     3(3-0-6)
00 5009   ภููมิิปััญญาไทย
     3(3-0-6) 00 6011   ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางธุุรกิิจ
  Introduction to Business    
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรััชญาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
     3(3-0-6) 00 6013   การจััดการและการเป็็นผู้้�ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
  Philosophy and Life
     3(3-0-6)
00 5012   ความเป็็นพลเมืือง
     3(3-0-6) 00 6015   ไทยศึึกษา
  Thai Studies
  Citizenships
00 5013   ทัักษะการรู้้�สารสนเทศ
     3(3-0-6) 00 6017   การศึึกษาเฉพาะท้้องถิ่่�น (ธนบุุรีีศึึกษา)  3(3-0-6)
  Local Studies (Thonburi Studies)   
  Information Literacy Skills
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3. กลุ่่�มวิิชาภาษาและการสื่่�อสาร จำำ�นวน 15 หน่่ วยกิิต
บัังคัับเรีี ยน 9 หน่่ วยกิิต
00 7000   ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 6 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาต่่ อไปนี้้�
00 7006   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการนำำ�เสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
     3(2-2-5)
  Japanese II
00 7012   ภาษาจีีน 1
     3(2-2-5)
  Chinese I
00 7013   ภาษาจีีน 2
     3(2-2-5)
  Chinese II
00 7017   การฟัังและการพููดภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 1     
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 2      
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่่าเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
00 7025 ภาษาอัังกฤษทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์   3(2-2-5)
English for Engineering
00 7026 ภาษาอัังกฤษทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ 3(2-2-5)
English for Information Technologies
00 7027 ภาษาอัังกฤษทางด้้านการบริิหารธุุรกิิจ   3(2-2-5)
English for Business Administration
00 7028 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อนัักกีีฬาและผู้้�ตััดสิิน     3(2-2-5)
English for Athletes and Referees
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4. กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์ และคณิิตศาสตร์์
บัังคัับเรีี ยน 3 หน่่ วยกิิต
00 8003   พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 6 หน่่ วยกิิต
00 8000   คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิิติิทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8007   การคิิดและการตััดสิินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน ประกอบด้้ วย 3 กลุ่่�มวิิชา

93 หน่่ วยกิิต
1. กลุ่่�มวิิชาแกน จำำ�นวน 36 หน่่ วยกิิต
20 1101   หลัักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1103   การบััญชีีการเงิิน
     3(2-2-5)
  Financial Accounting
20 1104   หลัักเศรษฐศาสตร์์
     3(3-0-6)
  Principles of Economics
20 2105   หลัักการบริิหาร
     3(3-0-6)
  Principle of Management
20 2106   กฎหมายธุุรกิิจและจริิยธรรม
     3(3-0-6)
  Business Law
20 2107   การจััดการการผลิิตและปฏิิบััติิการ      3(3-0-6)
  Production and Operations Management
202110   การจััดการโลจิิสติิกส์์
     3(3-0-6)
  Logistics Management
20 2111   การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป      3(2-2-5)
  ในงานธุุรกิิจ
     
  
  Applied Business Programing
20 3112   การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
     3(3-0-6)
  Human Resources Management
20 3113   การเงิินธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Business Finance
20 3114   การภาษีีอากร   
     3(3-0-6)
  Taxation
20 4115   การจััดการกลยุุทธ์์
     3(3-0-6)
  Strategic Management

2. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ จำำ�นวน 42 หน่่ วยกิิต
กลุ่่�มประเด็็นด้้ านองค์์ กรและระบบสารสนเทศ
จำำ�นวน 15 หน่่ วยกิิต
25 3204   การจััดการข้้อมููลและฐานข้้อมููลสำำ�หรัับธุรุ กิิจ   3(2-2-5)
  Database and Data Management for Business
25 3205   การวิิเคราะห์์ และออกแบบระบบงานทางธุุรกิิจ 3(3-0-6)
  Business System Analysis and Design
25 4209   ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ      3(3-0-6)
  Management Information Systems
25 4211   ความมั่่�นคงของข้้อมููลธุุรกิิจดิิจิิทััล      3(3-0-6)
  Digital Business Data Security
25 4212   โครงงานพิิเศษ1
     1(0-3-6)
  Special Project 1
25 4213   โครงงานพิิเศษ 2
   2(0-6-12)
  Special Project 2
กลุ่่�มเทคโนโลยีีเพื่่�องานประยุุกต์์ จำำ�นวน 12 หน่่ วยกิิต
25 1204   การออกแบบงานกราฟิิกสำำ�หรัับธุรุ กิิจดิิจิิทััล 3(2-2-5)
  Graphics Design for Digital Business
25 2203   แอนิิเมชัันสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล
     3(2-2-5)
  Animation For Digital Business
25 2206   โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิทึึมเพื่่�องานธุุรกิิจ 3(2-2-5)
  Data Structures and Algorithms for Business
25 3202   การออกแบบและผลิิตสื่่�อดิิจิิทััลสำำ�หรัับธุรุ กิิจ 3(2-2-5)
  Design and Production of Digital Media for Business
กลุ่่�มเทคโนโลยีีและวิิธีีการทางซอฟต์์ แวร์์
จำำ�นวน 9 หน่่ วยกิิต
251201   การเขีียนโปรแกรมเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Introduction to Programming
252202   การเขีียนโปรแกรมเชิิงวััตถุุ
     3(2-2-5)
  Object Oriented Programming
253210   การพััฒนาโปรแกรมบนเว็็บสำำ�หรับธุ
ั รุ กิิจดิิจิิทััล   3(2-2-5)
  Web Development for Digital Business
กลุ่่�มโครงสร้้ างพื้้�นฐานของระบบ จำำ�นวน 6 หน่่ วยกิิต
25 1202   เทคโนโลยีีฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ระบบ  3(2-2-5)
  Hardware and System Software Technology
25 2201   เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
     3(3-0-6)
  Computer Networks
3. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
จำำ�นวน 15 หน่่ วยกิิต
25 4301   พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล   3(2-2-5)
  Consumer behavior for Digital Business
25 4303   การพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์   
     3(3-0-6)
  Electronic Commerce

25 4304   การออกแบบเว็็บไซต์์สำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล  3(3-0-6)
  Web Design for Digital Business
25 4305   การบริิหารโครงการธุุรกิิจดิิจิิทััล      3(3-0-6)
  Digital Business Project Management
25 4306   การวิิเคราะห์์และออกแบบเชิิงวััตถุุ      3(3-0-6)
  
  Object Oriented Analysis and Design
25 4308   หััวข้้อพิิเศษทางคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจดิิจิิทััล 3(3-0-6)
  Special topics in Digital Business Computer
25 4310 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลธุุรกิิจอััจฉริิยะ      3(2-2-5)
  Business Intelligence Data Analysis
25 4312   การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีเสมืือนเพื่่�อธุุรกิิจดิิจิิทััล  3(2-2-5)
  Applying Virtual Technology for Digital Business
25 4313   การจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่
     3(2-2-5)
  Big Data Management
254314   สััมมนาคอมพิิวเตอร์์ธุุรกิิจดิิจิิทััล      3(3-0-6)
  Digital Business Computer Seminar
25 4316   การประยุุกต์์ใช้้สื่่อ� สัังคมออนไลน์์เพื่่�อธุุรกิิจดิิจิิทััล 3(2-2-5)
  Applying Social Media Platform for Digital Business
25 4317   เตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษา
   1(0-40-0)
  Preparation before Co-operative Education
25 4318   สหกิิจศึึกษา
6(0-400-0)
  Co-operative Education  
25 4319   การพััฒนาโปรแกรมบนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่   
� 3(2-2-5)
  Mobile Application Development
25 4320   เหมืืองข้้อมููล
     3(2-2-5)
  Data Mining
25 4321   การพััฒนาโปรแกรมเพื่่�อการประมวลผล 3(2-2-5)
  แบบอััตโนมััติิ
  Robotic Process Automation (RPA)
รายวิิชาหมวดวิิชาเลืือกเสรีี จำำ�นวน 6 หน่่ วยกิิต
เลืือกเรีียนอย่่างน้้อย 2 รายวิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
จากรายวิิชาที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี ในระดัับปริิญญา
ตรีี โดยไม่่ซ้ำำ��กัับรายวิิชาที่่�เคยเรีียนมาแล้้ว
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
แผนการศึึกษาสำำ�หรัั บหลัักสููตร 4 ปีี
ปีที่่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 50xx รายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย

3 (3-0-6)

00 8003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 (2-2-5)

20 1101 หลักการตลาด
25 1201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
25 1202 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 60xx รายวิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน
00 80xx รายวิชากลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
20 2105 หลักการบริหาร
20 2107 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
25 1204 การออกแบบงานกราฟิกสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
รวม
ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7016 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
3 (3-0-6)

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

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
18 (15-6-33)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)

00 80xx รายวิิชากลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
20 1103 การบััญชีีการเงิิน

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

20 1104 หลัักเศรษฐศาสตร์์
25 2203 แอนิิเมชัันสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล
25 2206 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิทึึมเพื่่�องานธุุรกิิจ
รวม

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18 (15-6-32)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 70xx รายวิิชากลุ่่�มวิิชาภาษา

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)

20 2106 กฎหมายธุุรกิิจและจริิยธรรม
20 2110 การจััดการโลจิิสติิกส์์

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

25 2201 เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
25 2202 การเขีียนโปรแกรมเชิิงวััตถุุ
xx xxxx รายวิิชาหมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวม

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

	กรณีีที่่� 1 สำำ�หรัั บนัักศึึกษาที่่�ไม่่ เลืือกสหกิิจ
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 70xx รายวิิชากลุ่่�มวิิชาภาษา

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)

20 2111 การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปในงานธุุรกิิจ
25 3202 การออกแบบและผลิิตสื่่�อดิิจิิทััลสำำ�หรัับธุุรกิิจ

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

25 3204 การจััดการข้้อมููลและฐานข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจ
25 43xx กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15 (10-10-25)

ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 3112 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

20 3113 การเงิินธุุรกิิจ
25 3205 การวิิเคราะห์์ และออกแบบระบบงานทางธุุรกิิจ

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

25 3210 การพััฒนาโปรแกรมบนเว็็บสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล
25 43xx กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15 (13-4-28)
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	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
20 3114 การภาษีีอากร

ชื่่�อวิิชา

25 4209 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ
25 4212 โครงงานพิิเศษ 1
25 43xx กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
25 43xx กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
รวม
	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 4115 การจััดการกลยุุทธ์์
25 4211 ความมั่่�นคงของข้้อมููลธุุรกิิจดิิจิิทััล
25 4213 โครงงานพิิเศษ 2
25 43xx กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
xx xxxx รายวิิชาหมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวม
	กรณีีที่่� 2 สำำ�หรัั บนัักศึึกษาที่่�เลืือกสหกิิจ
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 70xx รายวิิชากลุ่่�มวิิชาภาษา
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หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)

20 2111 การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปในงานธุุรกิิจ
2 03114 การภาษีีอากร

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

25 3202 การออกแบบและผลิิตสื่่�อดิิจิิทััลสำำ�หรัับธุุรกิิจ
25 3204 การจััดการข้้อมููลและฐานข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจ
25 43xx กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
รวม

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

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 3112 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
20 3113 การเงิินธุุรกิิจ
25 3205 การวิิเคราะห์์ และออกแบบระบบงานทางธุุรกิิจ
25 3210
25 4212
25 43xx
25 4317

การพััฒนาโปรแกรมบนเว็็บสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล
โครงงานพิิเศษ 1
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
เตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษา
รวม

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 4115 การจััดการกลยุุทธ์์

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

25 4209 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ

3 (3-0-6)

25 4211 ความมั่่�นคงของข้้อมููลธุุรกิิจดิิจิิทััล

3 (3-0-6)

25 4213 โครงงานพิิเศษ 2
25 43xx กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
xx xxxx รายวิิชาหมวดวิิชาเลืือกเสรีี

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

รวม
	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
25 4318 สหกิิจศึึกษา

ชื่่�อวิิชา
รวม

17 (14-8-41)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
6 (0-400-0)
6 (0-400-0)

แผนการศึึกษาสำำ�หรัั บหลัักสููตร 4 ปีี (โดยการเทีียบโอนผลการเรีี 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 1104 หลักเศรษฐศาสตร์

3 (3-0-6)

25 1201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
25 1204 การออกแบบงานกราฟิกสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
25 3204 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
รวม

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18 (13-10-31)
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ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 70xx รายวิชากลุ่มวิชาภาษา
20 2107 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
20 3112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
25 2202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
25 2203 แอนิเมชันสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
25 3205 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ
รวม
	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 2111 การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปในงานธุุรกิิจ
20 3113 การเงิินธุุรกิิจ
25 3202 การออกแบบและผลิิตสื่่�อดิิจิิทััลสำำ�หรัับธุุรกิิจ
25 3210
25 43xx
25 4212
xx xxxx

การพััฒนาโปรแกรมบนเว็็บสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
โครงงานพิิเศษ 1
รายวิิชาหมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวม

	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
20 3114 การภาษีีอากร

ชื่่�อวิิชา

20 4115 การจััดการกลยุุทธ์์
25 4211 ความมั่่�นคงของข้้อมููลธุุรกิิจดิิจิิทััล
25 43xx
25 43xx
25 4213
xx xxxx
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กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
โครงงานพิิเศษ 2
รายวิิชาหมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวม

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18 (14-8-33)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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 (14-11-28)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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 (16-9-46)

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

ดููรายละเอีียดหน้้า 263 - 268

หมวดวิิชาเฉพาะ

กลุ่่�มวิิชาแกน
ดููรายละเอีียดหน้้า 222 - 223

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25 2201 เครืื อข่่ ายคอมพิิวเตอร์์ 		
3(3-0-6)
25 2201 Computer Networks
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 251202 เทคโนโลยีีฮาร์์ดแวร์์
และซอฟต์์ แวร์์ ระบบ
แนวคิิดและองค์์ประกอบของระบบเครืือข่่าย มาตรฐาน
แบบจำำ�ลองโอเอสไอ โทโพโลยีี อุุปกรณ์์เครืือข่่าย โพรโทคอล
และสื่่�อสััญญาณ ระบบเครืือข่่ายระดัับและประเภทต่่างๆ การ
จััดการเครืือข่่าย เทคโนโลยีีเครืือข่่ายไร้้สาย การแก้้ไขปััญหา
เครืือข่่าย การจััดการความเสี่่�ยง ประเภทภััยคุุกคาม และการ
3(2-2-5)
จััดการความมั่่�นคงของเครืือข่่ายเบื้้�องต้้น

กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
25 1201 การเขีียนโปรแกรมเบื้้�องต้้ น
Introduction to Programming
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
โครงสร้้าง กฎเกณฑ์์ ขั้้�นตอน การเขีียนโปรแกรมใน
แพลตฟอร์์มดิิจิิทััล โดยใช้้ภาษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่่�ง
หลัักการเขีียนโปรแกรม ฝั่่�งลููกข่่าย และ ฝั่่�งแม่่ข่่าย ชนิิดของ
ข้้อมููลที่่�เป็็นมาตรฐาน ตััวแปร นิิพจน์์ และตััวดำำ�เนิินการ คำำ�สั่่�ง
ควบคุุมการทำำ�งาน โปรแกรมย่่อย ฟัังก์์ชันั โดยการศึึกษาตััวอย่่าง
โปรแกรมด้้านธุุรกิิจดิิจิิทััล และทดลองเขีียนคำำ�สั่่�งโปรแกรม

25 2202 การเขีียนโปรแกรมเชิิงวััตถุุ
3(2-2-5)
25 2202 Object Oriented Programming
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 251201 การเขีียนโปรแกรม
เบื้้�องต้้ น
แนวคิิดการเขีียนโปรแกรมเชิิงวััตถุุทางธุุรกิิจดิิจิิทััล
หลัักการสร้้างคลาส การสืืบทอดคุุณสมบััติิ คุุณสมบััติิหลาย
รููปแบบ การห่่อหุ้้�ม วิิธีีนำำ�คลาสมาใช้้งาน เหตุุการณ์์ต่่างๆ วิิธีี
เชื่่�อมต่่อฐานข้้อมููลด้้วยหลัักการโปรแกรมเชิิงวััตถุุ วิิธีีจััดการ
25 1202 เทคโนโลยีีฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ระบบ 3(2-2-5)
ความผิิดปกติิของโปรแกรม และวิิธีีประยุุกต์์ในงานธุุรกิิจดิิจิิทััล
Hardware and System Software Technology
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
25 2203 แอนิิเมชัันสำำ�หรัั บธุุรกิิจดิิจิิทััล
3(2-2-5)
องค์์ประกอบของระบบเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ หน้้าที่่�
25 2203 Animation For Digital Business
และการทำำ�งานของส่่วนประกอบต่่างๆ การติิดตั้้�งประกอบชิ้้�น
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 251204 การออกแบบงาน
ส่่วน  เทคนิิคการซ่่อมบำำ�รุุงคอมพิิวเตอร์์ การติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์
กราฟิิ กสำำ�หรัั บธุุรกิิจดิิจิิทััล
ระบบ และหลัักการทำำ�งานของซอฟต์์แวร์์ระบบ
ศึึกษาแนวคิิดและทฤษฎีีแอนิิเมชััน หลัักการนำำ�เสนอ
เนื้้�อหา ตามลํําดัับภาพในเนื้้�อเรื่่�อง และเสีียงในระบบดิิจิิทััล
25 1204 การออกแบบงานกราฟิิ กสำำ�หรับั ธุุรกิิจดิิจิทัิ ลั 3(2-2-5)
เทคโนโลยีีแอนิิเมชััน หลัักการออกแบบแอนิิเมชััน และการ
25 1204 Graphics Design for Digital Business
ประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมด้้านการผลิิตสื่่�อดิิจิิทััลสำำ�หรัับธุุรกิิจ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
องค์์ประกอบพื้้�นฐานของระบบกราฟิิก ทฤษฎีีการ
25 2206 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิทึมึ เพื่่�องานธุุรกิิจ 3(2-2-5)
ออกแบบกราฟิิก หลัักการทฤษฎีีพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ประยุุกต์์
25 2206 Data Structures and Algorithms For Business
ใช้้การออกแบบงานด้้านกราฟิิกให้้ตรงกัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 251201 การเขีียนโปรแกรม
และกลุ่่�มเป้้าหมาย และสร้้างการรัับรู้้�ทางการตลาดการออกแบบ
เบื้้�องต้้ น
งานด้้านกราฟิิกสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล
ทฤษฎีีโครงสร้้างข้้อมููลและขั้้�นตอนวิิธีี  การค้้นหา
ข้้อมููล การเรีียงลำำ�ดัับข้้อมููล การประยุุกต์์โครงสร้้างข้้อมููลเพื่่�อ
แก้้ปััญหาในธุุรกิิจ การแปลงขั้้�นตอนวิิธีีให้้อยู่่�ในรููปแบบของ
โมเดลทางอััลกอริิทึึมทางธุุรกิิจเพื่่�อสนัับสนุุนการตััดสิินใจ
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25 3202 การออกแบบและผลิิตสื่่�อดิิจิทัิ ลั สำำ�หรัับธุุรกิิจ 3(2-2-5)
25 3202 Design and Production of Digital Media for Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 251204 การออกแบบงาน
กราฟิิ กสำำ�หรัั บธุุรกิิจดิิจิิทััล
ศึึกษาแนวคิิด ทฤษฎีี หลัักการออกแบบ และผลิิต
สื่่�อสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััลเทคโนโลยีีการผลิิตสื่่�อ การประยุุกต์์ใช้้
เครื่่�องมืือและโปรแกรมด้้านการผลิิตสื่่�อดิิจิิทััลสำำ�หรัับธุุรกิิจ
25 3204 การจััดการข้้อมููลและฐานข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจ 3(2-2-5)
25 3204 Database and Data Management for Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 008003 พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์
และเทคโนโลยีีสารสนเทศ
หลัักสำำ�คััญของการจััดการข้้อมููล สถาปััตยกรรม
ระบบฐานข้้อมููล คุุณสมบััติิของฐานข้้อมููล การออกแบบฐาน
ข้้อมููล ระบบบริิหารจััดการฐานข้้อมููล คำำ�สั่่�งบริิหารจััดการฐาน
ข้้อมููล ความมั่่�นคงของฐานข้้อมููล การดููแลระบบฐานข้้อมููล
แนวคิิดข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data)

25 4209 ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ 3(3-0-6)
25 4209 Management Information Systems
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
องค์์ประกอบของระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบ
สารสนเทศ การประยุุกต์์ใช้้ และการบููรณาการระบบสารสนเทศ ใน
ยุุคดิิจิิทััล กลยุุทธ์์การนำำ�ระบบสารสนเทศเพื่่�อใช้้ปรัับเปลี่่ย� นองค์์กร
และการพััฒนาองค์์กร การบริิหารทรััพยากรระบบสารสนเทศ ระบบ
สนัับสนุุนการตััดสิินใจ โดยใช้้แนวคิิดข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data)

25 4211 ความมั่่�นคงของข้้ อมููลธุุรกิิจดิิจิิทััล 3(3-0-6)
25 4211 Digital Business Data Security
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิชิ า 252201 เครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
นโยบายและประเภทของภััยคุุกคามที่่เ� กิิดขึ้้�นกัับธุรุ กิิจ
ดิิจิิทััล สาเหตุุ ผลกระทบ การประเมิินความเสี่่�ยง การป้้องกััน
ภััยจากระบบคอมพิิวเตอร์์ เครืือข่่าย การเข้้าถึึงข้้อมููลโดยไม่่ได้้
รัับอนุุญาต โปรแกรมฝัังตััวประสงค์์ร้า้ ย อาชญากรรมคอมพิิวเตอร์์
มาตรการความปลอดภััยของข้้อมููลทางธุุรกิิจดิิจิิทััล  พระราช
บััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ และ
3(3-0-6) พระราชบััญญััติิการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์

25 3205 การวิิเคราะห์์ และออกแบบระบบ
25 3205 System Analysis and Design
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 253204 การจััดการข้้ อมููล
และฐานข้้ อมููลสำำ�หรัั บธุุรกิิจ
องค์์ประกอบของระบบงานทางธุุรกิิจ แนวคิิด ประเภท
ทางเลืือก วิิธีีการพััฒนากระบวนการพััฒนาระบบ การวิิเคราะห์์
ความต้้องการ การสร้้างแผนภาพแสดงแบบจำำ�ลอง การออกแบบ
ระบบ  เอกสารทางเทคนิิคของการออกแบบ การนำำ�เสนอผล
การวิิเคราะห์์และออกแบบ มาตรฐานการพััฒนาซอฟต์์แวร์์

25 4212 โครงงานพิิเศษ 1		
1(0-3-6)
25 4212 Special Project 1
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เป็็ นนัักศึึกษาปีี สุุดท้้ าย
บููรณาการความรู้้�รวบยอดด้้านคอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีี
สารสนเทศ และธุุรกิิจดิิจิิทััล และศึึกษาค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิม เพื่่�อ
พััฒนาระบบสารสนเทศทางธุุรกิิจดิิจิิทััล
25 4213 โครงงานพิิเศษ 2 		
2(0-6-12)
25 4313 Special Project 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 254212 โครงงานพิิเศษ 1
โครงงานปฏิิบััติิเพื่่�อสร้้างระบบงานสารสนเทศทาง
ธุุรกิิจดิิจิิทััล หรืือสื่่�อมััลติิมีีเดีียสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล ตามที่่�ได้้
ออกแบบไว้้ในโครงงานพิิเศษ 1 โดยต้้องมีีการนำำ�เสนอ และ
จััดทำำ�รููปเล่่มปริิญญานิิพนธ์์

25 3210 การพััฒนาโปรแกรมบนเว็็บสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิทัิ ลั 3(2-2-5)
25 3210 Web Development for Digital Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 251201 การเขีียนโปรแกรม
เบื้้�องต้้ น
เทคโนโลยีีเว็็บในยุุคธุุรกิิจดิิจิิทััล การออกแบบส่่วน
ติิดต่่อผู้้�ใช้้ที่่�รองรัับการแสดงผลได้้ในทุุกอุุปกรณ์์ (Responsive
Design) การสร้้างเว็็บแบบสแตติิกและไดนามิิก สภาวะแวดล้้อม
ของเว็็บแอพพลิิเคชััน การเขีียนโปรแกรมฝั่่�งลููกข่่าย ฝั่่�งแม่่ข่่าย กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
การส่่งค่่าตััวแปร กลไกคุุกกี้้� กลไกเซสชััน และ ระบบประมวล 25 4301 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคสำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิทัิ ลั 3(3-0-6)
ผลร่่วมกัับฐานข้้อมููล
25 4301 Consumer behavior for Digital Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาแนวคิิดเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค กระบวนการ
ตััดสิินใจของผู้้�บริิโภค กระบวนการยอมรัับนวััตกรรมของ              
ผู้้�บริิโภค ความสำำ�คััญของการวิิจััยของผู้้�บริิโภค พฤติิกรรม             
ผู้้�บริิโภคกัับสัังคมในโลกยุุคดิิจิิทััล พระราชบััญญััติิคุ้้�มครอง         
ผู้้�บริิโภค และการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับธุุรกิิจยุุคดิิจิิทััล
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

25 4303 การพาณิิชย์์ อิิเล็็กทรอนิิกส์์
3(3-0-6)
25 4303 Electronic Commerce
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาโครงสร้้างพื้้�นฐานของการประกอบธุุรกิิจ การ
วางแผน การกำำ�หนดกลยุุทธ์์การประกอบธุุรกิิจ ประโยชน์์และ
การได้้เปรีียบเชิิงการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ ผลกระทบต่่อคู่่�แข่่งและ
ตลาด โครงสร้้างพื้้�นฐานของพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ รููปแบบใน
การประกอบธุุรกิิจแบบพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การจดทะเบีียน
พาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การตลาดดิิจิิทััล การวิิเคราะห์์กลุ่่�มเป้้า
หมายเพื่่�อการโฆษณาออนไลน์์ เป็็นต้้น กฎหมายและจริิยธรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การเข้้ารหััสและระบบ
ความปลอดภััย ระบบการชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จริิยธรรม
ระบบการจััดส่่ง การเตรีียมความพร้้อมและการจััดองค์์กร

25 4308 หััวข้้ อพิิเศษทางคอมพิิวเตอร์์ธุรุ กิิจดิิจิทัิ ลั 3(3-0-6)
25 4308 Special Topics In Digital Business Computer
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หััวข้้อที่่�น่่าสนใจทางด้้านธุุรกิิจดิิจิิทััล เพื่่�อให้้ทัันต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงของระบบงานธุุรกิิจในปััจจุุบััน

25 4304 การออกแบบเว็็บไซต์์สำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิทัิ ลั 3(3-0-6)
25 4304 Web Design for Digital Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาการออกแบบโครงสร้้างเว็็บไซต์์ หลัักการเลืือก
ใช้้สีี  การจััดรููปแบบเนื้้�อหาเว็็บเพจ การจััดวางองค์์ประกอบ
ของเว็็บเพจและเว็็บไซต์์ การออกแบบด้้วยหลัักการตอบสนอง
ทุุกอุุปกรณ์์ (Responsive Design) การออกแบบส่่วนติิดต่่อ
กัับผู้้�ใช้้ด้้วยหลัักการ UX/UI และการเลืือกใช้้แพลตฟอร์์ม
เว็็บไซต์์สำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล

25 4312 การประยุุกต์ใ์ ช้้เทคโนโลยีีเสมืือนเพื่่�อธุุรกิิจดิิจิทัิ ลั 3(2-2-5)
25 4312 Applying Virtual Technology for Digital Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 008003 พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์
และเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ศึึกษาหลัักการ วิิธีีการรวมสภาพแวดล้้อมจริิงกัับวััตถุุ
เสมืือนเข้้าด้้วยกััน (Augmented reality หรืือ AR ) โดยวััตถุุ
เสมืือนประกอบด้้วย ภาพ เสีียง วิิดีีโอ ข้้อมููลต่่างๆ ที่่�สามารถ
ประมวลผลด้้วยคอมพิิวเตอร์์ สมาร์์ทโฟน และแท็็บเล็็ต เพื่่�อ
สร้้างสรรค์์และสนัับสนุุนธุุรกิิจดิิจิิทััล

25 4305 การบริิ หารโครงการธุุรกิิจดิิจิิทััล
3(3-0-6)
25 4305 Digital Business Project Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาองค์์ความรู้้�หลัักทางธุุรกิิจดิิจิิทััล ความเป็็นไป
ได้้ของโครงการ การจััดทำำ�ข้้อเสนอโครงการ การวางแผน
โครงการ การสร้้างทีีมงาน การติิดต่่อสื่่�อสาร การจััดซื้้�อจััดจ้้าง
การบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารเวลาและงบประมาณโครงการ
การบริิหารคุุณภาพโครงการ การจััดทำำ�เอกสารโครงการ การนำำ�
เสนอโครงการ ติิดตาม ควบคุุม และประเมิินผลโครงการ

25 4313 การจััดการข้้ อมููลขนาดใหญ่่
3(2-2-5)
25 4313 Big Data Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 253204 การจััดการข้้ อมููล
และฐานข้้ อมููลสำำ�หรัั บธุุรกิิจ
การบริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่และวิิทยาการ
ข้้อมููล โครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�หรัับข้้อมููลขนาดใหญ่่ การรวบรวม
ข้้อมููล การจััดเก็็บข้้อมููล การประมวลผลข้้อมููล การวิิเคราะห์์
ข้้อมููล การแสดงผล การเผยแพร่่ข้้อมููล ผลกระทบของข้้อมููล
ขนาดใหญ่่ต่่อโซ่่อุุปทาน การตลาด และฟัังก์์ชัันอื่่�นๆ ที่่�สำำ�คััญ
ในธุุรกิิจดิิจิิทััล และกรณีีศึึกษา

25 4306 การวิิเคราะห์์ และออกแบบเชิิงวััตถุุ 3(3-0-6)
25 4306 Object Oriented Analysis and Design
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 008003 พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์
และเทคโนโลยีีสารสนเทศ
แนวคิิดการวิิเคราะห์์และออกแบบเชิิงวััตถุุ วงจรชีีวิิต
การวิิเคราะห์์และออกแบบเชิิงวััตถุุ ขั้้�นตอนการออกแบบระบบ
สารสนเทศเชิิงวััตถุุ การออกแบบโดยใช้้ UML (Unified Modeling Language) Use Case Diagram, Use Case Description, Class Diagram, Collaboration Diagram, Sequence
Diagram, Activity Diagram and State Chart

25 4310 การวิิเคราะห์์ ข้้อมููลธุุรกิิจอััจฉริิ ยะ 3(2-2-5)
25 4310 Business intelligence data analysis
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 008003 พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์
และเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เรีียนรู้้�เครื่่�องมืือการจััดการข้้อมููล การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
โดยการรวบรวมข้้อมููลในอดีีตจนถึึงปััจจุุบัันเพื่่�อพยากรณ์์
แนวทางการพััฒนา แก้้ปััญหา และประยุุกต์์ใช้้ในธุุรกิิจดิิจิิทััล

25 4314 สััมมนาคอมพิิวเตอร์์ ธุุรกิิจดิิจิิทััล 3(3-0-6)
25 4314 Digital Business Computer Seminar
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษากรณีีศึึกษา ปััญหา และหััวข้้อที่่�สนใจ นำำ�เสนอ
ที่่�เสนอที่่�ประชุุมกลุ่่�ม นำำ�มาวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ และสรุุปข้้อคิิด
เห็็นผ่่านการจััดสััมมนา
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25 4316 การประยุุกต์์ใช้้ สื่่� อสัังคมออนไลน์์ 3(2-2-5)
เพื่่�อธุุรกิิจดิิจิิทััล			
25 4316 Applying Social Media Platform for Digital Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การเรีียนรู้้�สื่่�อสัังคมออนไลน์์สำำ�หรัับธุุรกิิจดิิจิิทััล เช่่น
Facebook, Line, Instagram, Shopee, Lazada, Alibaba,
eBay, Amazon เป็็นต้้น หลัักการเลืือกใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์
วิิธีีการสร้้าง วิิธีีการดููแล การวิิเคราะห์์ค่่าทางสถิิติิเพื่่�อกำำ�หนด
กลุ่่�มเป้้าหมาย การโฆษณาบนแพลตฟอร์์มธุุรกิิจดิิจิิทััล การ
บริิหารจััดการความคุ้้�มค่่าด้้านการโฆษณา
25 4317 เตรีี ยมความพร้้ อมสหกิิจศึึกษา 1(0-40-0)
25 4317 Preparation before Co-operative Education
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สำำ�หรัั บนัักศึึกษา 4 ปีี ชั้้�นปีี ที่่� 3
การเตรีียมความพร้้อมให้้นัักศึึกษามีีความพร้้อม
สููงสุุดก่่อนที่่�จะออกไปปฏิิบััติิงานสหกิิจศึึกษา ณ สถานประกอบ
การหรืือองค์์กรผู้้�ใช้้บััณฑิิต จะมีีการอบรมเรื่่�อง ความรู้้�ทาง
วิิชาการความรู้้�ในการดำำ�รงชีีวิิตในสัังคมการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�
ร่่วมงานจริิยธรรมในการประกอบอาชีีพ การสื่่�อสาร การพััฒนา
บุุคลิิกภาพและมนุุษยสััมพัันธ์์ การเลืือกงานและสถานประกอบ
การหรืือองค์์กรผู้้�ใช้้บััณฑิิตการเขีียนใบสมััคร การเขีียนประวััติิ
ส่่วนตััว  การเตรีียมตััวเพื่่�อสััมภาษณ์์ การบรรยายพิิเศษของ
สถานประกอบการหรืือองค์์กรผู้้�ใช้้บััณฑิิต การนำำ�เสนอโครงการ
หรืือผลงานวิิชาการ ความปลอดภััยในสถานประกอบการณ์์
หรืือองค์์กรผู้้�ใช้้บััณฑิิต เป็็นต้้น

25 4319 การพััฒนาโปรแกรมบนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� 3(2-2-5)
25 4319 Mobile Application Development
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบได้้วิชิ า 251201 การเขีียนโปรแกรมเบื้้�องต้้น
แนวคิิดพื้้�นฐานของการพััฒนาโปรแกรมบนมืือถืือ
และอุุปกรณ์์พกพา ภาพรวมของสถาปััตยกรรมโทรศััพท์์มืือ
ถืือ แนะนำำ�แพลตฟอร์์มโทรศััพท์์มืือถืือที่่�สำำ�คััญและภาษาที่่�ใช้้
กัับแต่่ละแพลตฟอร์์ม การเขีียนโปรแกรมประยุุกต์์บนโทรศััพท์์
มืือถืือและบนอุุปกรณ์์พกพา การสร้้างส่่วนต่่อประสานผู้้�ใช้้
การจััดการข้้อมููล การติิดต่่อกัับเครืือข่่ายโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
25 4320 เหมืืองข้้ อมููล			
3(2-2-5)
25 4320 Data Mining
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 253204 การจััดการข้้ อมููล
และฐานข้้ อมููลสำำ�หรัั บธุุรกิิจ
ความสำำ�คััญและประโยชน์์ของเหมืืองข้้อมููล ความ
สััมพัันธ์์กัับระบบธุุรกิิจอััจฉริิยะ หลัักการเกี่่�ยวกัับเหมืืองข้้อมููล
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยโมเดลต่่างๆ เช่่น Decision Tree,
Neural Network, Data Clustering

25 4321 การพััฒนากระบวนการหุ่่�นประมวลผลอััตโนมััติิ 3(2-2-5)
25 4321 Robotic Process Automation (RPA)
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 008003 พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์
และเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ศึึกษาแนวคิิด ส่่วนประกอบของสถาปััตยกรรมการ
สร้้างและพััฒนากระบวนการหุ่่�นประมวลผลอััตโนมััติิ  (RPA)
ตามแนวทางธุุรกิิจดิิจิิทััลในยุุคปััจจุุบััน ที่่�มุ่่�งเน้้นการแปลง
25 4318 สหกิิจศึึกษา 			
6(0-400-0) กระบวนการในส่่วนงานต่่างๆ ให้้สามารถประมวลผลอััตโนมััติิ 
25 4318 Co-operative Education
โดยศึึกษาและลงมืือปฏิิบััติิทีีละขั้้�นตอนเพื่่�อการสร้้าง พััฒนา
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบได้้ วิิชา 254317 เตรีี ยมความพร้้ อม ปรัับปรุุง ดููแลรัักษา และใช้้กระบวนการหุ่่�นประมวลผลอััตโนมััติิ
สหกิิจศึึกษา
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การจััดการศึึกษาให้้นัักศึึกษาได้้ไปปฏิิบััติิงานใน
สถานประกอบการในระหว่่างที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ได้้เชื่่�อมโยงการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนกัับประสบการณ์์จากการ
ปฏิิบััติิงานจริิง ในสถานประกอบการ โดยปฏิิบััติิงานเต็็มเวลา
มีีการประเมิินผลและการรัับรองการปฏิิบััติิงาน จากสถาน
ประกอบการ และจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลัักสููตรบริิ หารธุุรกิิจบััณฑิิต
สาขาวิิชาการตลาด
หลัักสููตรปรัั บปรุุ ง พ.ศ. 2564
ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ (TQF:HEd)
ชื่่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย
ภาษาอัังกฤษ

:  
:   

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่่�อปริิ ญญาและชื่่�อสาขาวิิชา
ภาษาไทย	ชื่่�อเต็็ม :
ชื่่�อย่่ อ :
ภาษาอัังกฤษ ชื่่�อเต็็ม :
ชื่่�อย่่ อ    :

บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
B.B.A. (Marketing)

ปรัั ชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร

ปรัั ชญา
“มุ่่�งผลิิตบััณฑิิต ให้้มีีความรู้้�ด้้านการตลาดที่่�ทัันสมััย มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ กล้้าคิิด กล้้าทำำ� ควบคู่่�คุุณธรรม”

วััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร
1. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีทัักษะด้้านการตลาดแบบ Online และการตลาดแบบ Offline สามารถปฏิิบััติิงานและประกอบ
อาชีีพได้้อย่่างมืืออาชีีพ
2. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความสามารถในการคิิดวิิเคราะห์์และริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ โดยใช้้ความรู้้�และประสบการณ์์ในสาขา
วิิชาการตลาดนำำ�มาแก้้ไขปััญหาในการทำำ�งานและการประกอบอาชีีพได้้            
3. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีทัักษะความสามารถด้้านการสื่่�อสาร การใช้้คอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศ และการ
ประยุุกต์์ใช้้เครื่่�องมืือทางการตลาด
4. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีคุุณธรรมและจริิยธรรมในตน ในวิิชาชีีพ สามารถดำำ�รงตนได้้ในสัังคม มีีวิินััยและซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
ในการประกอบอาชีีพ

ระบบการจััดการศึึกษา

การจััดการศึึกษา ระบบทวิิภาค โดย 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออกเป็็น 2 ภาคการศึึกษาปกติิ 1 ภาคการศึึกษาปกติิมีีระยะ
เวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์
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คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า
2. เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง หรืือเทีียบเท่่า หรืืออนุุปริิญญา
3. มีีเกณฑ์์คุุณสมบััติิเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้� ให้้เป็็นไปตามประกาศมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี เรื่่�องวิิธีีการรัับนัักศึึกษาและให้้นัักศึึกษา
พ้้นสภาพ พ.ศ. 2550

การคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษา

หลัักสููตร

1. เข้้าศึึกษาโดยระบบคััดเลืือกของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
2. เข้้าศึึกษาโดยมหาวิิทยาลััยธนบุุรีีเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการเอง
3. การคััดเลืือกโดยคณาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตร ด้้วยวิิธีีการสอบข้้อเขีียน และ/หรืือ การสอบสััมภาษณ์์
4. นัักศึึกษาทุุนที่่�คััดเลืือกโดยการสอบข้้อเขีียน และการสอบสััมภาษณ์์ จากอาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตร
5. นัักศึึกษาทุุนประเภทกีีฬาโดยการทดสอบความสามารถพิิเศษ จากคณะกรรมการฝ่่ายกีีฬาและอาจารย์์ประจำำ�

ระยะเวลาการสำำ�เร็็ จการศึึกษา ดัังนี้้�

1.  สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ  (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า                 
ใช้้ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีีการศึึกษา หรืือ 6 ภาคการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
2.  สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า หรืือเคยศึึกษาอยู่่�ใน                      
มหาวิิทยาลััย วิิทยาลััยหรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นๆ ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษารัับรองมาตรฐานเพื่่�อเทีียบโอน                      
หน่่วยกิิตเข้้าศึึกษาต่่อ ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีีการศึึกษา หรืือ 2 ภาคการศึึกษาและไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา ขึ้้�นอยู่่�
กัับหน่่วยกิิตที่่� ได้้รัับการเทีียบโอน
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โครงสร้้ างหลัักสููตร

จำำ�นวนหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 129 หน่่วยกิิต ประกอบด้้วย หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป  หมวดวิิชาเฉพาะ  และหมวด
วิิชาเลืือกเสรีี รวมไม่่น้้อยกว่่า 129 หน่่วยกิิต
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 30 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์   
  3  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์  
  3  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาภาษา
   
15  หน่่วยกิิต
4.  กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
  9  หน่่วยกิิต               
2. หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน 93 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาแกน
36  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
33  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
24  หน่่วยกิิต
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่ วยกิิต
2. กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
ประกอบด้้ วย รายวิิชาและจำำ�นวนหน่่ วยกิิต ดัังนี้้�
00 6001   สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
  และการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
  Society, Economy, Politics and Democratic System
00 5000   มนุุษยสััมพัันธ์์
     3(3-0-6)
00 6002   กฎหมายเบื้้�องต้้น
     3(3-0-6)
  Human Relation
  Introduction to Law
00 5001   สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า      1(2-0-2)
00 6003   จิิตวิิทยาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     3(3-0-6)
  Information Services and Study Fundamentals
  Psychology for Quality of Life
00 5002   ศิิลปวััฒนธรรม
     3(3-0-6)
00 6004   จิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Art and Culture
  Business and Industrial Psychology
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6)
00 6005   การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร    3(3-0-6)
  Civilization
  ธรรมชาติิ 
00 5006   จริิยศาสตร์์ วิิสััยทััศน์์ และการดำำ�รงชีีวิิต  3(3-0-6)
  Environmental and Natural Resources Management
  
  Moral, Vision and Life Style
00 5007   ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง  1(0-2-4) 00 6007   เศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
  Study Skills and Self-Development
     3(3-0-6)
00 5008   พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     1(0-2-4) 00 6010   การพััฒนาบุุคลิิกภาพ 
  Personality Development
  Physical Education for Quality of Life
     3(3-0-6)
00 5009   ภููมิิปััญญาไทย
     3(3-0-6) 00 6011   ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางธุุรกิิจ
  Introduction to Business    
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรััชญาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
     3(3-0-6) 00 6013   การจััดการและการเป็็นผู้้�ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
  Philosophy and Life
     3(3-0-6)
00 5012   ความเป็็นพลเมืือง
     3(3-0-6) 00 6015   ไทยศึึกษา
  Thai Studies
  Citizenships
00 5013   ทัักษะการรู้้�สารสนเทศ
     3(3-0-6) 00 6017   การศึึกษาเฉพาะท้้องถิ่่�น (ธนบุุรีีศึึกษา)  3(3-0-6)
  Local Studies (Thonburi Studies)   
  Information Literacy Skills

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 30 หน่่ วยกิิต
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3. กลุ่่�มวิิชาภาษาและการสื่่�อสาร จำำ�นวน 15 หน่่ วยกิิต
บัังคัับเรีี ยน 9 หน่่ วยกิิต
00 7000   ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 6 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาต่่ อไปนี้้�
00 7006   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการนำำ�เสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
     3(2-2-5)
  Japanese II
00 7012   ภาษาจีีน 1
     3(2-2-5)
  Chinese I
00 7013   ภาษาจีีน 2
     3(2-2-5)
  Chinese II
00 7017   การฟัังและการพููดภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 1     
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 2      
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่่าเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
00 7025 ภาษาอัังกฤษทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์   3(2-2-5)
English for Engineering
00 7026 ภาษาอัังกฤษทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ 3(2-2-5)
English for Information Technologies
00 7027 ภาษาอัังกฤษทางด้้านการบริิหารธุุรกิิจ   3(2-2-5)
English for Business Administration
00 7028 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อนัักกีีฬาและผู้้�ตััดสิิน     3(2-2-5)
English for Athletes and Referees
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4. กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์ และคณิิตศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 9 หน่่ วยกิิต
00 8000   คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิิติิทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
00 8007   การคิิดและการตััดสิินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน ประกอบด้้ วย 3 กลุ่่�มวิิชา

93 หน่่ วยกิิต
1. กลุ่่�มวิิชาแกน จำำ�นวน 36 หน่่ วยกิิต
20 1101   หลัักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1103   การบััญชีีการเงิิน
     3(2-2-5)
  Financial Accounting
20 1104   หลัักเศรษฐศาสตร์์
     3(3-0-6)
  Principles of Economics
20 2105   หลัักการบริิหาร
     3(3-0-6)
  Principle of Management
20 2106   กฎหมายธุุรกิิจและจริิยธรรม
     3(3-0-6)
  Business Law
20 2107   การจััดการการผลิิตและปฏิิบััติิการ      3(3-0-6)
  Production and Operations Management
202110   การจััดการโลจิิสติิกส์์
     3(3-0-6)
  Logistics Management
20 2111   การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป      3(2-2-5)
  ในงานธุุรกิิจ
     
  
  Applied Business Programing
20 3112   การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
     3(3-0-6)
  Human Resources Management
20 3113   การเงิินธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Business Finance
20 3114   การภาษีีอากร   
     3(3-0-6)
  Taxation
20 4115   การจััดการกลยุุทธ์์
     3(3-0-6)
  Strategic Management

2. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ จำำ�นวน 33 หน่่ วยกิิต
22 3201   พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
     3(3-0-6)
  Consumer Behavior
22 3202   การจััดการผลิิตภััณฑ์์
     3(3-0-6)
  Product  Management
22 3203   การจััดการด้้านราคา
     3(3-0-6)
  Price Management
22 3204   การจััดการช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย      3(3-0-6)
  และห่่วงโซ่่อุุปทาน  
  Channels and Supply Chain Management
22 3205   การสื่่�อสารทางการตลาดแบบบููรณาการ 3(3-0-6)
  Integrated Marketing Communication
22 3206   การตลาดอิิเล็็กทรอนิิกส์์   
     3(3-0-6)
  Electronics  Marketing
22 4206   การบริิหารการตลาด
     3(3-0-6)
  Marketing Management
22 4207   การตลาดออนไลน์์   
     3(2-2-5)
  Online Marketing
22 4209   การตลาดระหว่่างประเทศ
     3(3-0-6)
  International Marketing
22 4210   สััมมนาทางการตลาด
     3(2-2-5)
  Seminar in Marketing
22 4211   การวิิจััยการตลาด
     3(3-0-6)
  Marketing Research
3. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก จำำ�นวน 24 หน่่ วยกิิต
กรณีีที่่� 1 นัักศึึกษาเลืือกเรีียนเฉพาะวิิชาเอกเลืือก  ให้้
เลืือกเรีียนไม่่น้้อยกว่่า 24 หน่่วยกิิต จากวิิชาต่่อไปน้�
22 3301   การตลาดธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Business  Marketing
22 3303   การตลาดบริิการ
     3(3-0-6)
  Services Marketing
22 3305   การตลาดทางตรง
     3(3-0-6)
  Direct Marketing
22 3306   การจััดการสารสนเทศทางการตลาด     3(3-0-6)
  Marketing Information Management
22 3307   การจััดการการค้้าปลีีกและค้้าส่่ง      3(3-0-6)
  Retailing and Wholesaling Management
22 3316   เตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษาด้้านการตลาด  1(0-40-0)
  Preparation before Cooperative Education
  in Marketing
22 3317   สหกิิจศึึกษาด้้านการตลาด
6(0-540-0)
  Cooperative Education in Marketing

22 3318   การบริิการ อิิเล็็กทรอนิิกส์์  
     3(3-0-6)
  Electronics Service
22 3319   การออกแบบกราฟิิกเพื่่�อการสื่่�อสารทางการตลาด   3(3-0-6)
  Graphic Design for Marketing Communication
22 3320   การจััดการการตลาดแนวทางเศรษฐกิิจพอเพีียง   3(3-0-6)
  Marketing Management in Sufficiency
  Economy Approach
22 3321   การตลาดกีีฬาและบัันเทิิง
     3(3-0-6)
  Sport and Entertainment Marketing                               
22 4307   การจััดการงานขาย
     3(3-0-6)
  Sales Management
22 4308   การตลาดลููกค้้าสััมพัันธ์์
     3(3-0-6)
  Customer Relationship Marketing
22 4315   การฝึึกปฏิิบััติิเชิิงธุุรกิิจ
     3(2-2-5)
  Business Practicum
กรณีีที่่� 2 เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือกในสาขาวิิชาการ
ตลาด และ/หรืือรายวิิชาเอกเลืือกต่่างสาขารวมกัันไม่่น้้อยกว่่า
8 รายวิิชา จำำ�นวน 24 หน่่วยกิิต

หมวดวิชาเลือกเสรี จำ�นวน 6 หน่วยกิต

เลือกเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา จำ�นวน 6 หน่วยกิต
จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรีในระดับ                         
ไม่ต่ำ�กว่าปริญญาตรี โดยไม่ซ้ำ�กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิ หารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการตลาด
แผนการศึึกษาสำำ�หรัั บหลัักสููตร 4 ปีี
ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 5001 สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า
00 5007
00 5008
00 7000
00 7015
00 8000
20 1101

ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง
พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
หลัักการตลาด
รวม

ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7016 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
00 8001
00 8002
20 1103
20 1104
20 2105
วิิชาเลืือก

สถิิติิทั่่�วไป
วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต   
การบััญชีีการเงิิน
หลัักเศรษฐศาสตร์์
หลัักการบริิหาร
จากกลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
รวม

ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 2106 กฎหมายธุุรกิิจ และจริิยธรรม
20 2107
20 3114
22 3201
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก
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การจััดการการผลิิตและปฏิิบััติิการ
การภาษีีอากร
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
จากกลุ่่�มวิิชาภาษา
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
รวม

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15 (12-6-33)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)
3 (3-0-6)
21 (19-4-40)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 2110 การจััดการโลจิิสติิกส์์
20 2111
20 3112
22 3202
22 3203
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก

การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปในงานธุุรกิิจ
การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
การจััดการผลิิตภััณฑ์์
การจััดการด้้านราคา
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
จากหมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวม

	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
20 3113 การเงิินธุุรกิิจ

ชื่่�อวิิชา

22 3204 การจััดการช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายและห่่วงโซ่่
อุุปทาน
22 3205 การสื่่�อสารทางการตลาดแบบบููรณาการ
22 4209 การตลาดระหว่่างประเทศ     
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาภาษา
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
รวม
ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
22 3206 การตลาดอิิเล็็กทรอนิิกส์์
22 4206
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก

การบริิหารการตลาด
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
จากหมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21 (20-2-41)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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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	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 4115 การจััดการกลยุุทธ์์
22 3316
22 4207
22 4210
22 4211
วิิชาเลืือก

เตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษาด้้านการตลาด
การตลาดออนไลน์์
สััมมนาทางการตลาด
การวิิจััยการตลาด
จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
รวม

ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
22 3317 สหกิิจศึึกษาด้้านการตลาด
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
1 (0-40-0)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
16 (13-44-28)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
6 (0-400-0)
6 (0-400-0)

กรณีีนัักศึึกษา กลุ่่�มที่่� 2 ไม่่ เลืือกหรืื อไม่่ สามารถไปสหกิิจศึึกษาด้้ านการตลาด
ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
20 4115 การจััดการกลยุุทธ์์
3 (3-0-6)
22 4207 การตลาดออนไลน์์
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก

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

รวม

9 (8-2-17)

ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
22 4210 สััมมนาทางการตลาด
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หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)

22 4315 การฝึึกปฏิิบััติิเชิิงธุุรกิิจ
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก

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

รวม

9 (7-4-16)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการตลาด

ดููรายละเอีียดหน้้า 263 - 268

หมวดวิิชาเฉพาะ

กลุ่่�มวิิชาแกน
ดููรายละเอีียดหน้้า 222 - 223
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
22 3201 พฤติิกรรมผู้้�บริิ โภค
3(3-0-6)
22 3201 Consumer Behavior
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 201101 หลัักการตลาด
แนวคิิดพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค กระบวนการตััดสิินใจของ
ผู้้�บริิโภค กระบวนการยอมรัับนวััตกรรมของผู้้�บริิโภค การวิิจััย
ผู้้�บริิโภค การคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคและการประยุุกต์์ใช้้ในการตลาด
22 3202 การจััดการผลิิตภััณฑ์์
3(3-0-6)
22 3202 Product Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด
แนวคิิดการจััดการส่่วนประสมผลิิตภััณฑ์์ การวางแผน
ผลิิตภััณฑ์์ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และตราสิินค้้า การออกแบบบรรจุุ
ภััณฑ์์ การวางตำำ�แหน่่งผลิิตภััณฑ์์และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่

22 3205 การสื่่�อสารทางการตลาดแบบบููรณาการ 3(3-0-6)
22 3205 Integrated Marketing Communication
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด
แนวคิิดและความสำำ�คััญการสื่่�อสารทางการตลาด
แบบบููรณการ กระบวนการและเครื่่�องมืือการสื่่�อสารทางการ
ตลาดและการวางแผนกลยุุทธ์์การสื่่�อสารการตลาดแบบบููรณ
าการ
22 3206 การตลาดอิิเล็็กทรอนิิกส์์		
3(3-0-6)
22 3206 Electronics Marketing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด
แนวคิิดการตลาดออนไลน์์ ส่ว่ นประสมทางการตลาด
ออนไลน์์ การโฆษณาออนไลน์์ การวางแผนและการทำำ�ธุุรกิิจ
ออนไลน์์  การติิดตามและประเมิินผล โดยมีีคุุณธรรมจริิยธรรม
ทางการตลาดออนไลน์์
22 4206 การบริิหารการตลาด 		
3(3-0-6)
22 4206 Marketing Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด
กระบวนการบริิหารการตลาด การวิิเคราะห์์สภาพ
แวดล้้อมทางการตลาด การจััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์การตลาดและ
กลยุุทธ์์การแข่่งขัันทางการตลาดในปััจจุุบััน การจััดการงบ
ประมาณ  การควบคุุมและการประเมิินผล

22 3203 การจััดการด้้ านราคา
3(3-0-6)
22 3203 Price Management
22 4207 การตลาดออนไลน์์ 		
3(2-2-5)
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 201101 หลัักการตลาด
22 4207 Online Marketing
แนวคิิดและหลัักการเกี่่�ยวกัับนโยบายราคา กระบวนการ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด
การกำำ�หนดราคา ปััจจััยในการกำำ�หนดราคา กลยุุทธ์์การตั้้�ง
แนวความคิิด ความสำำ�คััญ และเครื่่อ� งมืือเกี่่ย� วกัับการ
ราคาเพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน
ตลาดพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ กฎหมายพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
22 3204 การจััดการช่่ องทางการจััดจำำ�หน่่ าย 3(3-0-6)
และห่่ วงโซ่่ อุุปทาน 			
22 4209 การตลาดระหว่่ างประเทศ
3(3-0-6)
22 3204 Channels and Supply Chain Management
22 4209 International Marketing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด
แนวคิิดการจััดการช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย การบริิหาร
  แนวคิิดและลัักษณะรููปแบบ กระบวนการการบริิหาร
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย การคััดเลืือกช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
งานการเข้้าสู่่�ตลาดระหว่่างประเทศ การวางแผนธุุรกิิจด้้านการนำำ�
จริิยธรรมในการจััดจำำ�หน่่าย ห่่วงโซ่่อุุปทานและ กระบวนการ
เข้้าและส่่งออก ศึึกษาถึึงปััจจััยต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับตลาดระหว่่าง
การวางแผนด้้านโลจิิสติิกส์์
ประเทศ
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22 4210 สััมมนาทางการตลาด		
3(2-2-5)
22 4210 Seminar in Marketing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด และต้้ องลง
ทะเบีียนเรีี ยนในกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือกและเอกบัังคัับ ไม่่ น้้อย
กว่่ า 15 หน่่ วยกิิต
วิิเคราะห์์สภาพปััญหาการตลาดและแนวทางการแก้้ไข
ด้้านการตลาดและสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในสถานการณ์์จริิง
22 4211 การวิิจััยการตลาด		
3(3-0-6)
22 4211 Marketing Research
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด
ศึึกษาบทบาทการวิิจััย ลัักษณะรููปแบบ การกำำ�หนด
ปััญหาการวิิจััยการตลาด วััตถุุประสงค์์ และกระบวนการวิิจััย
การตลาด การวิิจััยเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ การวิิเคราะห์์
และการประมวลผลข้้อมููล  การเสนอรายงานการวิิจััย การนำำ�
ผลการวิิจััยไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ในการตััดสิินใจทางการตลาด
และหลัักจริิยธรรมของการวิิจััยทางการตลาด

22 3306 การจััดการสารสนเทศทางการตลาด 3(3-0-6)
22 3306 Marketing Information Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 201101 หลัักการตลาด
แนวคิิด ความสำำ�คััญ ระบบข้้อมููลการตลาด เทคนิิค
และการจััดการ วิิธีีการการจััดการฐานข้้อมููล การสร้้างและ
ประมวลผลข้้อมููลสารสนเทศ การบริิหารสารสนเทศด้้านการ
ตลาด การวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้านการตลาด เพื่่�อประโยชน์์ในการ
ตััดสิินใจและการบริิหารงานด้้านการตลาด
22 3307 การจััดการการค้้ าปลีีกและค้้ าส่่ ง 3(3-0-6)
22 3307 Retailing and Wholesaling Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 201101 หลัักการตลาด
แนวคิิดความสำำ�คััญของสถาบัันการค้้าสมััยใหม่่ ประเภท
ของการค้้าปลีีกและการค้้าส่่ง ระบบแฟรนไชส์์ การเลืือกทำำ�เลที่่ตั้้�� ง การ
จััดแสดงสิินค้้า การจััดการด้้านเงิินลงทุุน การจััดการการค้้าปลีีกและ
การค้้าส่่ง การจััดการคลัังสิินค้้า  แนวโน้้มการค้้าปลีีกและการค้้าส่่ง
22 3316 เตรีี ยมความพร้้ อมสหกิิจศึึกษา
1(0-40-0)
ด้้ านการตลาด
22 3316 Preparation before Cooperative Education in Marketing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เรีี ยนรายวิิชาทางด้้ านการตลาดมาแล้้ ว
ไม่่ น้้อยกว่่ า 18 หน่่ วยกิิต
การเตรีียมความพร้้อมการฝึึกปฏิิบััติิ การเรีียนรู้้�การ
ปฏิิบััติิงานในองค์์กรภาครััฐและเอกชนด้้านการตลาดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับสาขาวิิชาการตลาดหรืือในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้อง

กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
22 3301 การตลาดธุุรกิิจ 		
3(3-0-6)
22 3301 Business Marketing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด
แนวความคิิดการตลาดธุุรกิิจ ประเภทและความ
ต้้องการลัักษณะของลููกค้้า การจััดกลุ่่�มธุุรกิิจ สภาพแวดล้้อม
ทางการตลาดของธุุรกิิจ ตลอดจนการวางแผนการกำำ�หนด
กลยุุทธ์์การแข่่งขััน การประเมิินผลและการควบคุุมทางการ
ตลาด แนวโน้้มการตลาดของธุุรกิิจ กระบวนการพััฒนา 22 3317 สหกิิจศึึกษาด้้ านการตลาด
6(0-400-0)
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
22 3317 Cooperative Education in Marketing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เรีี ยนรายวิิชาทางด้้ านการตลาดมาแล้้ ว
22 3303 การตลาดบริิ การ 		
3(3-0-6) ไม่่ น้้อยกว่่ า 18 หน่่ วยกิิต
22 3303 Services Marketing
การจััดการศึึกษาให้้นัักศึึกษาได้้ไปปฏิิบััติิงานด้้าน
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด
การตลาดหรืือส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในสถานประกอบการเพื่่�อ
แนวคิิดของการตลาดบริิการสมััยใหม่่ ลัักษณะของ ให้้นัักศึึกษาได้้เชื่่�อมโยงการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนกัับประสบการณ์์
บริิการ ความสำำ�คััญและวิิวััฒนาการของธุุรกิิจบริิการ การ จากการปฏิิบััติิงานจริิงในสถานประกอบการ โดยปฏิิบััติิงาน
วางแผนกลยุุทธ์์ธุุรกิิจบริิการ
เต็็มเวลา มีีการประเมิินผลและการรัับรองการปฏิิบััติิงานจาก
สถานประกอบการและจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
22 3305 การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
22 3305 Direct Marketing
22 3318 การบริิ การอิิเล็็กทรอนิิกส์์
3(3-0-6)
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด
22 3318 Electronics Service
แนวคิิดวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมประเภทและ วิิชาบัังคัับก่่ อน : 201101 หลัักการตลาด
กระบวนการการจััดการตลาดทางตรง การวางแผน การจััดการ
 ศึึกษาธุุรกิิจบริิการต่่างๆ ผ่่านอิิเล็็กทรอนิิกส์์โดยการนำำ�
ฐานข้้อมููล การโฆษณา การประชาสััมพัันธ์์และการส่่งเสริิม เทคโนโลยีีในปััจจุุบัันมาใช้้ในการบริิการ  เพื่่�อตอบสนองความ
การขาย การจััดการตลาดทางตรงในลัักษณะต่่างๆ
ต้้องการแก่่ผู้้�บริิโภคและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
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22 3319 การออกแบบกราฟิิ กเพื่่�อการสื่่�อสาร 3(3-0-6)
ทางการตลาด		
22 3319 Graphic Design for Marketing Communication
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การใช้้โปรแกรมกราฟิิกในการออกแบบสื่่�อทางการ
ตลาดเพื่่�อการส่่งเสริิมการตลาดทั้้�งออนไลน์์และออฟไลน์์ รวม
ทั้้�งศึึกษาการจััดทำำ�คอนเทนต์์ทางการตลาดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

22 4308 การตลาดลููกค้้าสััมพัันธ์์
3(3-0-6)
22 4308 Customer Relationship Marketing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด
แนวคิิดกระบวนการสร้้างการตลาดลููกค้้าสััมพัันธ์์
และกลยุุทธ์์ทางการตลาดลููกค้้าสััมพัันธ์์ การจััดการสารสนเทศ
ทางการตลาดเพื่่�อวิิเคราะห์์และจััดการฐานข้้อมููลลููกค้้า โดย
ใช้้ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-CRM)

22 3320 การจััดการการตลาดแนวทาง
3(3-0-6)
เศรษฐกิิจพอเพีียง
22 3320 Marketing Management in Sufficiency
Economy Approach
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แนวคิิดการจััดการการตลาดตามแนวทางเศรษฐกิิจ
พอเพีียง สภาพแวดล้้อมที่่�ส่่งผลต่่อการจััดการการตลาด ตาม
แนวทางเศรษฐกิิจพอเพีียง พฤติิกรรมการซื้้�อ การพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์บนความคุ้้�มค่่าและการจััดการส่่วนประสมทางการ
ตลาดอย่่างเหมาะสม

22 4315 การฝึึกปฏิิบััติิเชิิงธุุรกิิจ
3(2-2-5)
22 4315 Business Practicum
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เรีี ยนรายวิิชาทางด้้ านการตลาดมาแล้้ ว
ไม่่ น้้อยกว่่ า 18 หน่่ วยกิิต
การฝึึกปฏิิบััติิเชิิงธุุรกิิจเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้นำำ�ความรู้้�
ความเข้้าใจนำำ�ไปใช้้ในการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจและจััดตั้้�งธุุรกิิจ
จำำ�ลอง เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจ ภายใต้้การดููแลของ
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ตลอดจนสามารถแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ

22 3321 การตลาดกีีฬาและบัันเทิิง
3(3-0-6)
22 3321 Sport and Entertainment Marketing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แนวคิิดด้้านการตลาดและประยุุกต์์ใช้้ทางด้้านการ
กีีฬาและบัันเทิิง กิิจกรรมการกีีฬาและบัันเทิิง การเป็็นผู้้�สนัับสนุุน
กิิจกรรมพิิเศษ การส่่งเสริิมการตลาด และการวางแผนการ
ตลาดกีีฬาและบัันเทิิง รวมทั้้�งการประเมิินผล
22 4307 การจััดการงานขาย		
3(3-0-6)
22 4307 Sales Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 1101 หลัักการตลาด
แนวคิิด การจััดการด้้านการขาย การจััดรููปแบบ
องค์์การงานฝ่่ายขาย การบริิหารงานขายยุุคใหม่่ การพยากรณ์์
ยอดขาย   เทคนิิคการเจรจาต่่อรอง การสร้้างมนุุษยสััมพัันธ์์
กัับลููกค้้า การสร้้างทีีมงานขาย
การกำำ�หนดอาณาเขตการขาย การติิดตามและประเมิินผลงาน
ของพนัักงานขาย จรรยาบรรณของพนัักงานขาย และการจััด
ทำำ�แผนงานขายเชิิงปฏิิบััติิการ
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หลัักสููตรบริิ หารธุุรกิิจบััณฑิิต
สาขาวิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์และธุุรกิิจพาณิิชย์์ นาวีี
หลัักสููตรปรัั บปรุุ ง พ.ศ. 2565
ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ (TQF:HEd)
ชื่่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย
ภาษาอัังกฤษ
                               

:  
:   

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์และธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี
Bachelor of Business Administration Program in Logistics  
Management and Maritime Business

ชื่่�อปริิ ญญาและชื่่�อสาขาวิิชา
ภาษาไทย	ชื่่�อเต็็ม :
ชื่่�อย่่ อ :
ภาษาอัังกฤษ ชื่่�อเต็็ม :
                                      
ชื่่�อย่่ อ    :

บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการโลจิิสติิกส์์และธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี)
บธ.บ.(การจััดการโลจิิสติิกส์์และธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี)
Bachelor of Business Administration (Logistics Management and
Maritime Business)
B.B.A. (Logistics Management and Maritime Business)

ปรัั ชญา และวััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร

ปรัั ชญา
“บููรณาการความรู้้� ควบคู่่�จรรยาบรรณ สร้้ างสรรค์์ สู่่� ความเป็็ นเลิิศ”
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์และธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี มุ่่�งมั่่�นที่่�จะผลิิตบััณฑิิตให้้เป็็นผู้้�
ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ มีีทัักษะด้้านภาษา และด้้านเทคโนโลยีี เป็็นบััณฑิิตที่่�มีีศัักยภาพ เป็็นนัักปฏิิบััติิการที่่�ดีี สามารถประยุุกต์์
ทัักษะ ความรู้้� และสามารถแก้้ปััญหา รวมทั้้�งพััฒนาการจััดการระบบโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน อย่่างมีีคุุณธรรม จริิยธรรม
และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
วััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร
1. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีคุุณธรรมและจริิยธรรมในตน ในวิิชาชีีพ สามารถดำำ�รงตนได้้ในสัังคม มีีวิินััยและซื่่�อสััตย์์สุุจริิตใน
การประกอบอาชีีพ
2. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้� ความสามารถทางด้้านทฤษฎีี และการวิิเคราะห์์หลัักการด้้านโลจิิสติิกส์์และธุุรกิิจพาณิิชย์์
นาวีี นำำ�ไปประยุุกต์์ในการวางแผน และแก้้ปััญหาในกิิจกรรมในภาคอุุตสาหกรรม นอกจากนี้้�ยัังสามารถบููรณาการศาสตร์์อื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
3. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีศัักยภาพในการแก้้ไขปััญหาได้้อย่่างสร้้างสรรค์์ โดยนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ศึึกษามาประยุุกต์์กัับทุุก
สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น และอ้้างอิิงได้้อย่่างเหมาะสม รวมถึึงการตระหนัักถึึงสิ่่�งแวดล้้อม
4. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความเป็็นผู้้�นำำ� มีีโลกทััศน์์ที่่�กว้้างไกล มีีความรัับผิิดชอบสููงและสามารถทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้
5. เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้บััณฑิิตเป็็นผู้้�ที่่�มีีทัักษะทางวิิชาชีีพอย่่างแท้้จริิง จนสามารถรัับใบรัับรองทัักษะวิิชาชีีพ 
จากหน่่วยงานภายนอกได้้
6. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�สามารถใช้้ภาษาและเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อการสื่่�อสารในภาคธุุรกิิจได้้
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กำำ�หนดการใช้้ หลัักสููตร

เริ่่�มใช้้หลัักสููตรนี้้�ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2565 เป็็นต้้นไป

คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. สำำ�เร็็จการศึึกษาประโยคมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
2. สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือเทีียบเท่่า
3. หรืือเคยศึึกษาอยู่่�ในมหาวิิทยาลััย วิิทยาลััย หรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นซึ่่�งสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
รัับรองเพื่่�อโอนหน่่วยกิิตเข้้าศึึกษาต่่อ
4. ไม่่เป็็นโรคติิดต่่อร้้ายแรง  และแพทย์์มีีความเห็็นว่่ามีีสุุขภาพเหมาะสมที่่�จะเข้้าศึึกษาได้้
5. ไม่่มีีความประพฤติิที่่�สัังคมรัังเกีียจ และไม่่บกพร่่องในศีีลธรรมอัันดีี
6. มีีผู้้�รัับรองซึ่่�งมีีที่่�อยู่่� ที่่�ทางมหาวิิทยาลััยสามารถติิดต่่อได้้ตลอดเวลา

การคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. สอบคััดเลืือกตามหลัักเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
2. สอบคััดเลืือกบุุคคลเข้้าศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษา ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
3. การคััดเลืือกโดยคณาจารย์์ประจำำ�คณะบริิหารธุุรกิิจ ด้้วยวิิธีีการสอบข้้อเขีียน และ/หรืือการสอบสััมภาษณ์์

ระบบการจััดการศึึกษา

การจััดการการศึึกษาเป็็นแบบทวิิภาค โดยระยะเวลาศึึกษาใน 1 ปีีการศึึกษา แบ่่งออกเป็็นเป็็นภาคการศึึกษาปกติิ 2
ภาคการศึึกษา และภาคฤดููร้้อน 1 ภาคการศึึกษา

ระยะเวลาการสำำ�เร็็ จการศึึกษา

1. สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า                   
ใช้้ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 6 ภาคการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
2. สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า หรืือเคยศึึกษาอยู่่�ในมหาวิิทยาลััย
วิิทยาลััย หรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นๆ ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษารองรัับมาตรฐานเพื่่�อเทีียบโอนหน่่วยกิิตเข้้า
ศึึกษาต่่อ ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 2 ภาคการศึึกษาและไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา ขึ้้�นอยู่่�กัับหน่่วยกิิตที่่�ได้้รัับการเทีียบโอน
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โครงสร้้ างหลัักสููตร

โครงสร้้างหลัักสููตรประกอบไปด้้วยหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป หมวดวิิชาเฉพาะด้้าน และหมวดวิิชาเลืือกเสรีี มีีหน่่วยกิิต
รวมตลอดหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 130 หน่่วยกิิต
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 30 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์   
3  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์   
3  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาภาษา
15  หน่่วยกิิต
4.  กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์   
9  หน่่วยกิิต               
2. หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน 94 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาแกน
36  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
34  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
24  หน่่วยกิิต
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่ วยกิิต

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 30 หน่่ วยกิิต
ประกอบด้้ วย รายวิิชาและจำำ�นวนหน่่ วยกิิต ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
00 5000   มนุุษยสััมพัันธ์์
     3(3-0-6)
  Human Relations
00 5001   สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า      1(1-0-2)
  Information Services and Study Fundamentals
00 5002   ศิิลปวััฒนธรรม
     3(3-0-6)
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6)
  Civilization
00 5006   จริิยศาสตร์์ วิิสััยทััศน์์และการดำำ�รงชีีวิิต  3(3-0-6)
  
  Moral Vision and Life Style
00 5007   ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง  1(0-2-4)
  Study Skills and Self-Development Skills
00 5008   พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     1(0-2-4)
  Physical Education for Quality of Life
00 5009   ภููมิิปััญญาไทย
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรััชญากัับชีีวิิต
     3(3-0-6)
  Philosophy and Life
00 5012   ความเป็็นพลเมืือง
     3(3-0-6)
  Citizenships
00 5013   ทัักษะการรู้้�สารสนเทศ
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
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2. กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
00 6001   สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
     3(3-0-6)
  และการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
  Society Economy Politics and Government
  in Democratic System
00 6002   กฎหมายเบื้้�องต้้น
     3(3-0-6)
  Introduction to Law
00 6003   จิิตวิิทยาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     3(3-0-6)
  Psychology for Quality of Life
00 6004   จิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
00 6005   การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติิ 
  Environmental and Natural Resource Management
00 6007   เศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
00 6010   การพััฒนาบุุคลิิกภาพ 
     3(3-0-6)
  Personality Development
00 6011   ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Introduction to Business    
00 6013   การจััดการและการเป็็นผู้้�ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
00 6014   ธนบุุรีีศึึกษา
     1(2-0-4)
  Thonburi Studies
00 6015   ไทยศึึกษา
     3(3-0-6)
  Thai Studies
006017   การศึึกษาเฉพาะท้้องถิ่่�น
     3(3-0-6)
  Local Study
006018   วััยใส ใจสะอาด
     3(3-0-6)
  Youngster with Good Heart

3. กลุ่่�มวิิชาภาษาจำำ�นวน 15 หน่่ วยกิิต
บัังคัับเรีี ยน 9 หน่่ วยกิิต
00 7000   ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 6 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาต่่ อไปนี้้�
00 7006   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการนำำ�เสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
     3(2-2-5)
  Japanese II
00 7012   ภาษาจีีน 1
     3(2-2-5)
  Chinese I
00 7013   ภาษาจีีน 2
     3(2-2-5)
  Chinese II
00 7017   การฟัังและการพููดภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับวิิชาชีีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับวิิชาชีีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่่าเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
007025   ภาษาอัังกฤษทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์  3(2-2-5)
  English for Engineering
007026   ภาษาอัังกฤษทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ 3(2-2-5)
  English for Information Technologies
007027   ภาษาอัังกฤษทางด้้านการบริิหารธุุรกิิจ   3(2-2-5)
  English for Business Administration
007028   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อนัักกีีฬาและผู้้�ตััดสิิน     3(2-2-5)
  English for Athletes and Referees

4. กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
บัังคัับเรีี ยน 3 หน่่ วยกิิต
00 8003   พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศ3(2-2-5)
  Computer and Information Technology Fundamentals
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 6 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาต่่ อไปนี้้�
00 8000   คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิิติิทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8007   การคิิดและการตััดสิินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making
008008   เขตทางทะเล และการจััดการทรััพยากร  3(3-0-6)
  ทางทะเลและชายฝั่่�ง
  Maritime Zones, Marine Resources and
  Coastal Management

หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน ประกอบด้้ วย 3 กลุ่่�มวิิชา

94 หน่่ วยกิิต
1. กลุ่่�มวิิชาแกน จำำ�นวน 36 หน่่ วยกิิต
20 1101   หลัักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1103   การบััญชีีการเงิิน
     3(2-2-5)
  Financial Accounting
20 1104   หลัักเศรษฐศาสตร์์
     3(3-0-6)
  Principles of Economics
20 2105   หลัักการบริิหาร
     3(3-0-6)
  Principle of Management
20 2106   กฎหมายธุุรกิิจและจริิยธรรม
     3(3-0-6)
  Business Law and Ethics
20 2107   การจััดการการผลิิตและปฏิิบััติิการ      3(3-0-6)
  Production and Operations Management
20 2110   การจััดการโลจิิสติิกส์์
     3(3-0-6)
  Logistics Management
20 2111   การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปในงานธุุรกิิจ3(2-2-5)  
  Applied Business Programming
20 3112   การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
     3(3-0-6)
  Human Resources Management
20 3113   การเงิินธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Business Finance
20 3114   การภาษีีอากร   
     3(3-0-6)
  Taxation
20 4115   การจััดการกลยุุทธ์์
     3(3-0-6)
  Strategic Management
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2. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ จำำ�นวน 34 หน่่ วยกิิต
27 2201   การจััดการซััพพลายเชน  
     3(3-0-6)
  Supply Chain Management
27 2202   การจััดซื้้�อ จััดหา และการเจรจาต่่อรอง  3(3-0-6)
  Procurement and Negotiation
27 3203   การจััดการขนส่่งต่่อเนื่่�องหลายรููปแบบ  3(3-0-6)
  MultimodalTransportation Management
27 3204   การจััดการความต้้องการ และสิินค้้า      3(3-0-6)
  คงคลััง
  Demand  and Inventory Management
27 3205   การจััดการความสััมพัันธ์์ในซััพพลายเชน 3(3-0-6)
  Relationship Management  in Supply Chain
27 3207   การจััดการคลัังสิินค้้าและการกระจายสิินค้้า 3(3-0-6)
  Warehouse and Distribution Management
27 4207   การจััดการต้้นทุุนโลจิิสติิกส์์
     3(3-0-6)
  Logistics Cost Management
27 4210   การวิิเคราะห์์และพััฒนากระบวนการ    3(3-0-6)
  ทางธุุรกิิจ
  Business Process analysis and development
27 4216   สเปรดชีีตโมเดลสำำ�หรัับการจััดการ        3(2-3-4)
  โลจิิสติิกส์์
  Spreadsheet Modelling for Logisitics
  Management
274213   การเตรีียมความพร้้อมด้้านวิิชาชีีพ       1(0-40-0)
  Workshop on Professional Preparation
และเลืือกเรีี ยนในกลุ่่�มวิิชาต่่ อไปนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1
27 4214   สหกิิจศึึกษาทางโลจิิสติิกส์์
6(0-540-0)
  Cooperative Education in Logistics
หรืื อ กลุ่่�มที่่� 2
27 4211   ระเบีียบวิิธีีวิิจััยทางโลจิิสติิกส์์และ      3(3-0-6)
  ธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี
     
  
  Research  Methodology for Logistics and
  Maritime Business
27 4215   ฝึึกปฏิิบััติิงานวิิชาชีีพ 
3(0-200-0)
  Professional Experience
3. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก จำำ�นวน 24 หน่่ วยกิิต
แผนที่่� 1 เลืือกเรีียนไม่่น้้อยกว่่า 24 หน่่วยกิิต จากรายวิิชา
ดัังต่่อไปนี้้�
272301   ธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีีเบื้้�องต้้น     
     3(3-0-6)
  Introduction to Maritime Business
27 3301   การจััดการโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน  3(3-0-6)
  ระหว่่างประเทศ
  Global Logistics and Supply Chain Management
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27 3303   การจััดการความปลอดภััยด้้านโลจิิสติิกส์์ 3(3-0-6)
  และซััพพลายเชน
  Safety Management for Logistics and
  Supply Chain
27 3305   การวััดผลการปฏิิบััติิงานในโลจิิสติิกส์์    3(3-0-6)
  และซััพพลายเชน
  Performance Measurement in Logistics and
  Supply Chain
27 3311   การจััดการซััพพลายเชนที่่�ยั่่�งยืืน          3(3-0-6)
  Sustainable Supply Chain Management
27 3312   การจััดการคุุณภาพ
     3(3-0-6)
  Quality Management
273313   การจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับ 3(3-0-6)
  โลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน
  Information Management for Logistics and
  Supply Chain
273314   การจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับ 3(3-0-6)
  ธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี
  Information Management for Maritime Business
273315   การจััดการขนส่่งสิินค้้าทางทะเล      3(3-0-6)
  Sea Freight Management
273316   การประกัันภััยทางทะเล
     3(3-0-6)
  Marine Insurance
27 4307   การจััดการนวััตกรรมและบรรจุุภััณฑ์์     3(3-0-6)
  สำำ�หรัับโลจิิสติิกส์์
  Innovation Management and Packaging for
    
  Logistics
27 4308   การจำำ�ลองแบบปััญหา
     3(2-3-4)
  Simulation Modeling
27 4315   หััวข้้อพิิเศษทางโลจิิสติิกส์์
     3(3-0-6)
  Special Topics in Logistics
27 4316   สถานการณ์์ปััจจุุบัันทางด้้านการจััดการ 3(3-06)
  โลจิิสติิกส์์
  Current Issues in Logistics Management
27 4317   การจััดการส่่งออกและนำำ�เข้้า
     3(3-0-6)
  Export and Import Management
274318   กฎหมายการค้้าและพิิธีีทางศุุลกากร      3(3-0-6)
  Trade and Custom Laws
274319   สััมมนาทางการจััดการโลจิิสติิกส์์      3(3-0-6)
  Seminar for Logistics Management
274320   สััมมนาทางธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี
     3(3-0-6)
  Seminar for Maritime Business
274321   การจััดการท่่าเรืือและมาตรฐานความปลอดภััย  3(2-3-4)
  Port Management and Safety Standards

274322   การจััดการเอกสารขนส่่งสิินค้้าทางทะเล 3(3-0-6)
  Bisiness Document for Marime Transportation
274323   สถานการณ์์ปัจั จุุบันั ด้้านธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี  3(3-0-6)
Current Issues in Maritime Business
274324   การจััดการคุุณภาพเพื่่�อธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี  3(3-0-6)
Maritime Business Quality Management
274325   การวััดประสิิทธิิภาพในงานธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี  3(3-0-6)
  Performance Measurement in Maritime Business
274326   ธุุรกิิจการเช่่าระวางเรืือ
     3(3-0-6)
  Slot Exchange Business
แผนที่่� 2 นัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเลืือกต่่างสาขาวิิชา
ให้้นัักศึึกษาเลืือกเรีียนวิิชาเลืือกต่่างสาขา จำำ�นวน 15
หน่่วยกิิต (ดููจากโครงสร้้างรายวิิชาเลืือกต่่างสาขาวิิชา)
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือกบัังคัับสาขาวิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์
และธุุรกิิจพาณิิชย์์ นาวีีสำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่ างสาขา
สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียนรายวิิชาในสาขา
วิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์และธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีีเป็็นวิิชาเอก
เลืือก นัักศึึกษาสาขาอื่่�นจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนวิิชาดัังต่่อไปนี้้�

27 2201   การจััดการซััพพลายเชน  
     3(3-0-6)
  Supply Chain Management
272202   การจััดซื้้�อ จััดหา และการเจรจาต่่อรอง3(3-0-6)
  Procurement and Negotiation
273203   การจััดการการขนส่่งต่่อเนื่่�องหลายรููปแบบ 3(3-0-6)
  MultimodalTransportation Management
273205   การจััดการความสััมพัันธ์์ในซััพพลายเชน  3(3-0-6)  
  Relationship Management  In Supply Chain
273207   การจััดการคลัังสิินค้้าและการกระจายสิินค้้า3(3-0-6)  
  Warehouse and Distribution Management

หมวดวิิชาเลืือกเสรีี จำำ�นวน 6 หน่่ วยกิิต

ให้้นัักศึึกษาเลืือกเรีียนอย่่างน้้อย 2 รายวิิชาจำำ�นวน
6 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาที่่�เปิิดสอน ในมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี  
ในระดัับปริิญญาตรีี

แผนการศึึกษา หลัักสููตรบริิ หารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์

	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7000 ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
00 7015 ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
00 8000 คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
00 8003 พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศ
202110 การจััดการโลจิิสติิกส์์
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
007016 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)

008001 สถิิติิทั่่�วไป
201104 หลัักเศรษศาสตร์์

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

201103 การบััญชีีการเงิิน
201101 หลัักการตลาด  
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
รวม

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (16-4-34)
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	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาภาษา
202105 หลัักการบริิหาร
202106 กฎหมายธุุรกิิจและจริิยธรรม

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

202107 การจััดการการผลิิตและปฏิิบััติิการ

3 (3-0-6)

272201 การจััดการซััพพลายเชน
วิิชาเลืือก จากหมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวม
	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
203112 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

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

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

203113 การเงิินธุุรกิิจ
203114 การภาษีีอากร

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

272202 การจััดซื้้�อ จััดหา และการเจรจาต่่อรอง

3 (3-0-6)

202111 การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปในงานธุุรกิิจ
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก
รวม
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
273203 การจััดการการขนส่่งต่่อเนื่่�องหลายรููปแบบ
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หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)

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

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)

273204 การจััดการความต้้องการและสิินค้้าคงคลััง
273205   การจััดการความสััมพัันธ์์ในซััพพลายเชน

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

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก

3 (3-0-6)

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาภาษา
รวม

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

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
273207 การจััดการคลัังสิินค้้าและการกระจายสิินค้้า

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก

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

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก
วิิชาเลืือก จากหมวดวิิชาเลืือกเสรีี
รวม

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

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
(สำำ�หรัั บนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีี ยน กลุ่่�มที่่� 1 สหกิิจศึึกษา)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
274207 การบริิหารต้้นทุุนโลจิิสติิกส์์

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

274216 สเปรดชีีตโมเดลสำำ�หรัับการจััดการโลจิิสติิกส์์
274210 การวิิเคราะห์์และพััฒนากระบวนการทางธุุรกิิจ

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

204115 การจััดการกลยุุทธ์์

3 (3-0-6)

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก

3 (3-0-6)

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก
274213   การเตรีียมความพร้้อมด้้านวิิชาชีีพ
รวม
	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
274214   สหกิิจศึึกษาทางโลจิิสติิกส์์
รวม

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

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
6 (0-540-0)
6 (0-540-0)
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	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
(สำำ�หรัั บนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีี ยน กลุ่่�มที่่� 2 ฝึึกปฏิิบััติิการด้้ านโลจิิสติิกส์์)
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
274207 การบริิหารต้้นทุุนโลจิิสติิกส์์
3 (3-0-6)
274216 สเปรดชีีตโมเดลสำำ�หรัับการจััดการโลจิิสติิกส์์
274210 การวิิเคราะห์์และพััฒนากระบวนการทางธุุรกิิจ

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

204115 การจััดการกลยุุทธ์์

3 (3-0-6)

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก

3 (3-0-6)

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก

3 (3-0-6)

274213   การเตรีียมความพร้้อมด้้านวิิชาชีีพ
รวม

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

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
274211 ระเบีียบวิิธีีวิิจััยทางโลจิิสติิกส์์และธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี
3 (3-0-6)
274215 ฝึึกปฏิิบััติิงานวิิชาชีีพ
รวม
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

3 (0-200-0)
6 (3-200-6)

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี์
27 3204 การจััดการความต้้องการและสิินค้้าคงคลััง 3(3-0-6)
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
ดููรายละเอีียดหน้้า 263 - 268

หมวดวิิชาเฉพาะ

กลุ่่�มวิิชาแกน
ดููรายละเอีียดหน้้า 222 - 223
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
27 2201 การจััดการซััพพลายเชน
3(3-0-6)
27 2201 Supply Chain Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 20 2110 การจััดการโลจิิสติิกส์์
แนวคิิดและทฤษฎีีการจััดการซััพพลายเชน ความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน ความร่่วมมืือใน
ซััพพลายเชน การเพิ่่�มคุุณค่่าในซััพพลายเชน แบบจำำ�ลองการ
ดำำ�เนิินงานในซััพพลายเชน (SCOR Model) การบริิหารซััพพลาย
เชนระดัับโลก การพััฒนากลยุุทธ์์ทางการแข่่งขััน การบริิหาร
ซััพพลายเชนเพื่่�อมนุุษยธรรม (Humanitarian Supply Chain)
และกรณีีศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้อง

27 3204 Demand and Inventory Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 20 2107 การจััดการการผลิิตและการ
ปฏิิบััติิการ
เทคนิิคการพยากรณ์์ความต้้องการ การพยากรณ์์
ข้้อมููลโดยใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป การวิิเคราะห์์ BOM การวางแผน
ความต้้องการวััสดุุ เทคนิิคการควบคุุมและจััดประเภทสิินค้้า
คงคลััง การวิิเคราะห์์สิินค้้าคงคลัังในกรณีีความต้้องการคงที่่�
และไม่่คงที่่� ดััชนีีวััดประสิิทธิิภาพสิินค้้าคงคลััง การคำำ�นวณ
จุุดสั่่�งซื้้�อและสิินค้้าคงคลัังเพื่่�อความปลอดภััย เทคนิิคในการ
ลดต้้นทุุนสิินค้้าคงคลััง การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปและ
แอพพลิิเคชั่่�นในการจััดการสิินค้้าคงคลััง

27 3205 การจััดการความสััมพัันธ์์ในซััพพลายเชน 3(3-0-6)
27 3205 Relationship Management In Supply Chain
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 27 2201 การจััดการซััพพลายเชน
แนวคิิดและทฤษฎีี การจััดการสััมพัันธ์์ภาพในซััพพลาย
เชน องค์์ประกอบของการสร้้างสััมพัันธภาพ พัันธมิิตรทางธรุุ
กิิจ การบริิหารความสััมพัันธ์์กัับซััพพลายเออร์์(SRM) การ
บริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า(CRM)การบริิการลููกค้้าในอุุตสาห
27 2202 การจััดซื้้�อ จััดหา และการเจรจาต่่อรอง 3(3-0-6)
กรรมโลจิิสติิกส์์ คุุณภาพในการให้้บริิการ การวางแผนกลยุุทธ์์
27 2202 Procurement and Negotiation
ในการสร้้างความพึึงพอใจ การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ยั่่�งยืืนกัับ
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 20 2110 การจััดการโลจิิสติิกส์์
ลููกค้้า การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการบริิหารและ
แนวคิิดและทฤษฎีีการจััดซื้้�อ จััดหากระบวนการจััด
จััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า การวััดประสิิทธิิภาพการให้้
ซื้้�อ การวางแผนการจััดซื้้�อและการจััดหา การคััดเลืือกและประเมิิน
บริิการลููกค้้า และกรณีีศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ผู้้�ขายปััจจััยการผลิิต ต้้นทุุนสั่่�งซื้้�อและการบริิหารเงิินทุุนในการ
จััดซื้้�อ กฎระเบีียบของการจััดซื้้�อ การบริิหารความสััมพัันธ์์กัับผู้้�
27 3207 การบริิหารคลัังสิินค้้ าและการกระจาย3(3-0-6)
ส่่งมอบ การเจรจาต่่อรองในงานจััดซื้้�อ การจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ
สิินค้้ า					
การจััดซื้้�อจััดจ้้างสีีเขีียว และกรณีีศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
27 3207 Warehouse and Distribution Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
27 3203 การจััดการการขนส่่งต่่อเนื่่�องหลายรููปแบบ 3(3-0-6)
แนวคิิดและทฤษฎีีการจััดการคลัังสิินค้้าและการกระ
27 3203 Multimodal Transportation Management
จายสิินค้้า ความสำำ�คััญของคลัังสิินค้้าในซััพพลายเชน ชนิิด
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 20 2110 การจััดการโลจิิสติิกส์์
ของคลัังสิินค้้า การปฏิิบััติิการในคลัังสิินค้้า การจััดการและ
ลัักษณะทั่่�วไปของการขนส่่งในแต่่ละรููปแบบ วิิเคราะห์์
ควบคุุม การจััดเก็็บ  การบริิหารช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย และ
ข้้อดีี ข้้อเสีียของการขนส่่งในแต่่ละรููปแบบ โครงข่่ายการขนส่่ง
การเติิมเต็็มผลิิตภััณฑ์์ ระบบงานสำำ�หรัับช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
และการเชื่่�อมโยงระบบการขนส่่ง การตััดสิินใจเลืือกรููปแบบ
ดััชนีีชี้้�วััดประสิิทธิิภาพการบริิหารการจััดจำำ�หน่่าย อุุปกรณ์์ขน
การขนส่่ง การขนส่่งต่่อเนื่่�องหลายรููปแบบ โครงสร้้างพื้้�นฐาน
ถ่่ายวััสดุุในคลัังสิินค้้า การวางผัังและการออกแบบคลัังสิินค้้า
และส่่วนประกอบที่่�ช่่วยในการดำำ�เนิินการขนส่่งหลายรููปแบบ
และการกระจายสิินค้้า ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศในการจััดการ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ แบบจำำ�ลองการตััดสิินใจสำำ�หรัับการขนส่่ง
คลัังสิินค้้าและการกระจายสิินค้้า และกรณีีศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และการกระจายสิินค้้า การปฏิิบััติิการที่่�ดีีสำำ�หรัับการบริิหาร
การขนส่่ง
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27 4207 การจััดการต้้ นทุุนโลจิิสติิกส์์
3(3-0-6)
27 4207 Logistics Cost Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 27 2201 การจััดการซััพพลายเชน
องค์์ประกอบของต้้นทุุนโลจิิสติิกส์์ การวิิเคราะห์์ต้้น
ทุุนโลจิิสติิกส์์ การประเมิินและการแสวงหาทางเลืือกเพื่่�อการ
ตััดสิินใจ ระบบต้้นทุุนฐานกิิจกรรม การควบคุุมและวางแผน
เชิิงนโยบายในการลดต้้นทุุน การวิิเคราะห์์จุุดคุ้้�มทุุน และจััด
ทำำ�รายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับต้้นทุุนทางโลจิิสติิกส์์
27 4210 การวิิเคราะห์์ และพััฒนากระบวนการ 3(3-0-6)
ทางธุุรกิิจ					
27 4210 Business Process Analysis and Development
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 27 2201 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
ซััพพลายเชน
การศึึกษาเครื่่�องมืือหรืือวิิธีีการในการวิิเคราะห์์และ
พััฒนากระบวนการธุุรกิิจเพื่่�อการจััดการ
โลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน การจััดทำำ�แผนผัังกระบวนการ
ธุุรกิิจ แผนภููมิิการไหลตามหน้้าที่่� แผนผัังกิิจกรรมกระบวนการ
(Activity Process Mapping) แผนภููมิิสายธารแห่่งคุุณค่่า
(Value Stream Mapping) การวิิเคราะห์์ความสููญเปล่่า เทคนิิค
การปรัับปรุุงกระบวนการ การปรัับรื้้�อกระบวนการทางธุุรกิิจ
(Business Process Reengineering)  การออกแบบกระบวนการ
ใหม่่ การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการจััดการปรัับปรุุง
กระบวนการ กรณีีศึึกษาการบริิหารกระบวนการธุุรกิิจโดยใช้้
ระบบ ERP
27 4211 ระเบีียบวิิธีีวิิจััยทางโลจิิสติิกส์์และ 3(3-0-6)
ธุุรกิิจพาณิิชย์์ นาวีี
27 4211 Research Methodology for Logistics and 		
Maritime Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน: เป็็ นนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีี ยนในกลุ่่�มวิิชา
ฝึึกประสบการณ์์ วิิชาชีีพ กลุ่่�มที่่� 2
ระเบีียบวิิธีีวิิจััยใช้้ในการค้้นหาและวิิเคราะห์์ปััญหา
การเขีียนเค้้าโครงร่่างการวิิจััย การออกแบบวิิจััย การกำำ�หนด
กรอบของปััญหา การตั้้�งสมมุุติิฐาน กาสร้้างและทดสอบเครื่่�อง
มืือวััด การวิิเคราะห์์ข้้อมููลในเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ การ
สรุุปผลและการเขีียนรายงานวิิจััย
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

274213 การเตรีี ยมความพร้้ อมด้้ านวิิชาชีีพ 1(0-40-0)
274213 Workshop on Professional Preparation
การปฏิิบััติิการเตรีียมความพร้้อมก่่อนออกปฏิิบััติิ
งานในสถานประกอบการ ความรู้้�พื้้�นฐานเทคนิิคการเขีียน
จดหมายในการสมััครงาน  การสอบสััมภาษณ์์ บุุคลิิกภาพที่่�
เหมาะสมในการทำำ�งาน การพััฒนาทัักษะทางด้้านการสื่่�อสาร
ระหว่่างบุุคคลในสถานที่่�ประกอบการ การเลืือกสถานประกอบ
การ ความรู้้�พื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงานในสถานประกอบ
การ  การเสริิมสร้้างทัักษะและจริิยธรรมในวิิชาชีีพเฉพาะสาขา
วิิชา ความรู้้�เกี่่�ยวกัับมาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััยในสถานประกอบการ การเขีียนรายงานทาง
วิิชาการและการนำำ�เสนอผลงาน
27 4214 สหกิิจศึึกษาทางโลจิิสติิกส์์
6(0-540-0)
27 4214 Cooperative Education in Logistics
วิิชาบัังคัับก่่ อน: เป็็ นนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีี ยนในกลุ่่�มวิิชา
ฝึึกประสบการณ์์ วิิชาชีีพ กลุ่่�มที่่� 1 และ ต้้ องผ่่ านการ
เตรีี ยมความพร้้ อมสหกิิจศึึกษา
จััดการศึึกษาให้้นัักศึึกษาได้้ไปปฏิิบััติิงานในสถาน
ประกอบการ เป็็นการปฏิิบััติิงานเชิิงวิิชาการหรืือวิิชาชีีพเต็็ม
เวลาเสมืือนเป็็นพนัักงานชั่่�วคราว ณ สถานประกอบการ โดย
ต้้องมีีเวลาปฎิิบััติิงานไม่่น้้อยกว่่า  400 ชั่่�วโมง เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ได้้เชื่่�อมโยงการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนกัับประสบการณ์์จากการ
ปฏิิบััติิงานจริิงในสถานประกอบการ มีีการประเมิินผลโดยวััด
จากผลการประเมิินของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาสหกิิจศึึกษา  พนัักงาน
ที่่�ควบคุุมการปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการและจากรายงาน
วิิชาการ
27 4215 ฝึึกปฏิิบััติิการด้้ านโลจิิสติิกส์์
3(0-200-0)
27 4215 Logistics Internship
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เป็็ นนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีี ยนในกลุ่่�มวิิชา
ฝึึกประสบการณ์์ วิิชาชีีพ กลุ่่�มที่่� 2 และ ต้้ องผ่่ านการ
เตรีี ยมความพร้้ อมด้้ านวิิชาชีีพ
การฝึึกปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการธุุรกิิจเป็็น
ระยะเวลา 8 สััปดาห์์ ให้้คุ้้�นเคยกัับสภาพการทำำ�งาน เรีียนรู้้�วิิธีี
การปรัับตััวเข้้ากัับสิ่่�งแวดล้้อมของการทำำ�งาน เพื่่�อจะเป็็น
ประโยชน์์ต่่อการเตรีียมความพร้้อมสู่่�โลกของการทำำ�งานเมื่่�อ
สำำ�เร็็จการศึึกษา การฝึึกฝนให้้รู้้�จัักกัับการเผชิิญหน้้ากัับปััญหา
ในรููปแบบต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นขณะทำำ�งาน เพื่่�อเรีียนรู้้�แนวทางแก้้ไข
รวมทั้้�งการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ในสาขาการจััดการโลจิิสติิกส์์ที่่�
เรีียนเข้้ากัับการปฏิิบััติิงานจริิง

27 4216 สเปรดชีีตโมเดลสำำ�หรัั บการจััดการ 3(2-3-4)
โลจิิสติิกส์์				
27 4216 Spreadsheet Modelling for Logistics
Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : Operation Management
หลัักการเบื้้�องต้้นของการใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป
Solver (MS Excel) เพื่่�อการจััดการโลจิิสติิกส์์ การจำำ�ลอง
ปััญหาเป็็นสมการทางคณิิตศาสตร์์ (Mathematical Model)
การนำำ�โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปมาประยุุกต์์ใช้้ในการจััดการด้้านการ
ขนส่่ง (Vehicle routing Problem) ปััญหาด้้านการจััดตาราง
การทำำ�งาน(Schedule Problem) ปััญหาด้้านการจััดตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง
(Facility Location Problem) ปััญหาด้้านการจััดตำำ�แหน่่งการ
วางสิินค้้าหรืือสััมภาระ (Load Planning Problem) และกรณีี
ศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
27 2301 ธุุรกิิจพาณิิชย์์ นาวีีเบื้้�องต้้ น
3(3-0-6)
27 2301 Introduction to Maritime Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ความรู้้�เบื้้�องต้้น ศััพท์์เฉพาะสากล เกี่่�ยวกัับการขนส่่ง
สิินค้้าทางทะเลและอุุตสาหกรรมพาณิิชย์์นาวีี เส้้นทางการเดิิน
เรืือ การดำำ�เนิินธุุรกิิจเรืือพาณิิชย์์ทั่่�วโลก ตลาดเรืือพาณิิชย์์ของ
โลก ต้้นทุุนการขนส่่งทางพาณิิชย์์นาวีี ค่่าระวางเรืือและค่่า
ธรรมเนีียมต่่าง ๆ ตััวแทนเรืือ ผู้้�รัับจััดการขนส่่ง ผู้้�ให้้บริิการ
ด้้านโลจิิสติิกส์์ การจองระวางเรืือเพื่่�อการขนส่่งสิินค้้าระหว่่าง
ประเทศ การเช่่าเรืือและการจััดหาเรืือ เอกสารสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี
27 3301 การจััดการโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน3(3-0-6)
ระหว่่ างประเทศ				
27 3301 Global Logistics and Supply Chain Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 27 2201 การจััดการซััพพลายเชน
บทบาทและความสำำ�คััญของโลจิิสติิกส์์และซััพพลาย
เชนระหว่่างประเทศ การประสานความร่่วมมืือของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศ   แนวคิิดการปฏิิบััติิงาน
ด้้านโลจิิสติิกส์์ บทบาทความสำำ�คััญของเขตการค้้าเสรีี  ปััจจััย
ที่่�สำำ�คััญและประโยชน์์การทำำ�  Global Sourcing การเลืือก
สถานที่่�ตั้้�งเชิิงกลยุุทธ์์ในระดัับโลก  (Global Facility Location)
การนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมมาประยุุกต์์ใช้้ในงานด้้านโล
จิิสติิกส์์ระหว่่างประเทศ กรณีีศึึกษา และแนวทางการปฏิิบััติิ
งานที่่�ดีีด้้านการจััดการโลจิิสติิกส์์และ
ซััพพลายเชนระหว่่างประเทศ

27 3303 การจััดการความปลอดภััยด้้ าน
3(3-0-6)
โลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน		
27 3303 Safety Management for Logistics and 		
Supply Chain
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 27 2201 การจััดการซััพพลายเชน
แนวคิิดและทฤษฎีีการจััดการความปลอดภััยในงาน
โลจิิสติิกส์์ ความหมาย ความสำำ�คััญ ผลกระทบ การประเมิิน
ความเสี่่�ยง การวิิเคราะห์์และหาสาเหตุุการเกิิดอุุบััติิเหตุุในงาน
โลจิิสติิกส์์ บทบััญญััติิและข้้อกฎหมายด้้านความปลอดภััยที่่�
เกี่่�ยวข้้อง แนวทางการบริิหารงานความปลอดภััยในงานโลจิิ
สติิกส์์ การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและกรณีีศึึกษาที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
27 3305 การวััดผลการปฏิิบัติั งิ านในโลจิิสติิกส์์3(3-0-6)
และซััพพลายเชน		
27 3305 Performance Measurement in Logistics and
Supply Chain
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 27 2201 การจััดการซััพพลายเชน
แนวคิิดและหลัักการวััดสมรรถนะในโลจิิสติิกส์์และ
ซััพพลายเชน ลัักษณะของระบบการวััดที่่�ดีี วิิธีีวััดผลการปฏิิบััติิ
งาน การประยุุกต์์ใช้้เครื่่�องมืือพื้้�นฐานใน การปรัับปรุุงสมรรถนะ
ของงานโลจิิสติิกส์์และ   ซััพพลายเชน ทฤษฎีี  Balanced
Scorecard การประยุุกต์์เพื่่�อความเป็็นเลิิศ (Benchmarking)
แบบจำำ�ลองอ้้างอิิงการดำำ�เนิินงานโซ่่อุุปทาน (SCOR Model)
ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อการปรัับปรุุงสมรรถนะ วิิธีีการประเมิิน
ผลด้้านโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชนที่่�เป็็นมาตราฐานสากล
27 3311 การจััดการซััพพลายเชนอย่่ างยั่่�งยืืน 3(3-0-6)
27 3311 Sustainable Supply Chain Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 27 2201 การจััดการซััพพลายเชน
บทบาทและความสำำ�คััญของสิ่่�งแวดล้้อมต่่อการจััด
การโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน การวิิเคราะห์์รููปแบบและวิิธีี
การทางด้้านโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชนในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
สำำ�หรัับสถานประกอบการ ชุุมชนและสัังคม ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมขององค์์การ ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ระบบการจััดซื้้�อสีีเขีียว พลัังงานสีีเขีียว การขนส่่งเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
เทคโนโลยีีการกำำ�จััดของเสีียเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม   องค์์ประกอบ
ความยั่่�งยืืน (Sustainable) การส่่งเสริิมและกำำ�ดัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี  ตลอดทั้้�งวััฎจัักรของสิินค้้าและบริิการ กรณีีศึึกษาปััญหา
ทางด้้านซััพพลายเชนเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
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27 3312 การจััดการคุุณภาพ		
3(3-0-6)
27 3312 Quality Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
แนวคิิดและทฤษฎีี วิิวััฒนาการด้้านคุุณภาพ  การ
จััดการคุุณภาพ การควบคุุมคุุณภาพ การประกัันคุุณภาพ การ
จััดการคุุณภาพทั่่�วทั้้�งองค์์การ เทคนิิคการควบคุุมคุุณภาพใน
การผลิิต การประยุุกต์์ใช้้เครื่่�องมืือทางสถิิติิสำำ�หรัับการควบคุุม
คุุณภาพและรููปแบบการจััดการคุุณภาพในโลจิิสติิกส์์และ
ซััพพลายเชน และกรณีีศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
27 3313 การจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ 3(3-0-6)
สำำ�หรัั บโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน
27 3313 Information Management for Logistics and
Supply Chain
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 27 2201 การจััดการซััพพลายเชน
แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับระบบสารสนเทศเพื่่�อการ
จััดการโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน การจััดการข้้อมููล บทบาท
และความสำำ�คััญของระบบสารสนเทศ การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศที่่�สนัับสนุุนเป้้าหมายในการดำำ�เนิินการ แนวโน้้ม
เทคโนโลยีีในอนาคต การตััดสิินใจเลืือกใช้้ระบบสารสนเทศ
ในงานโลจิิสติิกส์์ และกรณีีศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้อง

27 4307 การจััดการนวััตกรรมและบรรจุุภััณฑ์์ 3(3-0-6)
สำำ�หรัั บโลจิิสติิกส์์
27 4307 Innovation Management and Packaging for
Logistics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 27 2201 การจััดการโลจิิสติิกส์์และ
ซััพพลายเชน
แนวคิิดและทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวกัับบรรจุุภััณฑ์์ กระบวนการ
การออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ ชนิิดของวััสดุุ หน้้าที่่� และความสำำ�คััญ
ของบรรจุุภััณฑ์์ รวมถึึงการสร้้างสรรค์์แนวคิิดบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ใช้้
นวััตกรรมร่่วมสมััยสำำ�หรัับการจััดการโลจิิสติิกส์์และซััพพลาย
เชน การออกแบบบรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อการขนส่่งและสิ่่�งแวดล้้อม

27 4308 การจำำ�ลองแบบปัั ญหา		
3(2-3-4)
27 4308 Simulation Modeling
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 00 8001 สถิิติิทั่่� วไป
หลัักการเบื้้�องต้้นของการจำำ�ลองแบบ  ระบบตััวเลข
สุ่่�มและการสร้้างตััวเลขสุ่่�มในการจำำ�ลองแบบ  การแจกแจง
ความถี่่� หลัักการมััลติิคาร์์โลเทคนิิค การสร้้างแบบจำำ�ลองไม่่
ต่่อเนื่่�อง การออกแบบการทดลองสำำ�หรัับแบบจำำ�ลอง การตรวจ
สอบแบบจำำ�ลอง การวิิเคราะห์์ผลจากการจำำ�ลอง การนำำ�
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์มาประยุุกต์์ใช้้ในการจำำ�ลองแบบปััญหา
ในโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน การตรวจสอบความถููกต้้อง
3(3-0-6) ของแบบจำำ�ลอง

27 3314 การจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
สำำ�หรัั บธุุรกิิจพาณิิชย์์ นาวีี		
27 3314 Information Management for Maritime Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ความสำำ�คััญของการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับธุรุ กิิจ
พาณิิชย์์นาวีี การจััดการฐานข้้อมููล การสร้้างข้้อมููล การจััดเก็็บข้อ้ มููล
การจััดระบบข้้อมููล การวััดและประเมิินผล การจััดทำำ�รายงานการ
รัับและการส่่งสิินค้้า การควบคุุมสิินค้้า การตััดบััญชีีสิินค้้า การ
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููล และการนำำ�โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปมาประยุุกต์์ใช้้ในการ
บริิหารจััดการและตััดสิินใจในธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี

27 4315 หััวข้้ อพิิเศษทางโลจิิสติิกส์์
3(3-0-6)
27 4315 Special Topics in Logistics
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
หััวข้้อพิิเศษที่่�น่่าสนใจด้้านการจััดการโลจิิสติิกส์์ โดย
หััวข้้อที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการเรีียนการสอนจะต้้องได้้รัับความเห็็น
ชอบจากหััวหน้้าสาขาวิิชา

27 4316 สถานการณ์์ ปััจจุุบัันทางด้้ าน
3(3-0-6)
การจััดการโลจิิสติิกส์์			
27 3315 การจััดการขนส่่ งสิินค้้ าทางทะเล 3(3-0-6) 27 4316 Current Issues in Logistics Management
27 3315 Maritime Transport Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 27 3203 การจััดการการขนส่่ ง
ประเด็็นและข่่าวสารต่่าง ๆ ทางด้้านการจััดการ               
การศึึกษารููปแบบการขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ โลจิิสติิกส์์ที่่�น่่าสนใจในปััจจุุบััน แนวโน้้มและทิิศทางของการ
ทางทะเล ประเภทของเรืือ ท่่าเรืือ เส้้นทางการขนส่่ง ทางทะเล พััฒนาโลจิิสติิกส์์ทั้้�งในและต่่างประเทศ รวมตลอดถึึงบทบาท
รููปแบบของตู้้�คอนเทนเนอร์์ และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงศึึกษา ของโลจิิสติิกส์์ที่่�มีีต่่อการพััฒนาชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ
รููปแบบองค์์กร การจััดองค์์กรที่่�สนัับสนุุนการขนส่่งทางทะเล
การเลืือกรููปแบบเรืือที่่�เหมาะสมกัับประเภทและลัักษณะของ
สิินค้้าเพื่่�อรัักษาสภาพและความปลอดภััยของสิินค้้า  การจอง
พื้้�นที่่�เรืือเพื่่�อการส่่งขนส่่งสิินค้้า การใช้้บริิการท่่าเรืือและท่่าเรืือ
พาณิิชย์์ที่่�สำำ�คััญในระดัับภููมิิภาคและระดัับโลก
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

27 4317 การจััดการส่่ งออกและนำำ�เข้้ า
3(3-0-6)
27 4317 Export and Import Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การจััดทำำ�เอกสารทางการค้้าและการเงิินสำำ�หรัับธุุรกิิจ
นำำ�เข้้าส่่งออก ระบบภาษีีศุุลกากรและระเบีียบปฏิิบััติิในการนำำ�
เข้้าหรืือส่่งออกสิินค้้า การเลืือกรููปแบบการส่่งสิินค้้าระหว่่าง
ประเทศและเงื่่�อนไขการส่่งมอบสิินค้้าของสภาหอการค้้า
นานาชาติิ (INCOTERMS 2010) การตััดสิินใจทำำ�ประกัันภััย
สิินค้้าประเภทต่่าง ๆ การใช้้สิิทธิิลดหย่่อนภาษีีสำำ�หรัับการนำำ�
เข้้าและการส่่งออก การจััดการทางการเงิินสำำ�หรัับการนำำ�เข้้า
ส่่งออก การป้้องกัันความเสี่่�ยงทางการเงิินระหว่่างประเทศ
และระบบสิินเชื่่�อเพื่่�อการส่่งออกและการนำำ�เข้้าสิินค้้า

27 4321 การจััดการท่่าเรืือและมาตรฐานความปลอดภััย 3(3-0-6)
27 4321 Port Management and Safety Standard
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษาระบบท่่าเรืือน้ำำ��ลึึกเพื่่�อการขนส่่งสิินค้้า
ระหว่่างประเทศและประเภทของท่่าเทีียบเรืือสำำ�หรัับเรืือเดิิน
สมุุทร ระบบการจััดการท่่าเรืือและการจััดการด้้านมาตรฐาน
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อมในการปฏิิบััติิ
งานของท่่าเรืือ การลำำ�เลีียงและการขนส่่งสิินค้้าอัันตราย การ
จััดสรรพื้้�นที่่�เพื่่�อรองรัับกิิจกรรมการส่่งสิินค้้า คลัังสิินค้้า และ
ตู้้�สิินค้้าระหว่่างประเทศ
27 4322 การจััดการเอกสารสำำ�หรัั บการขนส่่ ง 3(3-0-6)
สิินค้้ าทางทะเล				
27 4322 Document Management for Maritime Transport
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การจััดการเอกสารทางการค้้าและการจััดการสิินค้้า
สำำ�หรัับการขนส่่งสิินค้้าทางทะเล การตรวจสอบความถููกต้้อง
และการแก้้ไขหรืือเปลี่่ย� นแปลงเอกสาร การเลืือกรููปแบบเรืือเพื่่�อ
การขนส่่งสิินค้้าแต่่ละประเภท การเลืือกผู้้�ให้้บริิการรัับขนสิินค้้า
ทางทะเล การปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการส่่งมอบสิินค้้าสากล incoterms และการจััดการเอกสารตามเงื่่�อนไขการส่่งมอบสิินค้้า

27 4318 กฎหมายการค้้ าและพิิธีีทางศุุลกากร 3(3-0-6)
27 4318 Trade and Custom Laws
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษาพระราชบััญญััติิศุลุ กากรและพระราชกำำ�หนด
พิิกััดอััตราศุุลกากรเพื่่�อการปฏิิบััติิพิิธีีการศุุลกากร การตีีความ
และการระบุุพิิกััดของของที่่�นำำ�เข้้าและส่่งออกตามระบบฮาร์์โม
ไนซ์์ การคำำ�นวนค่่าอากร ภาษีีที่่เ� กี่่ย� วข้้องและค่่าธรรมเนีียมต่่าง
ๆ การใช้้สิิทธิิประโยชน์์ทางอากรตามกฏหมายศุุลกากรและกฏ
หมายที่่�เกี่่�ยวข้้องการจััดทำำ�เอกสารใบขนขาเข้้า ใบขนขาออก
และใบกำำ�กัับการขนย้้าย รวมทั้้�งการปฏิิบััติิพิิธีีการถ่่ายลำำ�และ 27 4323 สถานการณ์์ปัจั จุุบันั ด้้านธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี 3(3-0-6)
การขอผ่่านแดน
27 4323 Current Issues in Maritime Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
27 4319 สััมมนาทางการจััดการโลจิิสติิกส์์
3(3-0-6)
มอบหมายงานเป็็นรายกลุ่่�มในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการ
27 4319 Seminar for Logistics Management
จััดการธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี อาทิิ การวิิเคราะห์์กรณีีศึึกษา การ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เป็็ นนัักศึึกษาที่่�ได้้ ศึึกษาวิิชาเอกบัังคัับ กำำ�หนดปััญหาในการจััดการพาณิิชย์์นาวีี  การวางแผนและ
หรืื อเอกเลืือกไม่่ น้้อยกว่่ า 15 หน่่ วยกิิต
ดำำ�เนิินการแก้้ไข การจััดฝึึกอบรมในด้้านการจััดการพาณิิชย์์
การประยุุกต์์ความรู้้�ทางวิิชาการในหลัักสููตร การ นาวีี การดููงานสถานประกอบการด้้านพาณิิชย์์นาวีี
วิิเคราะห์์สถานการณ์์ การแก้้ปััญหาทางด้้านโลจิิสติิกส์์ กรณีี
ตััวอย่่างของปััญหาทางด้้านการบริิหารจััดการโลจิิสติิกส์์
27 4324 การจััดการคุุณภาพเพื่่�อธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี 3(3-0-6)
27 4324 Maritime Business Quality Management
27 4320 สััมมนาทางธุุรกิิจพาณิิชย์์ นาวีี
3(3-0-6)
แนวคิิดและทฤษฎีีการจััดการคุุณภาพสำำ�หรัับพาณิิชย์์
27 4320 Seminar for Maritime Business
นาวีี ความสำำ�คััญของการจััดการคุุณภาพต่่อธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี 
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เป็็ นนัักศึึกษาที่่�ได้้ ศึึกษาวิิชาเอกบัังคัับ ระบบบริิหารคุุณภาพ  การจััดตั้้�งระบบคุุณภาพ  การจััดทำำ�
หรืื อเอกเลืือกไม่่ น้้อยกว่่ า 15 หน่่ วยกิิต
เอกสารระบบบริิหารงานคุุณภาพ  มาตรฐานสากล การนำำ�
การประยุุกต์์ความรู้้�ทางวิิชาการในหลัักสููตร การ ระบบคุุณภาพประยุุกต์์ใช้้ภายในองค์์กร การตรวจสอบและ
วิิเคราะห์์สถานการณ์์ การแก้้ปัญ
ั หาทางด้้านธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี  การรัับรองมาตรฐานและระบบบริิหารคุุณภาพในองค์์กรธุุรกิิจ
กรณีีศึึกษาของปััญหาทางด้้านการจััดการธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี
พาณิิชย์์นาวีี   

189

27 4325 การวััดประสิิทธิิภาพในงานธุุรกิิจ 3(3-0-6)
พาณิิชย์์ นาวีี				
27 4325 Performance Measurement in Maritime Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หลัักการวััดประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานด้้านธุุรกิิจ
พาณิิชย์์นาวีี การกำำ�หนดตััวชี้้�วััดในการทำำ�งาน (key performance indicators) กลยุุทธ์์การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
แนวทางในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานด้้านการสื่่�อสาร
การสั่่�งการ  การฝึึกอบรมของงานธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี ปััจจััยที่่�
มีีผลกระทบต่่อปรัับปรุุงสมรรถนะ วิิธีีการประเมิินผล ด้้านธุุรกิิจ
พาณิิชย์์นาวีีที่่�เป็็นมาตราฐานสากล
27 4326 ธุุรกิิจการเช่่ าระวางเรืื อ 		
3(3-0-6)
27 4326 Slot Exchange Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
          การศึึกษาธุุรกิิจการขนส่่งสิินค้้าทางทะเล การศึึกษา
ระบบจองเรืือ การเลืือกใช้้บริิการสายการเดิินเรืือ ลัักษณะของ
เรืือเช่่าและเรืือประจำำ�เส้้นทาง วิิธีีและหลัักในการเช่่าเหมาเรืือ  
การคิิดค่่าระวางเรืือ (Freight Charge)  การคำำ�นวณพื้้�นที่่�และ
ปริิมาตรของสิินค้้า ลัักษณะและประเภทของตู้้�คอนเทนเนอร์์
รวมถึึงการจััดการพื้้�นที่่�ในการจััดวางสิินค้้าในระวางเรืือเพื่่�อให้้
เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
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หลัักสููตรบริิ หารธุุรกิิจบััณฑิิต
สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่ างประเทศ
หลัักสููตรปรัั บปรุุ ง พ.ศ. 2565
ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ (TQF:HEd)
ชื่่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย
ภาษาอัังกฤษ

:  
:   

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
Bachelor of Business Administration Program in International Business
Management

ชื่่�อปริิ ญญาและชื่่�อสาขาวิิชา
ภาษาไทย	ชื่่�อเต็็ม :
ชื่่�อย่่ อ :
ภาษาอัังกฤษ ชื่่�อเต็็ม :
ชื่่�อย่่ อ    :

บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ)
บธ.บ. (การจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration (International Business
Management)
B.B.A. (International Business Management)

ปรัั ชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร

“การจััดการธุุรกิิจระหว่่ างประเทศ คืือพลัังสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศ”
ผลิิตบััณฑิิตให้้เป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถทางด้้านการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ สามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�และ
บููรณาการความรู้้�บริิหารธุุรกิิจได้้อย่่างเชี่่�ยวชาญ เป็็นผู้้�สร้้างประโยชน์์แก่่สัังคมและประเทศชาติิ ตลอดจนมีีความเป็็นเลิิศในการ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีและสามารถพััฒนานวััตกรรมภายใต้้การประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจรรยาบรรณนำำ�ไปสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ระดัับสากล
	วััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร
1. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจ มีีสมรรถนะ (Core Competency) และความสามารถ (Ability) ในการทำำ�งาน
ด้้านการบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศ สามารถนำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ไปใช้้ในการพััฒนาตนเอง สัังคมและประเทศชาติิ
2. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีคุุณธรรม และจรรยาบรรณในวิิชาชีีพ สามารถนำำ�ความรู้้�ทางการบริิหารไปประยุุกต์์และประกอบ
อาชีีพด้้านการวางแผน การจััดระบบงาน การเป็็นผู้้�นำำ� และการควบคุุมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ตามมาตรฐานวิิชาชีีพ มีีความเชี่่�ยวชาญในศาสตร์์ของการบริิหาร
งานข้้ามวััฒนธรรม
4. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีความสามารถในการใช้้ภาษาต่่างประเทศได้้อย่่างน้้อย1ภาษา

กำำ�หนดการใช้้ หลัักสููตร

เริ่่�มใช้้หลัักสููตรนี้้�ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2565 เป็็นต้้นไป
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คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษา

1.  สำำ�เร็็จการศึึกษาชั้้�นประโยคมััธยมศึึกษาตอนปลาย  หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ  (ปวช.) ตามหลัักสููตรของกระทรวง
ศึึกษาธิิการหรืือเทีียบเท่่า
2. สำำ�เร็็จการศึึกษาไม่่ต่ำำ��กว่่าระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
เทีียบเท่่าในสาขาวิิชาที่่�สมััครเข้้าศึึกษาต่่อ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่าในสาขาอื่่�น
4. ไม่่เป็็นโรคติิดต่่อร้้ายแรง และแพทย์์มีีความเห็็นว่่ามีีสุุขภาพเหมาะที่่�จะเข้้าศึึกษาได้้
5. ไม่่มีีความประพฤติิที่่�สัังคมรัังเกีียจ และไม่่บกพร่่องในศีีลธรรมอัันดีี
6. มีีผู้้�รัับรอง ซึ่่�งมีีที่่�อยู่่�ทางมหาวิิทยาลััยสามารถติิดต่่อได้้ตลอดเวลา

การคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. สอบคััดเลืือกตามหลัักเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
2. สอบคััดเลืือกบุุคคลเข้้าศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษา ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
3. การคััดเลืือกโดยคณาจารย์์ประจำำ�คณะบริิหารธุุรกิิจ ด้้วยวิิธีีการสอบข้้อเขีียน และ/หรืือการสอบสััมภาษณ์์

ระบบการจััดการศึึกษา

การจััดการศึึกษาใช้้ระบบทวิิภาค โดยระยะเวลาศึึกษาใน 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออกเป็็นภาคการศึึกษาปกติิ 2 ภาคการ
ศึึกษา ภาคการศึึกษาปกติิมีีระยะเวลาการศึึกษาจำำ�นวน 16 สััปดาห์์

ระยะเวลาการสำำ�เร็็ จการศึึกษา

1. สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า ใช้้
ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 6 ภาคการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
2. สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า หรืือเคยศึึกษาอยู่่�ในมหาวิิทยาลััย
วิิทยาลััย หรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นๆ ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษารองรัับมาตรฐานเพื่่�อเทีียบโอนหน่่วยกิิตเข้้า
ศึึกษาต่่อ ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 2 ภาคการศึึกษาและไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา ขึ้้�นอยู่่�กัับหน่่วยกิิตที่่�ได้้รัับการเทีียบโอน
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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.  กลุ่มวิชาภาษา
15  หน่วยกิต
4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      9  หน่วยกิต                
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 93 หน่วยกิต
1.  กลุ่มวิชาแกน
36  หน่วยกิต
2.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
36  หน่วยกิต
3.  กลุ่มวิชาเอกเลือก
21   หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 30 หน่่ วยกิิต 2. กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
ประกอบด้้ วย รายวิิชาและจำำ�นวนหน่่ วยกิิต ดัังนี้้�
00 6001   สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
  และการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
  Society Economy Politics and Government
00 5000   มนุุษยสััมพัันธ์์
     3(3-0-6)
  in Democratic System
  Human Relations
     3(3-0-6)
00 5001   สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า      1(1-0-2) 00 6002   กฎหมายเบื้้�องต้้น
  Introduction to Law
  Information Services and Study Fundamentals
     3(3-0-6)
00 5002   ศิิลปวััฒนธรรม
     3(3-0-6) 00 6003   จิิตวิิทยาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
  Psychology for Quality of Life
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6) 00 6004   จิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
  Civilization
00 5006   จริิยศาสตร์์ วิิสััยทััศน์์และการดำำ�รงชีีวิิต  3(3-0-6) 00 6005   การจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิ 3(3-0-6)
  Environmental and Natural Resource Management
  
  Moral Vision and Life Style
00 5007   ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง  1(0-2-4) 00 6007   เศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
  Study Skills and Self-Development
     3(3-0-6)
00 5008   พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     1(0-2-4) 00 6010   การพััฒนาบุุคลิิกภาพ 
  Personality Development
  Physical Education for Quality of Life
     3(3-0-6)
00 5009   ภููมิิปััญญาไทย
     3(3-0-6) 00 6011   ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางธุุรกิิจ
  Introduction to Business    
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรััชญาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
     3(3-0-6) 00 6013   การจััดการและการเป็็นผู้้�ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
  Philosophy and Life
     3(3-0-6)
00 5012   ความเป็็นพลเมืือง
     3(3-0-6) 00 6015   ไทยศึึกษา
  Thai Studies
  Citizenships
00 5013   ทัักษะการรู้้�สารสนเทศ
     3(3-0-6) 00 6017   การศึึกษาเฉพาะท้้องถิ่่�น (ธนบุุรีีศึึกษา)  3(3-0-6)
  Local Studies (Thonburi Studies)
  Information Literacy Skills
00 6018   วััยใส ใจสะอาด
     3(3-0-6)
  Youngster with good heart
หรืือเลืือกเรีียนในกลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์และ
สัังคมศาสตร์์ให้้มีีหน่่วยกิิตไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่วยกิิต
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3. กลุ่่�มวิิชาภาษา จำำ�นวน 15 หน่่ วยกิิต
บัังคัับเรีี ยน 9 หน่่ วยกิิต
00 7000   ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 6 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาต่่ อไปนี้้�
00 7006   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการนำำ�เสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
     3(2-2-5)
  Japanese II
00 7012   ภาษาจีีน 1
     3(2-2-5)
  Chinese I
00 7013   ภาษาจีีน 2
     3(2-2-5)
  Chinese II
00 7017   การฟัังและการพููดภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 1      
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 2                   3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่่าเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
007025   ภาษาอัังกฤษทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์  3(2-2-5)
  English for Engineering
007026   ภาษาอัังกฤษทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ 3(2-2-5)
  English for Information Technologies
007027   ภาษาอัังกฤษทางด้้านการบริิหารธุุรกิิจ   3(2-2-5)
  English for Business Administration
007028   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อนัักกีีฬาและผู้้�ตััดสิิน     3(2-2-5)
  English for Athletes and Referees
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4. กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 9 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาต่่ อไปนี้้�
00 8000   คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิิติิทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศ3(2-2-5)
  Computer and Information Technology Fundamentals
00 8007   การคิิดและการตััดสิินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making
00 8008   เขตทางทะเล และการจััดการทรััพยากร 3(3-0-6)
  ทางทะเลและชายฝั่่�ง
  Maritime Zones, Marine Resources and
  Coastal Management

หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน ประกอบด้้ วย 3 กลุ่่�มวิิชา

93 หน่่ วยกิิต
1. กลุ่่�มวิิชาแกน จำำ�นวน 36 หน่่ วยกิิต
20 1101   หลัักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1103   การบััญชีีการเงิิน
     3(2-2-5)
  Financial Accounting
20 1104   หลัักเศรษฐศาสตร์์
     3(3-0-6)
  Principles of Economics
20 2105   หลัักการบริิหาร
     3(3-0-6)
  Principle of Management
20 2106   กฎหมายธุุรกิิจและจริิยธรรม
     3(3-0-6)
  Business Law and Ethics
20 2107   การจััดการการผลิิตและปฏิิบััติิการ      3(3-0-6)
  Production and Operations Management
20 2110   การจััดการโลจิิสติิกส์์
     3(3-0-6)
  Logistics Management
20 2111   การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป      3(2-2-5)
  ในงานธุุรกิิจ
     
  
  Applied Business Programming
20 3112   การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
     3(3-0-6)
  Human Resources Management
20 3113   การเงิินธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Business Finance
20 3114   การภาษีีอากร   
     3(3-0-6)
  Taxation
20 4115   การจััดการกลยุุทธ์์
     3(3-0-6)
  Strategic Management

2. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ จำำ�นวน 36 หน่่ วยกิิต
28 1201   ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการจััดการ      3(3-0-6)
  ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
  Introduction to International Business Management
28 1202   การจััดการการตลาดระหว่่างประเทศ    3(3-0-6)
  และการตลาดโลก
  International and Global Marketing Management
28 2202   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับธุรุ กิิจระหว่่างประเทศ 3(2-2-5)
  English for International Business
28 2206   กฎหมายศุุลกากรและข้้อตกลงระหว่่างประเทศ 3(3-0-6)
  Customs Laws and International Agreements
28 2207   การจััดการโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน  3(3-0-6)
  ระหว่่างประเทศ
  International Logistics and Supply Chain Management
28 3201   การจััดการธุุรกิิจดิิจิิทััลระหว่่างประเทศ  3(3-0-6)
  International Digital Business Management
28 3202   การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ระหว่่างประเทศ  3(3-0-6)
  International Human Resources Management
28 3204   การจััดการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้าและบริิการ3(3-0-6)
  Import and Export of Goods and Services Management
28 4201   การจััดการการเงิินระหว่่างประเทศ       3(3-0-6)                                    
  International Financial Management
28 4202   การจััดการการลงทุุนระหว่่างประเทศ    3(3-0-6)                                
  International Investment Management
28 4203   การจััดการการผลิิตและการดำำ�เนิินงาน 3(3-0-6)                                
  ระหว่่างประเทศ
  International Production and Operations
  Management
28 4204   สััมมนาทางการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 3(2-2-5)                                
  Seminar in International Business Management
3. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก จำำ�นวน 21 หน่่ วยกิิต
แบ่่ งเป็็ น 2 แผน ให้้ เลืือกเรีี ยนดัังนี้้�
แผนที่่� 1 เลืือกเรีียนไม่่น้้อยกว่่า 21 หน่่วยกิิต จาก
รายวิิชา ดัังต่่อไปนี้้�
28 1301   การจััดการธุุรกิิจอาเซีียน
     3(3-0-6)   
  ASEAN Business Management
28 1302   การจััดการการค้้าชายแดน
     3(3-0-6)   
  Border Trade Management
28 1303   การศึึกษาเศรษฐกิิจ การค้้า การลงทุุน   3(3-0-6)   
  เฉพาะภููมิิภาค
  Economic Trade and Investment Regional Study
28 2301   การจััดการผลิิตภััณฑ์์และราคาระหว่่างประเทศ   3(3-0-6)   
  International Product and Price Management

28 2303   การจััดการการส่่งเสริิมการตลาด      3(3-0-6)
  
  ระหว่่างประเทศ
  International Promotion Management
28 2304   การจััดการช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย      3(3-0-6)
  ระหว่่างประเทศ
  International Distribution Management
28 2305   พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคในตลาดระหว่่างประเทศ  3(3-0-6)
  
  Consumer Behavior in International Market
28 3301   การจััดการข้้ามวััฒนธรรมและการเจรจา   3(3-0-6)
  ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
  Cross-Cultural Management and International
  Business Negotiations
28 3306   การจััดการการขนส่่งและประกัันภััย      3(3-0-6)
  ระหว่่างประเทศ
  International Shipping and Insurance Management
28 3308   การจััดการคลัังสิินค้้าระหว่่างประเทศ    3(3-06)
  International Warehouse Management
28 4301   ฝึึกปฏิิบััติิงานด้้านธุุรกิิจระหว่่างประเทศ   3(3-0-6)
  International Business Internship
28 4302   การเตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษา       3(3-0-6)
  Preparation for Cooperative Education
28 4303   สหกิิจศึึกษาทางธุุรกิิจระหว่่างประเทศ   3(3-0-6)
  Cooperative Education in International Business
28 4304   การศึึกษาเฉพาะบุุคคล
     3(3-0-6)
  Individual Study
แผนที่่� 2 สำำ�หรัับนัักศึึกษาสาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจ
ระหว่่างประเทศ เลืือกเรีียนในกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือกต่่างสาขารวม
กัันไม่่น้้อยกว่่า 7 รายวิิชา จำำ�นวน 21 หน่่วยกิิต
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือกบัังคัับสาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่ าง
ประเทศสำำ�หรัั บนัักศึึกษาต่่ างสาขา
สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียนรายวิิชาในสาขาวิิชาการ
จััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศเป็็นวิิชาเอกเลืือก นัักศึึกษาสาขา
วิิชาอื่่�นจะต้้องลงทะเบีียนเรีียนวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
28 1201   ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการจััดการ      3(3-0-6)
  ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
  Introduction to International Business Management
28 1202   การจััดการการตลาดระหว่่างประเทศ    3(3-0-6)
  และการตลาดโลก
  International and Global Marketing Management
28 2202   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับธุรุ กิิจระหว่่างประเทศ 3(2-2-5)
  English for International Business
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28 3202   การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ระหว่่างประเทศ  3(3-0-6)
  International Human Resources Management
28 4201   การจััดการการเงิินระหว่่างประเทศ       3(3-0-6)
  International Financial Management

หมวดวิิชาเลืือกเสรีี จำำ�นวน 6 หน่่ วยกิิต
เลืือกเรีียนอย่่างน้้อย 2 รายวิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
จากรายวิิชาที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยธนบุุรีีในระดัับไม่่ต่ำำ��
กว่่าปริิญญาตรีี โดยไม่่ซ้ำำ��กัับรายวิิชาที่่�เคยเรีียนมาแล้้ว

แผนการศึึกษาหลัักสููตรบริิ หารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจระหว่่ างประเทศ
	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7000 ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
00 7015 ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน

3 (2-2-5)

00 8000 คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป

3 (3-0-6)

20 1101 หลัักการตลาด
28 1201 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการจััดการธุุรกิิจระหว่่างฯ
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชามนุุษย์์ศาสตร์์
รวม
ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7016 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
00 8007 การคิิดและการตััดสิินใจ
20 1103 การบััญชีีการเงิิน
20 1104 หลัักเศรษฐศาสตร์์
28 1202 การจััดการการตลาดระหว่่างประเทศและการตลาดโลก
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
รวม
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หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

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

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (16-4-33)

	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 8003 พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีฯ

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)

00 7019 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับวิิชาชีีพ1
20 2105 หลัักการบริิหาร
20 2106 กฏหมายธุุรกิิจและจริิยธรรม

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

20 2107 การจััดการผลิิตและปฏิิบััติิการ
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก
รวม

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

	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 2110 การจััดการโลจิิสติิกส์์

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

20 2111 การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปในงานธุุรกิิจ
28 2202 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับธุุรกิิจระหว่่างประเทศ

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

28 2206 กฎหมายศุุลกากรและข้้อตกลงระหว่่างฯ

3 (3-0-6)

28 2207 การจััดการโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชนระหว่่างฯ
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก
รวม

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

สำำ�หรัั บนัักศึึกษาไม่่ เลืือกวิิชาสหกิิจศึึกษา
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 3112 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

20 3113 การเงิินธุุรกิิจ
28 3201 การจััดการธุุรกิิจดิิจิิทััลระหว่่างประเทศ

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

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาภาษา

3 (2-2-5)

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (17-2-35)
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ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
20 3114 การภาษีีอากร

ชื่่�อวิิชา

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

28 3202 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ระหว่่างประเทศ
28 3204 การจััดการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้าและบริิการ

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

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก

3 (3-0-6)

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเลืือกเสรีี

3 (3-0-6)

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเลืือกเสรีี
รวม

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

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 4115 การจััดการกลยุุทธ์์

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

28 4201 การจััดการการเงิินระหว่่างประเทศ
28 4202 การจััดการการลงทุุนระหว่่างประเทศ

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

28 4203 การจััดการการผลิิตและการดำำ�เนิินงานระหว่่างประเทศ

3 (3-0-6)

28 4204 สััมมนาทางการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
รวม

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

ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก

3 (3-0-6)

รวม

6 (6-0-12)

สำำ�หรัั บนัักศึึกษาเลืือกวิิชาสหกิิจศึึกษา
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 3112 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
20 3113 การเงิินธุุรกิิจ

3 (3-0-6)

28 3201 การจััดการธุุรกิิจดิิจิิทััลระหว่่างประเทศ

3 (3-0-6)

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก
วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก
รวม
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หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

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

	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
20 3114 การภาษีีอากร

ชื่่�อวิิชา

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

28 3202 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ระหว่่างประเทศ
28 3204 การจััดการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้าและบริิการ

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

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเฉพาะเอกเลืือก

3 (3-0-6)

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเลืือกเสรีี

3 (3-0-6)

วิิชาเลืือก จากกลุ่่�มวิิชาเลืือกเสรีี
รวม

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

ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 4115 การจััดการกลยุุทธ์์

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

28 4201 การจััดการการเงิินระหว่่างประเทศ

3 (3-0-6)

28 4202 การจััดการการลงทุุนระหว่่างประเทศ

3 (3-0-6)

28 4203 การจััดการการผลิิตและการดำำ�เนิินงานระหว่่างประเทศ

3 (3-0-6)

28 4204 สััมมนาทางการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ

3 (3-0-6)

28 4302 การเตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษา

1(0-40-0)

รวม
ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
28 4305 สหกิิจศึึกษาทางธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
รวม

16 (15-40-30)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
6 (0-540-0)
6 (0-540-0)
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หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดููรายละเอีียดหน้้า 263 - 268

หมวดวิิชาเฉพาะ

กลุ่่�มวิิชาแกน
ดููรายละเอีียดหน้้า 222 - 223
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
28 1201 ความรู้้�เบื้้�องต้้ นเกี่่�ยวกัับการจััดการ 3(3-0-6)
ธุุรกิิจระหว่่ างประเทศ		
28 1201 Introduction to International Business Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แนวความคิิดพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการจััดการธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ สภาพแวดล้้อมและความเสี่่�ยงของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ระหว่่างประเทศ โลภาภิิวััฒน์์และความสามารถในการแข่่งขััน
ของประเทศ ทฤษฏีีการค้้าและการลงทุุนระหว่่างประเทศ
องค์์การระหว่่างประเทศ การรวมกลุ่่�มทางเศรษฐกิิจและ
ประชาคมอาเซีียน การวิิเคราะห์์โอกาสทางการค้้าและการ
ลงทุุนระหว่่างประเทศ กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ และการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศด้้านการตลาด
การเงิิน และจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
28 1202 การจััดการการตลาดระหว่่ างประเทศ 3(3-0-6)
และการตลาดโลก			
28 1202 International and Global Marketing Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษาภาพรวม บทบาทและความสำำ�คััญของการ
ตลาดระหว่่างประเทศและตลาดโลก สภาวะแวดล้้อมทาง
เศรษฐกิิจที่่�มีีผลต่่อการตลาดระหว่่างประเทศและตลาดโลก
ความแตกต่่างทางสัังคมและวััฒนธรรม สภาพแวดล้้อมทางการ
เมืืองและกฎหมาย การศึึกษาความแตกต่่างของผู้้�บริิโภคใน
ประเทศหรืือภููมิิภาคที่่�เป็็นเป้้าหมาย การวางกลยุุทธ์์การเข้้า
สู่่�ตลาดระหว่่างประเทศและตลาดโลก ปััจจััยสนัับสนุุนและ
อุุปสรรคที่่�มีีต่่อการตลาดระหว่่างประเทศ รวมทั้้�งรููปแบบการ
แข่่งขัันและการตลาดแบบบููรณาการในปััจจุุบััน
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

28 2202 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 3(2-2-5)
28 2202 English for International Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษาภาษาอัังกฤษและคำำ�ศััพท์์เฉพาะเพื่่�อการนำำ�
เข้้าส่่งออกสิินค้้า การติิดต่่อสื่่�อสาร การฟััง การพููดและการ
เจรจาโต้้ตอบสำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศ การอ่่าน
และการเขีียนเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ นำำ�เสนอรายงานทางธุุรกิิจในลัักษณะต่่างๆ และการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลหรืือข่่าวสารด้้านเศรษฐกิิจการค้้าและการลงทุุน
ระหว่่างประเทศ
28 2206 กฎหมายศุุลกากรและข้้ อตกลง
3(3-0-6)
ระหว่่ างประเทศ			
28 2206 Customs Laws and International Agreements
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษาบทบาทและความสำำ�คััญของศุุลกากร พระ
ราชบััญญััติิศุุลกากรและข้้อตกลงระหว่่างประเทศ การตีีความ
และการระบุุพิิกััดของของที่่�นำำ�เข้้าและส่่งออกตามระบบฮาร์์
โมโนซ์์ การคำำ�นวณค่่าอากร ภาษีีและค่่าธรรมเนีียมต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง การใช้้สิิทธิิประโยชน์์ทางการค้้าตามข้้อตกลงระหว่่าง
ประเทศ การจััดทำำ�เอกสารใบขนขาเข้้า ใบขนขาออกและใบ
กำำ�กัับการขนย้้ายด้้วยระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-customs) รวม
ทั้้�งการปฏิิบััติิพิิธีีการถ่่ายลำำ�และการขอผ่่านแดน
28 2207 การจััดการโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน 3(3-0-6)
ระหว่่างประเทศ			
28 2207 International Logistics and Supply Chain 		
Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 2110 การจััดการโลจิิสติิกส์์
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน
หลัักการและทฤษฏีีในการจััดการโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน
ระหว่่างประเทศ กิิจกรรมหลัักและกิิจกรรมสนัับสนุุนของระบบ
โลจิิสติิกส์์  การจััดการประสิิทธิิภาพ การจััดการความยืืดหยุ่่�น
การบริิหารความเสี่่�ยงของระบบโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน
ระหว่่างประเทศ พััฒนาการของการผู้้�ให้้บริิการโลจิิสติิกส์์
ระหว่่างประเทศ  การจััดการระบบโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน
แบบบููรณาการ และการจััดการระบบโลจิิสติิกส์์แบบควบคุุม
อุุณหภููมิิระหว่่างประเทศ

28 4201 การจััดการการเงิินระหว่่ างประเทศ 3(3-0-6)
28 4201 International Financial Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การจััดการระบบอััตราแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศ
และเงิินดิิจิิทััล การคำำ�นวณอััตราแลกเปลี่่�ยน ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อ
อััตราแลกเปลี่่ย� น ผลกระทบของการเปลี่่ย� นแปลงค่่าเงิินในสกุุล
เงิินต่่างๆ การพยากรณ์์อัตั ราแลกเปลี่่ย� นล่่วงหน้้า วิิธีีการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของอััตราแลกเปลี่่�ยน ระบบตลาดเงิินและตลาดทุุน
ระหว่่างประเทศ หลัักเกณฑ์์การระดมทุุนของบริิษััทข้้ามชาติิ
จากตลาดทุุนระหว่่างประเทศ สถานการณ์์และแนวโน้้มที่่�อาจ
ส่่งผลกระทบต่่อสถานการณ์์ค่่าเงิินในอนาคต ระบบ Finance
28 3202 การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ระหว่่างประเทศ 3(3-0-6) Technology และรููปแบบการชำำ�ระเงิินผ่่านระบบดิิจิิทััล กลยุุทธ์์
28 3202 International Human Resources Management และเครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 3112 การจััดการทรัั พยากรมนุุษย์์
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ 28 4202 การจััดการการลงทุุนระหว่่ างประเทศ 3(3-0-6)
ระหว่่างประเทศ การจััดโครงสร้้างองค์์การของบริิษััทข้้ามชาติิ  28 4202 International Investment Management
การวางแผนกระบวนการการจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ระหว่่าง วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษารููปแบบและระบบการลงทุุนระหว่่างประเทศ
ประเทศ ความสำำ�คััญของวััฒนธรรมต่่อการจััดการทรััพยากร
มนุุษย์์ระหว่่างประเทศ ระบบการบริิหารพนัักงานข้้ามชาติิและ การวิิเคราะห์์ปััจจััย สภาพแวดล้้อมและข้้อตกลงด้้านการส่่ง
การทำำ�งานในวััฒนธรรมของบริิษััทข้้ามชาติิ  การบููรณาการ เสริิมการลงทุุนระหว่่างประเทศที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจเลืือก
วััฒนธรรมองค์์การของกิิจการควบรวมระหว่่างประเทศ การ ประเทศที่่�จะขยายการลงทุุน การเลืือกรููปแบบการขยายการ
ศึึกษามาตรฐานกฏหมายแรงงานและข้้อกำำ�หนดการใช้้แรงงาน ลงทุุนในต่่างประเทศ การจััดการเงิินลงทุุน บุุคลากร เครื่่�องจัักร
ข้้ามชาติิ  กรณีีศึึกษาบริิษััทข้้ามชาติิในการจััดการทรััพยากร วััตถุุดิิบ การเลืือกสถานที่่�สำำ�หรัับการตั้้�งสถานประกอบการใน
ต่่างประเทศ การจััดการสิินค้้าและบริิการเพื่่�อการจำำ�หน่่ายใน
มนุุษย์์ของบริิษััทข้้ามชาติิ
ท้้องถิ่่�นหรืือการส่่งออกสู่่�ตลาดโลก การวางแผนจััดการภาษีี
28 3204 การจััดการนำำ�เข้้ าและส่่ งออกสิินค้้ า 3(3-0-6) และการจััดการผลตอบแทนจากการลงทุุน
และบริิ การ				
28 3204 Import and Export of Goods and Services Management 28 4203 การจััดการการผลิิตและการดำำ�เนิินงาน 3(3-0-6)
ระหว่่ างประเทศ			
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษาระบบการค้้าและการเงิินสำำ�หรัับการนำำ� 28 4203 International Production and Operations
เข้้าส่่งออกสิินค้้าและบริิการ การจััดการคำำ�สั่่�งซื้้�อและการสั่่�ง Management
ซื้้�อสิินค้้าและบริิการระหว่่างประเทศ เทคนิิคการเลืือกใช้้ in- วิิชาบัังคัับก่่ อน : 20 2107 การจััดการการผลิิตและปฏิิบัติั กิ าร
การศึึกษาสภาพแวดล้้อมและระบบการจััดการ
coterms ในการส่่งมอบสิินค้้าระหว่่างประเทศ วิิธีีการชำำ�ระ
ราคาสิินค้้าและบริิการระหว่่างประเทศ การบรรจุุสิินค้้าและ มาตรฐานการผลิิต  การจััดการคุุณภาพสิินค้้าและการควบคุุม
การจััดการการขนส่่งระหว่่างประเทศ  ระบบการจััดการถิ่่�น คุุณภาพสิินค้้าในการจ้้างผลิิตระหว่่างประเทศ   การเลืือกใช้้
กำำ�เนิิดสิินค้้า การจััดการต้้นทุุนโลจิิสติิกส์์ก่่อนการส่่งออก การ แรงงานและแรงงานฝีีมืือ การจััดหาวััตถุุดิิบและวััสดุุจำำ�เป็็น
วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงของผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายตามเงื่่�อนไขและข้้อ สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการผลิิต การคำำ�นวณจุุดคุ้้�มทุุน การพััฒนา
ตกลงทางการค้้าและความเสี่่�ยงอื่่�นๆจากการนำำ�เข้้าส่่งออก ระบบการผลิิตและการดำำ�เนิินงาน การเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทััน
สมััยและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชนและสัังคม และกลยุุทธ์์
สิินค้้าและบริิการ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
28 3201 การจััดการธุุรกิิจดิิจิทัิ ลั ระหว่่ างประเทศ 3(3-0-6)
28 3201 International Digital Business Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษาแนวคิิดและวิิธีีการจััดการระบบธุุรกิิจดิิจิิทััล
ระหว่่างประเทศ การวางแผน Platform ธุุรกิิจดิิจิิทััล  การเลืือก
ใช้้เทคโนโลยีีในการบริิหารธุุรกิิจดิิจิิทััล การวััดผลความสำำ�เร็็จ
ในการใช้้ระบบดิิจิิทััลเพื่่�อการต่่อยอดทางธุุรกิิจ การป้้องกััน
ความเสี่่�ยงทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การรัักษาความปลอดภััยของ
ข้้อมููลทางธุุรกิิจ การใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปในการจััดการระบบ
สิินค้้า ลููกค้้า คลัังสิินค้้าและการส่่งมอบสิินค้้าแบบอััตโนมััติิ 
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28 4204 สััมมนาทางการจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 3(2-2-5)
28 4204 Seminar in International Business Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ได้้ ศึึกษาวิิชาเอกบัังคัับและเอกเลืือก
ไม่่ น้้อยกว่่ า 18 หน่่ วยกิิต
การจััดกิิจกรรมสััมมนาเพื่่�อส่่งเสริิมการบููรณาการ
ความรู้้�ทางวิิชาการที่่�ได้้ศึึกษาตลอดหลัักสููตร สู่่�การประยุุกต์์
ความรู้้�เพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานที่่�มีีประโยชน์์ในด้้านต่่างๆแก่่
สัังคม สถาบัันและประเทศชาติิ การนำำ�เสนอผลงานและการ
ถ่่ายทอดความรู้้�ที่่�เกิิดจากการบููรณาความรู้้�ของนัักศึึกษา การ
เผยแพร่่ความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับจากการร่่วมกิิจกรรม
สััมมนาของหลัักสููตรแก่่สัังคม สถาบัันและประเทศชาติิ
กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
28 1301 อาเซีียนศึึกษา			
3(3-0-6)
28 1301 ASEAN Study
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษากรอบความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจ สัังคม
และวััฒนธรรมของกลุ่่�มประเทศอาเซีียน และความตกลงหุ้้�น
ส่่วนทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาค รวมทั้้�งการศึึกษาข้้อมููลด้้าน
การค้้า การเงิิน การลงทุุน เศรษฐกิิจ การปกครอง นโยบายส่่ง
เสริิมการลงทุุนและความโดดเด่่นของแต่่ละประเทศ สถิิติิ
ทางการค้้าและประเทศคู่่�ค้้าที่่�สำำ�คััญของแต่่ละประเทศ ข้้อมููล
เบื้้�องต้้นและประเด็็นสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและขยายการ
ลงทุุนสำำ�หรัับนัักลงทุุนไทย การวิิเคราะห์์จุุดแข็็ง จุุดอ่่อน โอกาส
และอุุปสรรคของประเทศที่่�เป้้าหมายในการขยายการลงทุุน
28 1302 การจััดการการค้้ าชายแดน
3(3-0-6)
28 1302 Border Trade Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษาข้้อมููลและรููปแบบการค้้าสิินค้้าและบริิการ
ผ่่านชายแดนทางบกของประเทศไทยกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน
ประกอบด้้วยประเทศเมีียนม่่า กััมพููชา ลาว  มาเลเซีีย การ
ศึึกษาสถิิติิการค้้าระหว่่างไทยกัับประเทศที่่�มีีการทำำ�การค้้า
ชายแดน สิินค้้าสำำ�คััญ 10 อัันดัับที่่�มีีปริิมาณการนำำ�เข้้า ส่่ง
ออกสููงสุุด มููลค่่าการค้้า อััตราการเติิบโตของการค้้าชายแดน
ด่่านการค้้าที่่�สำำ�คััญและแนวปฏิิบััติิการค้้าชายแดน สภาพ
แวดล้้อมของการค้้าชายแดน การวิิเคราะห์์ดุุลการค้้าและแนว
โน้้มการค้้าชายแดนในอนาคต แนวทางการพััฒนาตลาดการ
ค้้าชายแดน รููปแบบการค้้าชายแดนในอนาคต
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

28 1303 การศึึกษาเศรษฐกิิจ การค้้ า การลงทุุน 3(3-0-6)
เฉพาะภููมิิภาค			
28 1303 Economic Trade and Investment Regional Study
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษาสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจ การค้้าการลงทุุน
เฉพาะประเทศหรืือภููมิิภาค โดยมุ่่�งเน้้นประเทศหรืือภููมิิภาคที่่�มีี
ความสำำ�คััญและมีีบทบาทในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของโลก
ในปััจจุุบััน รููปแบบการจััดการวิิกฤตทางเศรษฐกิิจของประเทศ
หรืือภููมิิภาคที่่เ� คยประสบปััญหา นวััตกรรมของสิินค้้าและบริิการ
ใหม่่ๆที่่มีี� การพััฒนาและตอบสนองต่่อสถานการณ์์ที่เ่� ปลี่่ย� นแปลง
ของโลก ศึึกษาแนวทางการพััฒนาเศรษฐกิิจและการค้้าการ
ลงทุุนของประเทศหรืือภููมิิภาคที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
28 2301 การจััดการผลิิตภัณ
ั ฑ์์ และราคาระหว่่ าง 3(3-0-6)
ประเทศ				
28 2301 International Product and Price Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 28 1202 การจััดการการตลาด
ระหว่่ างประเทศและการตลาดโลก
ความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการจััดการผลิิตภััณฑ์์ระหว่่าง
ประเทศ การออกแบบผลิิตภััณฑ์์และการบริิหารตราสิินค้้า การ
เลืือกรููปแบบบรรจุุภััณฑ์์และฉลากสิินค้้าที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย
ของท้้องถิ่่�นกัับความต้้องการของลููกค้้าในตลาดต่่างประเทศ
ขั้้�นตอนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ การตั้้�งราคาและเทคนิิคการ
ตั้้�งราคาในตลาดต่่างประเทศ และกรณีีศึึกษาผลิิตภััณฑ์์ที่่�
เป็็นต้้นแบบในการพััฒนานวััตกรรมใหม่่ เทคนิิคการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ให้้ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าในตลาดเป้้า
หมายและสามารถแข่่งขัันได้้
28 2303 การจััดการการส่่ งเสริิ มการตลาด 3(3-0-6)
ระหว่่ างประเทศ			
28 2303 International Promotion Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 28 1202 การจััดการการตลาด
ระหว่่ างประเทศและการตลาดโลก
แนวคิิดการจััดการการส่่งเสริิมการตลาดระหว่่าง
ประเทศ ปััจจััยที่่มีีอิิ
� ทธิิพลกัับการส่่งเสริิมการตลาด การกำำ�หนด
งบประมาณในการส่่งเสริิมการตลาด การส่่งเสริิมการตลาด
สำำ�หรัับผู้้�บริิโภค พ่่อค้้าคนกลาง และพนัักงานขาย การเลืือกรููป
แบบการโฆษณา การการสื่่�อสารและสร้้างเนื้้�อหาเพื่่�อการ
สร้้างสรรค์์งานโฆษณา การเลืือกสื่่�อโฆษณาที่่�ทัันสมััยและตรง
กัับlife Style ของผู้้�บริิโภคในยุุคดิิจิิทััล และกรณีีศึึกษาการส่่ง
เสริิมการตลาดระหว่่างประเทศของบริิษััทระดัับชั้้�นนำำ�ระดัับโลก

28 2304 การจััดการช่่ องทางการจััดจำำ�หน่่ าย 3(3-0-6)
ระหว่่ างประเทศ			
28 2304 International Distribution Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 28 1202 การจััดการการตลาด
ระหว่่ างประเทศและการตลาดโลก
การศึึกษาช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายและการเลืือกช่่อง
ทางการจััดจำำ�หน่่ายระหว่่างประเทศ การศึึกษานโยบายการควบคุุม
ตลาดของประเทศเป้้าหมาย การควบคุุมคุุณภาพสิินค้้าและ
ประสิิทธิิภาพในการกระจายสิินค้้า การศึึกษาบทบาทและหน้้าที่่�
ขององค์์การที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายระหว่่าง
ประเทศ การเลืือกใช้้ระบบเทคโนโลยีีเพื่่�อการบริิหารช่่องทางการจััด
จำำ�หน่่ายระหว่่างประเทศ การกำำ�หนดทางเลืือก การประเมิินทาง
เลืือก และการประเมิินประสิิทธิิภาพของช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
ของสิินค้้าแต่่ละประเภท Industry, Consumer, Service

28 3306 การจััดการการขนส่่ งและประกัันภััย 3(3-0-6)
ระหว่่ างประเทศ			
28 3306 International Shipping and Insurance Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษารููปแบบการขนส่่งสิินค้้าและการขนส่่งสิินค้้า
ต่่อเนื่่�องหลายรููปแบบระหว่่างประเทศ การออกแบบบรรจุุ
สิินค้้าและการบรรจุุสิินค้้าตามมาตรฐานสากล การเลืือกรููป
แบบคอนเทนเนอร์์และยานพาหนะสำำ�หรัับสิินค้้า การคำำ�นวณ
ต้้นทุุนการขนส่่งสิินค้้า ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการขนส่่งสิินค้้าระหว่่าง
ประเทศ การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงภััยในการขนส่่งสิินค้้าระหว่่าง
ประเทศ และปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจทำำ�ประกัันภััยเพื่่�อ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงในการขนส่่งระหว่่างประเทศ  ประเภทของ
กรมธรรม์์ประกัันภััยที่่�เหมาะสมกัับการขนส่่งสิินค้้าระหว่่าง
ประเทศ

28 2305 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคในตลาดระหว่่างประเทศ 3(3-0-6)
28 2305 Consumer Behavior in International Market
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 28 1202 การจััดการการตลาด
ระหว่่ างประเทศและการตลาดโลก
บทบาทและความสำำ�คััญของสภาพแวดล้้อมที่่�มีี
อิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค กระบวนการตััดสิินใจซื้้�อของผู้้�
บริิโภคในตลาดระหว่่างประเทศ อิิทธิิพลของครอบครััว  กลุ่่�ม
อ้้างอิิง สื่่�อสัังคม และสถานการณ์์ของโลกที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
พฤติิกรรมการตััดสิินใจซื้้�อของผู้้�บริิโภคในปััจจุุบััน และแนว
โน้้มการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคในอนาคต กรณีี
ศึึกษาพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคในตลาดต่่างประเทศ การวิิเคราะห์์
โอกาสและอุุปสรรคในการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคและการสร้้างความ
ภัักดีีของผู้้�บริิโภคต่่อตราสิินค้้า

28 3308 การจััดการคลัังสิินค้้ าระหว่่ างประเทศ 3(3-0-6)
28 3308 International Warehouse Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การศึึกษาหลัักการจััดการคลัังสิินค้้าในปััจจุุบัันของ
คลัังสิินค้้าที่่�มีีมาตรฐานระดัับโลก การจััดการคลัังสิินค้้าระหว่่าง
ประเทศและเขตปลอดอากร การจััดการคลัังสิินค้้าที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
และสอดคล้้องกัับการกระจายสิินค้้า การรัับและการจ่่ายสิินค้้า
ที่่�จััดเก็็บ  การคำำ�นวณพื้้�นที่่�การจััดเก็็บ  การลดความสููญเสีีย
และการรัักษาคุุณภาพสิินค้้าในคลัังสิินค้้า  การวิิเคราะห์์และ
แก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในคลัังสิินค้้า การวางระบบคลัังสิินค้้า
อััตโนมััติิ (Warehouse Automation) การใช้้เทคโนโลยีีในการ
จััดการคลัังสิินค้้า  และการลดต้้นทุุนในการจััดการคลัังสิินค้้า
ในยุุคดิิจิิทััล

28 3301 การจััดการข้้ ามวััฒนธรรมสำำ�หรัับธุุรกิิจ 3(3-0-6)
ระหว่่ างประเทศ			
28 3301 Cross Cultural Management for International
Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แนวคิิดทฤษฎีีการจััดการข้้ามวััฒนธรรมสำำ�หรัับการ
บริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศ ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อความแตกต่่าง
ทางวััฒนธรรม การศึึกษาวััฒนธรรมหลัักและวััฒนธรรมร่่วม
ของแต่่ละภููมิิภาค การเปรีียบเทีียบความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
การบริิหารความขััดแย้้งและเทคนิิคการเจรจาทางธุุรกิิจกัับคู่่�
ค้้าที่่�มีีความแตกต่่างของวััฒนธรรม แนวทางบริิหารทีีมงานที่่�
มีีสมาชิิกข้้ามชาติิขององค์์การ การปฏิิบััติิตััวและมารยาททาง
สัังคมสากล กรณีีศึึกษาขององค์์การที่่�ประสบความสำำ�เร็็จและ
ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างประเทศ

28 4301 ฝึึกปฏิิบัติั งิ านด้้านธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 3(0-400-0)
28 4301 International Business Internship
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เรีี ยนวิิชาเอกบัังคัับและเอกเลืือกไม่่
น้้ อยกว่่ า 30 หน่่ วยกิิต
การฝึึกปฏิิบััติิงานในองค์์การภาครััฐหรืือเอกชนที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจระหว่่างประเทศ เป็็นระยะเวลา 400 ชั่่�วโมง
การเรีียนรู้้�วิิธีีการทำำ�งานและการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสัังคมและ
วััฒนธรรมในองค์์การ แนวทางการทำำ�งานในปััจจุุบัันและใน
สถานการณ์์ที่่�ประเทศมีีการเปลี่่�ยนแปลงในด้้านต่่างๆ การบูู
รณาการความรู้้�เพื่่�อการฝึึกปฏิิบััติิงานในองค์์การ การแก้้ปััญหา
เฉพาะหน้้าที่่�เกิิดขึ้้�นขณะฝึึกปฏิิบััติิงานและการศึึกษาจุุดอ่่อนข
องตนเองเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาที่่�ดีีขึ้้�น
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28 4302 การเตรีี ยมความพร้้ อมสหกิิจศึึกษา 1(0-40-0)
28 4302 Preparation for Cooperative Education
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เรีี ยนวิิชาเอกบัังคัับและเอกเลืือกไม่่
น้้ อยกว่่ า 30 หน่่ วยกิิต
การปฏิิบััติิการเตรีียมความพร้้อมก่่อนออกปฏิิบััติิ 
งานในสถานประกอบการโดยให้้มีีองค์์ความรู้้�เรื่่�องหลัักการ
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับสหกิิจศึึกษา กระบวนการขั้้�นตอนของสหกิิจ
ศึึกษาระเบีียบข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับสหกิิจศึึกษาความรู้้�พื้้�นฐาน
เทคนิิคการเขีียนจดหมายในการสมััครงาน การสอบสััมภาษณ์์
บุุคลิิกภาพที่่�เหมาะสมในการทำำ�งานการพััฒนาทัักษะทางด้้าน
การสื่่�อสารระหว่่างบุุคคลในสถานที่่�ประกอบการ การเลืือก
สถานประกอบการ ตลอดจนความรู้้�พื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับ 
การไปปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการ การเสริิมสร้้างทัักษะ
และจริิยธรรมในวิิชาชีีพเฉพาะสาขาวิิชา ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
มาตรฐานสากลมาตรฐานความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยใน
สถานประกอบการ การเขีียนรายงานทางวิิชาการและการนำำ�
เสนอผลงาน
28 4303 สหกิิจศึึกษาทางธุุรกิิจระหว่่างประเทศ 6(0-540-0)
28 4303 Cooperative Education in International Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 28 4313 การเตรีี ยมความพร้้ อมสห
กิิจศึึกษา
การจััดการศึึกษาให้้นัักศึึกษาได้้ไปปฏิิบััติิงานใน
องค์์กรภาครััฐหรืือเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
เป็็นการปฏิิบััติิงานเชิิงวิิชาการหรืือวิิชาชีีพเต็็มเวลาเสมืือนเป็็น
พนัักงานชั่่�วคราว ณ สถานประกอบการโดยต้้องมีีเวลาปฏิิบััติิ
งานไม่่น้้อยกว่่า 400 ชั่่�วโมงเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้เชื่่�อมโยงการ
เรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนกัับประสบการณ์์จากการปฏิิบััติิงานจริิงใน
สถานประกอบการ มีีการประเมิินผลโดยวััดจากผลการประเมิิน
ของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาสหกิิจศึึกษา พนัักงานที่่� ควบคุุมการ
ปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิิชาการ
28 4304 การศึึกษาเฉพาะบุุคคล		
3(3-0-6)
28 4304 Individual Study
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เรีี ยนวิิชาเอกบัังคัับและเอกเลืือกไม่่
น้้ อยกว่่ า 30 หน่่ วยกิิต
การศึึกษาค้้นคว้้าปััญหาหรืือแนวทางการพััฒนาด้้าน
การจััดการธุุรกิิจระหว่่างประเทศ ตามประเด็็นที่่�นัักศึึกษาสนใจ
สู่่�การวิิจััยเชิิงปริิมาณหรืือเชิิงคุุณภาพ ภายใต้้คำำ�ปรึึกษาและ
ดููแลจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้มอบหมายจากสาขาวิิชา  การ
จััดการข้้อมููลและการนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�ได้้จากการค้้นคว้้าอย่่าง
เป็็นระบบ  การเผยแพร่่ข้้อมููลจากการศึึกษาค้้นคว้้าเพื่่�อเป็็น
ประโยชน์์ต่่อสัังคมและประเทศชาติิ
204
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หลัักสููตรบริิ หารธุุรกิิจบััณฑิิต
สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่ องเที่่�ยว
หลัักสููตรปรัั บปรุุ ง พ.ศ. 2562
ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ (TQF:HEd)
ชื่่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย
ภาษาอัังกฤษ

:  
:   

หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Business Management

ชื่่�อปริิ ญญาและชื่่�อสาขาวิิชา
ภาษาไทย	ชื่่�อเต็็ม :
ชื่่�อย่่ อ :
ภาษาอัังกฤษ ชื่่�อเต็็ม :
ชื่่�อย่่ อ    :

บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว)
บธ.บ. (การจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว)
Bachelor of Business Administration (Tourism Business Management)
B.B.A. (Tourism Business Management)

ปรัั ชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร

ปรัั ชญา
“รอบรู้้�การนำำ�เที่่�ยว เชี่่�ยวชาญงานบริิ การ สร้้ างสรรค์์ งานธุุรกิิจ”
  
ผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและเข้้าใจหลัักการด้้านธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว  โดยมุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิให้้ได้้มาตรฐาน
การศึึกษา ความเป็็นเลิิศทางวิิชาการ สร้้างจิิตสำำ�นึึกในการบริิการ พร้้อมทั้้�งคุุณธรรม จริิยธรรม ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ 
และพััฒนาสาขาวิิชาให้้สอดคล้้องและทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจ สัังคม และศิิลปวััฒนธรรม เพื่่�อตอบสนองนโยบาย
ทางด้้านธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวของประเทศ มีีความสามารถในการใช้้ภาษาต่่างประเทศตามแนวทางของวิิชาชีีพและสามารถประยุุกต์์
ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวและการบริิการได้้ดีี
	วััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร
1.  เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีทัักษะด้้านนำำ�เที่่�ยว และเชี่่�ยวชาญงานบริิการ สามารถปฏิิบััติิงานและประกอบอาชีีพในสาขา
วิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวได้้อย่่างมืืออาชีีพ
2.   เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความสามารถในการวิิเคราะห์์และริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ โดยใช้้ความรู้้�และประสบการณ์์ในสาขา
วิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวในการแก้้ไขปััญหาในการทำำ�งานและประกอบอาชีีพได้้
3.  สร้้างบััณฑิิตที่่�มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และจรรยาบรรณทางวิิชาการ/วิิชาชีีพ ซื่่�อสััตย์์ และมีีทัักษะความพร้้อมด้้าน
สัังคม ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการทำำ�งานและการใช้้ชีีวิิตในอนาคต และเป็็นพลเมืืองที่่�ดีีต่่อสัังคม
4.  ทัักษะความสามารถด้้านการสื่่�อสาร การวิิเคราะห์์วิิจััย การใช้้คอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศ และการ
จััดการสมััยใหม่่

กำำ�หนดการใช้้ หลัักสููตร

เริ่่�มใช้้หลัักสููตรนี้้�ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2562 เป็็นต้้นไป

205

คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษา

1.  เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า
2.  เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง หรืือเทีียบเท่่า หรืืออนุุปริิญญา
3.  มีีเกณฑ์์คุุณสมบััติิเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�ให้้เป็็นไปตามประกาศมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี เรื่่�องวิิธีีการรัับนัักศึึกษาและให้้นัักศึึกษา
พ้้นสภาพ พุุทธศัักราช 2550  (ภาคผนวก)

การคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษา

1.  นัักเรีียนที่่�เข้้าศึึกษาโดยระบบคััดเลืือกของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
2.  นัักเรีียนที่่�มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการคััดเลืือกเอง
3.  การคััดเลืือกโดยคณาจารย์์ประจำำ�คณะบริิหารธุุรกิิจ ด้้วยวิิธีีการสอบข้้อเขีียน และ/หรืือการสอบสััมภาษณ์์

ระบบการจััดการศึึกษา

การจััดการศึึกษาเป็็นแบบทวิิภาค โดยระยะเวลาศึึกษาใน 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออกเป็็นภาคการศึึกษาปกติิ  2                   
ภาคการศึึกษา และภาคฤดููร้้อน 1 ภาคการศึึกษา

ระยะเวลาการสำำ�เร็็ จการศึึกษา

1.  สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาประโยคมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ  (ปวช.)                   
หรืือเทีียบเท่่าใช้้ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 6 ภาคการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
2.  สำำ�หรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืืออนุุปริิญญา หรืือเทีียบเท่่า หรืือเคยศึึกษาอยู่่�
ในมหาวิิทยาลััย วิิทยาลััย หรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่น� ซึ่่ง� สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษารัับรองเพื่่�อโอนหน่่วยกิิตเข้้าศึึกษาต่่อ
ใช้้ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ภาคการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา ขึ้้�นอยู่่�กัับหน่ว่ ยกิิตที่่ไ� ด้้รับั การเทีียบโอน
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โครงสร้้ างหลัักสููตร

จำำ�นวนหน่่วยกิิตตลอดหลัักสููตร 132 หน่่วยกิิต ประกอบไปด้้วยหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป หมวดวิิชาเฉพาะ และหมวด
วิิชาเลืือกเสรีี รวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 132 หน่่วยกิิต
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 30 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์   
  3  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์   
  3  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์   
  9  หน่่วยกิิต
4.  กลุ่่�มวิิชาภาษา
15  หน่่วยกิิต
2. หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน 90 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานบัังคัับ
24  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
36  หน่่วยกิิต
            
3.  กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (กลุ่่�มวิิชาความสนใจพิิเศษ)
15  หน่่วยกิิต
4.  กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (กลุ่่�มวิิชาภาษาต่่างประเทศ)
15  หน่่วยกิิต
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่ วยกิิต
4. หมวดฝึึกประสบการณ์์ วิิชาชีีพ 6 หน่่ วยกิิต
2. กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์ จำำ�นวน 3 หน่่ วยกิิต
ให้้ เลืือกเรีี ยนจากรายวิิชาต่่ อไปนี้้�
ประกอบด้้ วย รายวิิชาและจำำ�นวนหน่่ วยกิิต ดัังนี้้�
00 6001   สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ จำำ�นวน 3 หน่่ วยกิิต
  และการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
ให้้ เลืือกเรีี ยนจากรายวิิชาต่่ อไปนี้้�
  Society, Economy, Politics and Government
00 5000   มนุุษยสััมพัันธ์์
     3(3-0-6)
  in Democratic System
  Human Relations
     3(3-0-6)
00 5001   สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า      1(1-0-2) 00 6002   กฎหมายเบื้้�องต้้น
  Introduction to Law
  Information Services and Study Fundamentals
     3(3-0-6)
00 5002   ศิิลปวััฒนธรรม
     3(3-0-6) 00 6003   จิิตวิิทยาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
  Psychology for Quality of Life
  Art and Culture
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6) 00 6004   จิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Business and Industrial Psychology
  Civilization
00 5006   จริิยศาสตร์์ วิิสััยทััศน์์และการดำำ�รงชีีวิิต  3(3-0-6) 00 6005   การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติิ 
  
  Moral Vision and Life Style
  Environmental and Natural Resource Management
00 5007   ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง  1(0-2-4)
00 6007   เศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน      3(3-0-6)
  Study Skills and Self – Development Skills
  Sufficient Economy and Community Business
00 5008   พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     1(0-2-4)
00 6010   การพััฒนาบุุคลิิกภาพ 
     3(3-0-6)
  Physical Education for Quality of Life
  Personality Development
00 5009   ภููมิิปััญญาไทย
     3(3-0-6)      
00 6011   ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
  Introduction to Business
00 5011   ปรััชญากัับชีีวิิต
     3(3-0-6)
00 6013   การจััดการและการเป็็นผู้้�ประกอบการ   3(3-0-6)
  Philosophy and Life
  Management and Entrepreneurship
00 5012   ความเป็็นพลเมืือง
        3(3-0-6)
00 6014   ธนบุุรีีศึึกษา
     3(3-0-6)
  Citizenships
  Thonburi Studies
00 5013   ทัักษะการรู้้�สารสนเทศ
        3(3-0-6)
00 6015   ไทยศึึกษา
     3(3-0-6)
  Information Literacy Skills
  Thai Studies

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 30 หน่่ วยกิิต
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00 6016   ISO 14001 มาตรฐานระบบการจััดการ 3(3-0-6)
  สิ่่�งแวดล้้อม
  Environmental Management System (ISO 14001)
00 6017   การศึึกษาเฉพาะท้้องถิ่่�น
     3(3-0-6)
  Local Study
3. กลุ่่�มวิิชาภาษา จำำ�นวน 15 หน่่ วยกิิต
บัังคัับเรีี ยน 9 หน่่ วยกิิต
00 7000   ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skill in Thai
00 7015   ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 6 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาต่่ อไปนี้้�
00 7006   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการนำำ�เสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
     3(2-2-5)
  Japanese II
00 7012   ภาษาจีีน 1
     3(2-2-5)
  Chinese I
00 7013   ภาษาจีีน 2
     3(2-2-5)
  Chinese II
00 7017   การฟัังและการพููดภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English
00 7018   การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับวิิชาชีีพ 1
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับวิิชาชีีพ 2
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่่าเบื้้�องต้้น
  
     3(2-2-5)
  Myanmar for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
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4. กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 9 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาต่่ อไปนี้้�
00 8000   คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics
00 8001   สถิิติิทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต         3(3-0-6)   
  Science and Technology for Quality of Life
00 8003   พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
00 8007   การคิิดและการตััดสิินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน ประกอบด้้ วย 3 กลุ่่�มวิิชา

จำำ�นวนไม่่ น้้อยกว่่ า 90 หน่่ วยกิิต ประกอบไปด้้ วย
1. กลุ่่�มวิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีีพ จำำ�นวนไม่่น้้ยอกว่่า 24 หน่่วยกิิต
20 1101   หลัักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principle of Marketing
20 1103   การบััญชีีการเงิิน
     3(2-2-5)
  Financial Accounting
20 2105   หลัักการบริิหาร
     3(3-0-6)
  Principle of Management
20 2106   กฎหมายธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Business Law
20 2111   การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป      3(3-0-6)
  ในงานธุุรกิิจ
  Applied Business Programing
20 3112   การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
     3(3-0-6)
  Human Resources Management
20 3113   การเงิินธุุรกิิจ
     3(3-0-6)
  Business Finance
20 4115   การจััดการกลยุุทธ์์
     3(3-0-6)
  Strategic Management
2. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ จำำ�นวนไม่่ น้้อยกว่่ า 36 หน่่ วยกิิต
29 2201   ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยว    3(3-0-6)
  และการโรงแรม
  Introduction to Tourism and Hotel
29 2202   พฤติิกรรมนัักท่่องเที่่�ยวและการสื่่�อสาร   3(3-0-6)
  ข้้ามวััฒนธรรม
  Tourist Behavior and Cross Cultural Communication

29 2205   กฎหมายสำำ�หรัับการท่่องเที่่ย� วและการโรงแรม 3(3-0-6)
  
  Laws for Tourism and Hotel
29 3202   ทรััพยากรการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อการจััดการ  3(3-0-6)
  ท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน
  Tourism Resources for Sustainable Tourism
  Management
29 3203   โลจิิสติิกส์์และการขนส่่งเพื่่�อการท่่องเที่่ย� ว 3(3-0-6)
  Logistics and Tourism Transportation
29 3205   การจััดนำำ�เที่่�ยวและงานมััคคุุเทศก์์      3(2-2-5)
  Organization of Tours and Tour Guiding
29 3206   การตลาดการท่่องเที่่�ยว
     3(3-0-6)
  Tourism Marketing
29 4201   การดำำ�เนิินงานและการจััดการธุุรกิิจนำำ�เที่่ย� ว 3(3-0-6)
  Tour Operation and Tour Business Management
29 4202   การออกบััตรโดยสาร
     3(3-0-6)
  Ticketing
29 4204   ระเบีียบวิิธีีวิิจััยพื้้�นฐานเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว 3(2-2-5)
  Basic Research Methodology for Tourism
29 4205   สััมมนา
     3(3-0-6)
  Seminar
29 4206   นวััตกรรมการท่่องเที่่ย� วเพื่่�อการประกอบการ 3(3-0-6)
  Tourism Innovation for Entrepreneurship
3. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (กลุ่่�มวิิชาความสนใจเฉพาะ)
จำำ�นวนไม่่ น้้อยกว่่ า 15 หน่่ วยกิิต
เลืือกเรีียนวิิชาเอกเลืือกในสาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว 
ไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต จากรายวิิชาต่่อไปนี้้� 
29 3301   การจััดการการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม  3(3-0-6)
  Cultural Tourism Management
29 3302   การจััดการการท่่องเที่่�ยวทางทะเล      3(3-0-6)
  Marine Tourism Management
29 3303   การจััดการการท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร      3(3-0-6)
  Agro Tourism Management
29 3304   การจััดการธุุรกิิจการบิิน
     3(3-0-6)
  Airlines Business Management
29 3305   การจััดการพิิพิิธภััณฑ์์
     3(3-0-6)
  Museum Management
29 3315   จิิตวิิทยาบริิการ
     3(3-0-6)
  Service Phycology
29 3316   เทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับการ      3(3-0-6)
  ท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม
  Information Technology for Tourism and Hotel
29 3317   การจััดการท่่องเที่่�ยวเฉพาะทาง      3(3-0-6)
  Niche Tourism Management

29 4301   การจััดการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ      3(3-0-6)
  Health Tourism Management
29 4302   การจััดการสปา
     3(3-0-6)
  Spa Management
29 4303   การจััดการธุุรกิิจไมซ์์
     3(3-0-6)
  MICE Management
29 4304   การจััดการการท่่องเที่่�ยวเชิิงกีีฬา      3(3-0-6)
  Sport Tourism Management
29 4305   การจััดการอาหารนานาชาติิ
     3(3-0-6)
  International Cuisine Management
29 4306   การออกแบบอาหาร
     3(3-0-6)
  Food Styling
29 4307   การจััดการสโมสรและบาร์์
     3(3-0-6)
  Club and Bar Management
29 4308   การตลาดโรงแรมและการขาย
     3(3-0-6)
  Hotel Marketing and Sales
29 4309   การวางแผนและพััฒนาธุุรกิิจโรงแรม     3(3-0-6)
  Hotel Business Planning and Development
29 4310   การดำำ�เนิินงานและการจััดการ
     3(3-0-6)
  งานบริิการส่่วนหน้้า
  Front Office Management and Operation
29 4311   การดำำ�เนิินงานและการจััดการงานแม่่บ้า้ น  3(3-0-6)
  Housekeeping Management and Operation
29 4312   การดำำ�เนิินงานและบริิการอาหารและเครื่่อ� งดื่่�ม 3(3-0-6)
  Food and Beverage Service and Operation
29 4313   การดำำ�เนิินงานและบริิการจััดเลี้้�ยง      3(3-0-6)
  Catering Operation and Service
29 4326   สถานการณ์์ปััจจุุบัันในอุุตสาหกรรม      3(3-0-6)
  การท่่องเที่่�ยว
  Current Issue in Tourism Industry
29 4327   การจััดการคุุณภาพในอุุตสาหกรรมบริิการ  3(3-0-6)
  Quality Management in Hospitality and Tourism
4. กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (กลุ่่�มวิิชาภาษาต่่ างประเทศ)
จำำ�นวน 15 หน่่ วยกิิต
ให้้เลืือกศึึกษาจากกลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้� 5 วิิชา จำำ�นวน 15 หน่่วยกิิต
โดยให้้เลืือกศึึกษาจากกลุ่่�มวิิชาเดีียวกััน
กลุ่่�มวิิชาภาษาจีีน
29 3305   การสนทนาภาษาจีีน 1
     3(2-2-5)
  Chinese Conversation 1
29 3306   การสนทนาภาษาจีีน 2
     3(2-2-5)
  Chinese Conversation 2
29 3307   การสนทนาภาษาจีีนธุุรกิิจ
     3(2-2-5)
  Chinese Conversation in Business
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29 4314   ภาษาจีีนสำำ�หรัับมััคคุุเทศก์์ 1
     3(2-2-5)
  Chinese for Tourist Guide 1
29 4315   ภาษาจีีนสำำ�หรัับมััคคุุเทศก์์ 2
     3(2-2-5)
  
  Chinese for Tourist Guide 2
กลุ่่�มวิิชาภาษาญี่่�ปุ่่� น
29 3308   การสนทนาภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
     3(2-2-5)
  Japanese Conversation 1
29 3309   การสนทนาภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
     3(2-2-5)
  Japanese Conversation 2
29 3310   การสนทนาภาษาญี่่�ปุ่่�นธุุรกิิจ
     3(2-2-5)
  Japanese Conversation in Business
29 4316   ภาษาญี่่�ปุ่่�นสำำ�หรัับมััคคุุเทศก์์ 1      3(2-2-5)
  Japanese for Tourist Guide 1
29 4317   ภาษาญี่่�ปุ่่�นสำำ�หรัับมััคคุุเทศก์์ 2      3(2-2-5)
  Japanese for Tourist Guide 2
กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ
29 3311   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว 1      3(2-2-5)
  English for Tourism 1
29 3312   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว 2      3(2-2-5)
  English for Tourism 2
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29 3313   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการโรงแรม 1
     3(2-2-5)
  English for Hotel 1
29 4318   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการโรงแรม 2
     3(2-2-5)
  English for Hotel 2
29 4319   การเขีียนภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ
     3(2-2-5)
  Business English Writing
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี จำำ�นวน 6 หน่่ วยกิิต
เลืือกเรีียนอย่่างน้้อย 2 รายวิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต
จากรายวิิชาที่่เ� ปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี ในระดัับไม่่ต่ำำ��กว่่า
ปริิญญาตรีี โดยไม่่ซ้ำำ��กัับรายวิิชาที่่�เคยเรีียนมาแล้้ว
4.หมวดฝึึกประสบการณ์์ วิชิ าชีีพ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 6 หน่่ วยกิิต
โดยเลืือกเรีียนจากรายวิิชาดัังต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1
29 4322   การฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพ              6(0-800-0)
  Internship
กลุ่่�มที่่� 2
29 4324   การเตรีียมความพร้้อมก่่อนสหกิิจศึึกษา  1(0-40-0)
  Preparation Before Co-operative Education
29 4325   สหกิิจศึึกษา
                6(0-540-0)
  Co-operative Education

แผนการศึึกษาหลัักสููตรบริิ หารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจท่่ องเที่่�ยว
	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 5xxx เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)

00 7xxx ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
00 7015 ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน

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

00 8xxx เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
20 1101 หลัักการตลาด
29 2201 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับการท่่องเที่่ย� วและการโรงแรม

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

รวม

18 (17-2-35)

	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 6xxx เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
00 7016 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
00 8xxx เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
20 1103 การบััญชีีการเงิิน
20 2105 หลัักการบริิหาร
29 2205 กฎหมายสำำ�หรัับการท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม
รวม
	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7xxx เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาภาษา
00 8xxx เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์
20 2106 กฎหมายธุุรกิิจ
20 2111 การประยุุกต์์ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปในงานธุุรกิิจ
29 2202 พฤติิกรรมนัักท่่องเที่่ย� วและการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
วิิชาเลืือก เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเลืือกเสรีี
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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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	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7xxx เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาภาษา
20 3112
29 3202
29 3206
29 4201
วิิชาเลืือก

การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
ทรััพยากรการท่่องเที่่ย� วเพื่่�อการจััดการท่่องเที่่ย� วอย่่างยั่่�งยืืน
การตลาดการท่่องเที่่�ยว
การดำำ�เนิินงานและการจััดการธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยว
เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (ภาษาต่่างประเทศ)
รวม

	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 3113 การเงิินธุุรกิิจ
29 3203 โลจิิสติิกส์์และการขนส่่งเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก

เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (ความสนใจเฉพาะ)
เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (ความสนใจเฉพาะ)
เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (ภาษาต่่างประเทศ)
เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเลืือกเสรีี
รวม

	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
29 3205 การจััดนำำ�เที่่�ยวและงานมััคคุุเทศก์์
29 4202 การออกบััตรโดยสาร
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก
วิิชาเลืือก
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เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (ความสนใจเฉพาะ)
เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (ความสนใจเฉพาะ)
เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (ภาษาต่่างประเทศ)
เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (ภาษาต่่างประเทศ)
รวม
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หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
18 (16-4-34)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18 (15-6-33)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 4115 การจััดการกลยุุทธ์์
29 4204 ระเบีียบวิิธีีวิิจััยพื้้�นฐานเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
29 4205 สััมมนา
29 4206 นวััตกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อการประกอบการ
วิิชาเลืือก เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (ความสนใจเฉพาะ)
วิิชาเลืือก เลืือกเรีียนกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (ภาษาต่่างประเทศ)
29 4324 การเตรีียมความพร้้อมก่่อนสหกิิจศึึกษา
(สำำ�หรัับกลุ่่�มเลืือกฝึึกสหกิิจศึึกษา)*
รวม
	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
	กลุ่่�ม 1 เลืือกการฝึึกประสบการณ์์ วิิชาชีีพ
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
29 4322 การฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพ
รวม
	กลุ่่�ม 2 เลืือกฝึึ กสหกิิจศึึกษา
รหััสวิิชา
29 4325 สหกิิจศึึกษา

ชื่่�อวิิชา
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
19 (16-44-34)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
6 (0-800-0)
6 (0-800-0)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
6 (0-540-0)
6 (0-540-0)
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คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

29 3202 ทรัั พยากรการท่่ องเที่่�ยวเพื่่�อ
3(3-0-6)
การจััดการการท่่ องเที่่�ยวอย่่ างยั่่�งยืืน
ดููรายละเอีียดหน้้า 263 - 268
29 3202 Tourism Resources for Sustainable 		
Tourism Management
หมวดวิิชาเฉพาะ
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
กลุ่่�มวิิชาแกน
ความหมาย ความสำำ�คััญ และประเภทของทรััพยากรการ
ดููรายละเอีียดหน้้า 222 - 223
ท่่องเที่่ย� ว แหล่่งท่่องเที่่ย� วและเส้้นทางท่่องเที่่ย� วที่่สำำ�คั
� ญ
ั  ข้้อมููลด้้าน
ภููมิิศาสตร์์ ประวััติิศาสตร์์ สถาปััตยกรรม ศิิลปกรรม และวััฒนธรรมของ
กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
แหล่่งท่่องเที่่ย� วที่่สำำ�คั
� ญ
ั แหล่่งท่่องเที่่ย� วทางธรรมชาติิและที่่ม� นุุษย์์สร้้าง
29 2201 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับและการโรงแรม 3(3-0-6)
ขึ้้�นที่่สำำ�คั
� ญ
ั ทั้้�งของประเทศไทยและของโลก โดยนำำ�ข้้อมููลด้้านทรััพยากร
29 2201 Introduction to Tourism and Hotel
การท่่องเที่่ย� วมาศึึกษา หลัักการ แนวคิิด ทฤษฎีี รููปแบบ องค์์ประกอบ
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
เพื่่�อการจััดการการท่่องเที่่ย� วอย่่างยั่่ง� ยืืน การวางแผนกระบวนการจััดการ
ความหมาย ความสำำ�คััญ บทบาท วิิวััฒนาการ และ
ท่่องเที่่ย� ว ศึึกษาผลกระทบต่่อระบบนิิเวศ เศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม
องค์์ประกอบของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม
และสิ่่ง� แวดล้้อมของชุุมชนท้้องถิ่่น� การพััฒนาการท่่องเที่่ย� วอย่่างยั่่ง� ยืืน
องค์์กรที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยว  ความสััมพัันธ์์ของธุุรกิิจ            
โดยชุุมชนมีีส่่วนร่่วม และการศึึกษานอกสถานที่่�
อื่่�นๆ ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยว ผลกระทบจากอุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่�ยว  ตลอดจนแนวโน้้มของการท่่องเที่่�ยวในปััจจุุบััน
29 3203 โลจิิสติิกส์์และการขนส่่งเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว 3(3-0-6)
และอนาคต
29 3203 Logistics and Tourism Transportation
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
29 2202 พฤติิกรรมนัักท่่องเที่่�ยวและ
3(3-0-6)
แนวคิิด ความสำำ�คััญ หลัักการ และองค์์ประกอบของ
การสื่่�อสารข้้ ามวััฒนธรรม			
ระบบการขนส่่งเพื่่�อการท่่องเที่่ย� ว รวมถึึงแนวคิิดและความสััมพัันธ์์
29 2202 Tourism Characteristics and Cross Cultural
ระหว่่างโลจิิสติิกส์์การท่่องเที่่ย� วกัับการขนส่่งนัักท่่องเที่่ย� ว ลัักษณะ
Communication
และรููปแบบของระบบการขนส่่งเพื่่�อการท่่องเที่่ย� ว เส้้นทางคมนาคม
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ขนส่่งประเภทต่่างๆ การเลืือกรููปแบบการขนส่่งที่่มีี� ความเหมาะ
ความหมาย ความสำำ�คััญ และพฤติิกรรมของนัักท่่อง
สมกัับการท่่องเที่่ย� ว การบริิหารจััดการและแนวทางการดำำ�เนิิน
เที่่�ยวทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างประเทศ วััตถุุประสงค์์ของการ
ธุุรกิิจการขนส่่งเพื่่�อการท่่องเที่่ย� ว การจััดการสถานีีขนส่่งเพื่่�อการ
เดิินทาง พฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยว  กระบวนการตััดสิินใจเพื่่�อ
ท่่องเที่่ย� ว นวััตกรรมการขนส่่งนัักท่่องเที่่ย� ว คุุณภาพการบริิการ
เลืือกซื้้�อสิินค้้าทางการท่่องเที่่�ยว  แนวโน้้มพฤติิกรรมของนััก
การขนส่่งเพื่่�อการท่่องเที่่ย� วและมาตรฐานความปลอดภััยในธุุรกิิจ
ท่่องเที่่�ยวในอนาคต พฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยวแต่่ละประเทศ
การขนส่่งเพื่่�อการท่่องเที่่ย� วทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับนานาชาติิ
และวััฒนธรรมที่่�แตกต่่างที่่�ส่่งผลต่่อการสื่่�อสารในงานบริิการ
กรณีีศึึกษาเกี่่�ยวกัับการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรมและการแก้้ไข
29 3205 การจััดนำำ�เที่่�ยวและงานมััคคุุเทศก์์
3(2-2-5)
ปััญหาการติิดต่่อสื่่�อสารที่่�เกิิดขึ้้�น
29 3205 Organization of Tours and Tour Guiding
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
29 2205 กฎหมายสำำ�หรัับการท่่องเที่่�ยวและการโรงแรม 3(3-0-6)
ความหมาย ความสำำ�คััญ บทบาท หน้้าที่่ข� องมััคคุุเทศก์์
29 2205 Law fo Tourism and Hotel
จรรยาบรรณของมััคคุุเทศก์์ บุคุ ลิิกภาพ การวางตััว ศิิลปะการพููดใน
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ที่่ส� ารธารณะ วิิธีีและขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานของมััคคุุเทศก์์ในการจััด
กฎระเบีียบ จรรยาบรรณวิิชาชีีพ กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
นำำ�เที่่ย� ว ความสามารถในการนำำ�เที่่ย� วและบริิการท่่องเที่่ย� วในแต่่ละ
กัับการท่่องเที่่ย� วและการโรงแรม พระราชบััญญััติิ พระราชกำำ�หนด
ลัักษณะของแหล่่งท่่องเที่่ย� วและกิิจกรรมการท่่องเที่่ย� วประเภทต่่างๆ
หรืือข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยว ธุุรกิิจที่่�พัักแรม และ
สัันทนาการด้้านการท่่องเที่่ย� ว การแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้า การให้้
ธุุรกิิจที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของธุุรกิิจในอุุตสาหกรรม
ความช่่วยเหลืือและดููแลความปลอดภััยแก่่นักั ท่่องเที่่ย� ว การปฐมพยาบาล
การท่่องเที่่�ยว กรณีีศึึกษาที่่�เกิิดขึ้้�นในสถานการณ์์ปััจจุุบััน
เบื้้�องต้้น กฎระเบีียบเกี่่ย� วกัับงานมััคคุุเทศก์์ การศึึกษานอกสถานที่่�

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
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29 3206 การตลาดการท่่ องเที่่�ยว		
3(3-0-6)
29 3206 Tourism Marketing
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
แนวคิิดเกี่่ย� วกัับการตลาดการท่่องเที่่ย� วสมััยใหม่่ การวิิเคราะห์์
และวางแผนการตลาดการท่่องเที่่ย� ว การแบ่่งส่่วนตลาด เป้้าหมายตลาด
การกำำ�หนดตำำ�แหน่่งผลิิตภััณฑ์์ ส่ว่ นผสมการตลาด การใช้้กลยุุทธ์์การ
ตลาดในการแข่่งขััน และการนำำ�เสนอแผนสำำ�หรัับการตลาดการท่่อง
เที่่ย� ว รวมถึึงการศึึกษาการตลาดดิิจิิตอล/การตลาดออนไลน์์
29 4201 การดำำ�เนิินงานและการจััดการธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยว 3(3-0-6)
29 4201 Tour Operation and Tour Business Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
การวางแผนการจััดตั้้�ง การดำำ�เนิินการ และการบริิหาร
งานภายในองค์์กรธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยว กลยุุทธ์์การวางแผนการผลิิต
บริิการนำำ�เที่่�ยว รููปแบบการจััดนำำ�เที่่�ยว การออกแบบรายการ
นำำ�เที่่�ยว การคิิดคำำ�นวณต้้นทุุน การกำำ�หนดราคาขายและกำำ�ไร
การออกแบบการดำำ�เนิินงานและการปฏิิบััติิงานในธุุรกิิจนำำ�
เที่่�ยว  ตลอดจนการสร้้างความสััมพัันธ์์กัับธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง
วิิเคราะห์์และประเมิินสถานการณ์์ของธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยวทั้้�งภายใน
ประเทศและต่่างประเทศ การศึึกษานอกสถานที่่�
29 4202 การออกบััตรโดยสาร		
3(3-0-6)
29 4202 Ticketing
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการสำำ�รองที่่�นั่่�งเครื่่�องบิิน ได้้แก่่
มาตรฐานที่่�ใช้้ในธุุรกิิจการบิิน รหััสชื่่�อย่่อ/ชื่่�อเต็็มของสายการ
บิิน สนามบิินและของเมืืองในแต่่ละประเทศ การอ่่านและการ
ใช้้ตารางเวลาเที่่�ยวบิิน เส้้นทางการบิินทั้้�งภายในประเทศและ
ระหว่่างประเทศของสายการบิินต่่าง ๆ การอ่่านบััตรโดยสาร
เครื่่�องบิินประเภทต่่าง ๆ ระบบการสำำ�รองที่่�นั่่�งด้้วยคอมพิิวเตอร์์
(CRS) การบัันทึึกข้้อมููลของผู้้�โดยสารและการอ่่านข้้อมููล (PNR)
การจััดจำำ�หน่่ายตั๋๋�วเครื่่�องบิิน ปััญหาและอุุปสรรค์์ในการดำำ�เนิิน
งานของธุุรกิิจการบิินและการสำำ�รองที่่�นั่่�ง การเรีียนรู้้�และฝึึก
ปฏิิบััติิการใช้้ซอฟแวร์์ด้้วยระบบสำำ�รองที่่�นั่่�งเครื่่�องบิิน

29 4205 สััมมนา				
3(3-0-6)
29 4205 Seminar
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
หลัักการ แนวคิิด รููปแบบ วิิธีีการวางแผน การดำำ�เนิิน
งาน การประเมิินผลในการจััดการ การจััดประชุุม สััมมนา
ทางการท่่องเที่่�ยวและการบริิการในรููปแบบต่่างๆ  การจััดงาน
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน ตลอดจนวิิเคราะห์์
อภิิปราย และหาข้้อสรุุป วิิธีีการแก้้ไข การนำำ�เสนอรายงาน
และมีีการจััดนิิทรรศการเกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวและการบริิการ
29 4206 นวััตกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อการประกอบการ 3(3-0-6)
29 4206 Tourism Innovation for Entrepreneurship
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ขอบข่่ายของการท่่องเที่่�ยว ลัักษณะเฉพาะของการ
ท่่องเที่่�ยว นวััตกรรมด้้านการท่่องเที่่�ยว นวััตกรรมการจััดการ
การท่่องเที่่�ยว  การวางแผนนวััตกรรมการท่่องเที่่�ยว  การ
ประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมในอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว เศรษฐกิิจ
สร้้างสรรค์์กัับการท่่องเที่่�ยว  แนวโน้้มการท่่องเที่่�ยวโดยการ
ประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมในอนาคต ลัักษณะของผู้้�ประกอบการ
ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นของผู้้�ประกอบการ เครื่่�องมืือสำำ�หรัับผู้้�ประกอบ
การ การแสวงหาโอกาสของธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวรููปแบบใหม่่ แผน
พััฒนาสำำ�หรัับธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว วิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อ
ความสำำ�เร็็จ และการวางแผนกลยุุทธ์์สำำ�หรัับธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว
ใหม่่และธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวที่่�มีีการดำำ�เนิินงานอยู่่�แล้้ว เพื่่�อรองรัับ
สภาวะเศรษฐกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลง และเพื่่�อให้้ธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว
สามารถแข่่งในตลาดได้้ และบููรณาการเข้้ากัับ  Start Up
Thailand 4.0

กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (กลุ่่�มวิิชาความสนใจเฉพาะ)
29 3301 การจััดการการท่่ องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม 3(3-0-6)
29 3301 Cultural Tourism Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ความหมาย ประเภทของวััฒนธรรม การปฏิิบััติิสััมพัันธ์์
ทางวััฒนธรรม วััฒนธรรมในมิิติิของทรััพยากรการท่่องเที่่�ยว 
รููปแบบการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม ศาสนา ประวััติิศาสตร์์
29 4204 ระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั พื้้�นฐานทางการท่่องเที่่�ยว 3(2-2-5) ขนบธรรมเนีียมประเพณีี การวางแผนและการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์
29 4204 Basic Research Methodology for Tourism
ในการจััดการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
หลัักเกณฑ์์พื้้�นฐานทางการวิิจััย วิิธีีวิิจััยในการเลืือกปััญหา
การกำำ�หนดหััวข้อ้ วิิจััย การตั้้�งวััตถุุประสงค์์ การกำำ�หนดกลุ่่�มตััวอย่่าง
และการสร้้างเครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับการวิิจััยทางการท่่องเที่่ย� วและการบริิการ
ตลอดจนการเก็็บรวบรวมข้้อมููล การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล การแปลความหมาย
ตลอดจนการเขีียนและการนำำ�เสนอรายงานการวิิจััยการท่่องเที่่ย� ว
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29 3302 การจััดการการท่่ องเที่่�ยวทางทะเล 3(3-0-6)
29 3302 Marine Tourism Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
แนวคิิด ทฤษฎีี เกี่่�ยวกัับทรััพยากรการท่่องเที่่�ยวทาง
ทะเล ระบบนิิเวศทางทะเล ลัักษณะเฉพาะของทะเลไทย และ
ทะเลอัันดามััน รููปแบบการท่่องที่่�ยวทางทะเล ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างทรััพยากรธรรมชาติิกัับการท่่องเที่่�ยวโดยเฉพาะทรััพยากร
ทางทะเล ผลกระทบต่่อการท่่องเที่่�ยว หลัักการอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิทางทะเล การจััดการทรััพยากรท่่องเที่่�ยว
ทางทะเล นโยบายและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง บทบาทและหน้้าที่่�
ขององค์์กร หน่่วยงาน และชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการจััดการและ
อนุุรัักษ์์ทรััพยากรทางทะเล การเสริิมสร้้างความร่่วมมืือและ
จิิตสำำ�นึึกต่่อการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรท่่องเที่่�ยวทางทะเล
29 3303 การจััดการการท่่ องเที่่�ยวเชิิงเกษตร 3(3-0-6)
29 3303 Argo Tourism Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ความรู้้�เกี่่ย� วกัับทรััพยากรท่่องเที่่ย� วเชิิงเกษตร ระบบ
นิิเทศการเกษตร องค์์ประกอบการท่่องเที่่ย� วเชิิงเกษตร รููปแบบ
การท่่องเที่่ย� วเชิิงเกษตร หลัักการและการจััดการการท่่องเที่่ย� วเชิิง
เกษตร แหล่่งท่่องเที่่ย� วเชิิงเกษตรในประเทศ และนานาประเทศ
29 3304 การจััดการธุุรกิิจการบิิน		
3(3-0-6)
29 3304 Airline Business Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ประวััติิ  ความเป็็นมา และความสำำ�คััญของธุุรกิิจการ
บิิน กฎหมายและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจการบิิน การ
บริิการของสายการบิิน พัันธมิิตรทางการบิิน การบริิการบนเครื่่อ� ง
บิินและบริิการภาคพื้้�นดิิน การอ่่านรหััสต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในธุุรกิิจการ
บิิน ตารางเวลาการบิิน การสำำ�รองที่่�นั่่�ง ข้้อมููลของบััตรโดยสาร
เครื่่อ� งบิิน การเขีียนบััตรโดยสาร ระเบีียบพิิธีีการเข้้า-ออกระหว่่าง
ประเทศ การตลาดและการเงิินของธุุรกิิจการบิิน
29 3314 การจััดการพิิพิิธภััณฑ์์ 		
3(3-0-6)
29 3314 Museum Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ประวััติิ  ความสำำ�คััญ แนวคิิด และประเภทของ
พิิพิิธภััณฑ์์ จริิยธรรมในการจััดการพิิพิิธภััณฑ์์ ขั้้�นตอนและ
กระบวนการในการจััดการพิิพิิธภััณฑ์์ เทคนิิคการจััดการแสดง
การสื่่�อความหมาย และการให้้ความรู้้� การดููแลรัักษาผลงาน
ในพิิพิิธภััณฑ์์ พฤติิกรรมของผู้้�เข้้าชมพิิพิิธภััณฑ์์ การจััดเหตุุการณ์์
พิิเศษ กิิจกรรม และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�เข้้าร่่วมงาน
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างพิิพิิธภััณฑ์์หน่่วยงานภาครััฐ และเอกชน
ในการจััดการพิิพิิธภััณฑ์์ การศึึกษานอกสถานที่่�
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29 3315 จิิตวิิทยาบริิ การ			
3(3-0-6)
29 3315 Service Psychology
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ศึึกษาแนวคิิดพื้้�นฐานความต้้องการของบุุคคล การนำำ�
ทฤษฎีีและหลัักการทางจิิตวิิทยามาประยุุกต์์ใช้้กับั ความต้้องการใน
ด้้านการบริิการของลบุุคคล หลัักในการบริิการให้้มีีประสิิทธิิภาพและ
การปลููกฝัังทััศนคติิที่่ดีี� ในการบริิการ การพััฒนาบุุคลิิกภาพของผู้้�ให้้
บริิการ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รับบริิ
ั การ ความแตก
ต่่างด้้านวััฒนธรรมของผู้้�รับบริิ
ั การ หลัักการให้้บริิการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
การแก้้ไขปััญหาในงานบริิการตามความคาดหวัังของผู้้�รับบริิ
ั การ และ
การนำำ�เอาจิิตวิิทยาบริิการไปใช้้ในการประกอบอาชีีพ
29 3316 เทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัั บ
3(3-0-6)
การท่่ องเที่่�ยวและการโรงแรม		
29 3316 Information Technology for Tourism and Hotel
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
แนวคิิดของระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ ระบบสารสนเทศ
และการจััดการฐานข้้อมููลเพื่่�อการจััดการท่่องเที่่ย� วและการโรงแรม
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารในบริิบทของอุุตสาหกรรมการท่่อง
เที่่ย� ว การนำำ�เอาระบบสารสนเทศมาใช้้ในการจััดการข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบันั
และทัันเวลา การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในอุุตสาหกรรมการ
ท่่องเที่่ย� วและการโรงแรมให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั
29 3317 การจััดการท่่ องเที่่�ยวเฉพาะทาง
3(3-0-6)
29 3317 Niche Tourism Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
แนวคิิดการศึึกษาการท่่องเที่่ย� วและการจััดการท่่องเที่่ย� ว
เฉพาะทาง ความหมาย ลัักษณะ และประเภทของการท่่องเที่่ย� วเฉพาะ
ทางการท่่องเที่่ย� วตามสนใจพิิเศษ แรงจููงใจ ความต้้องการ และ
พฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่ย� วต่่อการท่่องเที่่ย� วเฉพาะทาง ปััจจััยที่่ส่� ง่ ผล
การต่่อการท่่องเที่่ย� วเฉพาะทาง ผลกระทบจากการจััดการท่่องเที่่ย� ว
เฉพาะทาง การศึึกษารููปแบบการจััดการท่่องเที่่ย� วเฉพาะทางในรููป
แบบต่่างๆ และวิิเคราะห์์แนวโน้้มการท่่องเที่่ย� วเฉพาะทางในอนาคต
29 4301 การจััดการการท่่ องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ 3(3-0-6)
29 4301 Health Tourism Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ความหมาย ความสำำ�คััญ และวิิวััฒนาการของการ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ การจััดการการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ รููป
แบบการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ  การปรัับใช้้ภููมิิปััญญาในการ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ แนวโน้้มอุุปสงค์์
อุุปทานการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ ศึึกษากรณีีตััวอย่่าง

29 4302 การจััดการสปา			
3(3-0-6)
29 4302 Spa Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ความหมาย ความสำำ�คััญ และวิิวััฒนาการของสปา รููป
แบบและลัักษณะของการท่่องเที่่ย� วแบบสปา การจััดการการท่่อง
เที่่ย� วแบบสปา การปรัับใช้้ภูมิิปั
ู ญ
ั ญาในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใน
แหล่่งท่่องเที่่ย� วสปา แนวโน้้มอุุปสงค์์และอุุปทานการจััดการสปา

29 4307 การจััดการสโมสรและบาร์์
3(3-0-6)
29 4307 Club and Bar Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
หลัักการและวิิธีีการจััดการงานบาร์์และสโมสร ชนิิด ประเภท
ของแหล่่งบัันเทิิงประเภทบาร์์และสโมสร การประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีีด้้าน
การจััดการธุุรกิิจสโมสรและบาร์์ การศึึกษากรณีีตััวอย่่างที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
29 4308 การตลาดโรงแรมและการขาย
3(3-0-6)
29 4308 Hotel Marketing and Sales
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ศึึกษาและปฏิิบััติิเกี่่ย� วกัับองค์์ประกอบทางการตลาด
ลัักษณะการตลาดของธุุรกิิจโรงแรม แนวคิิดการขายในงานโรงแรม
ความเป็็นนัักขาย การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค การวิิเคราะห์์
สถานการณ์์การแข่่งขััน กลยุุทธ์์การสร้้างความพึึงพอใจแก่่ผู้้�ใช้้บริิการ
โรงแรม รวมถึึงการศึึกษาการทำำ�การตลาดออนไลน์์สำำ�หรับธุ
ั รุ กิิจโรงแรม

29 4303 การจััดการธุุรกิิจไมซ์์ 		
3(3-0-6)
29 4303 MICE Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ความหมาย บทบาท ความสำำ�คััญ ของการจััดประชุุม
นิิทรรศการ และการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อเป็็นรางวััล การวางแผน การ
กำำ�หนดรููปแบบการจััดงาน การดำำ�เนิินงาน การคััดเลืือกสถาน
ที่่�จััดงาน การสื่่�อสารการตลาด การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการ
ตััดสิินใจ การติิดตามและประเมิินผลการจััดการประชุุม
นิิทรรศการ และการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อเป็็นรางวััล
29 4309 การวางแผนและพััฒนาธุุรกิิจโรงแรม 3(3-0-6)
29 4309 Hotel Business Planning and Development
29 4304 การจััดการการท่่ องเที่่�ยวเชิิงกีีฬา 3(3-0-6) วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
29 4304 Sport Tourism Management
ศึึกษาการวางแผนและการจััดการเชิิงกลยุุทธ์์สำำ�หรับั
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
โรงแรม การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมทั้้�งภายนอกและภายในธุุรกิิจ
ศึึกษาเกี่่ย� วกัับการวิิเคราะห์์ การประยุุกต์์ และการดััดแปลง โรงแรม การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ การควบคุุมคุุณภาพและติิดตามประเมิิน
กิิจกรรมกีีฬา การออกกำำ�ลัังกาย และกิิจกรรมการส่่งเสริิมสุุขภาพ  ผล และการกำำ�หนดตััวชี้้�วัดั สมรรถภาพการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจ การ
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประกอบกัับธุรุ กิิจท่่องเที่่ย� ว การวางแผนและการดำำ�เนิิน จััดการคุุณภาพทั่่�วองค์์การและระบบการแก้้ปัญ
ั หาของธุุรกิิจโรงแรม
การจััดการกิิจกรรมกีีฬา การออกกำำ�ลัังกาย และกิิจกรรมการส่่ง
เสริิมสุุขภาพ เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิผลต่่อธุุรกิิจท่่องเที่่ย� วและการใช้้ 29 4310 การดำำ�เนิินงานและการจััดการ
3(3-0-6)
เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์ เกิิดประสิิทธิิภาพ มีีความปลอดภััย และ
งานบริิ การส่่ วนหน้้ า
เกิิดความประทัับใจและพึึงพอใจต่่อผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม
29 4310 Front Office Management and Operation
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
29 4305 การจััดการอาหารนานาชาติิ
3(3-0-6)
ความรู้้�เกี่่ย� วกัับการบริิหารจััดการแผนกบริิการส่่วนหน้้า
29 4305 International Cuisine Management
โครงสร้้าง หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของแผนกบริิการส่่วนหน้้า
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
คุุณสมบััติิของพนัักงาน ขั้้�นตอนการทำำ�งาน การอ่่านรายงาน การ
ความรู้้�เกี่่ย� วกัับอาหารนานาชาติิ องค์์ประกอบหลัักการจััดการ ประสานงาน และการติิดต่่อหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง การแก้้ปัญ
ั หา
อาหาร รููปแบบการให้้บริิการ กระบวนการจััดการอาหารและการควบคุุม เฉพาะหน้้า การจดบัันทึึกประจำำ�วััน การใช้้อุปุ กรณ์์ต่า่ งๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กระบวนการจััดการ การสุุขาภิิบาลอาหารที่่ดีี 
� การจััดเลี้้�ยงแบบอาหาร กัับงาน การจััดทำำ�รายงานให้้หน่ว่ ยงานราชการที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
นานาชาติิ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการท่่องเที่่ย� วกัับอาหารนานาชาติิ
29 4311 การดำำ�เนิินงานและการจััดการงานแม่่บ้้าน 3(3-0-6)
29 4306 การออกแบบอาหาร		
3(3-0-6) 29 4311 Housekeeping Management and Operation
29 4306 Food Styling
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ความรู้้�เกี่่ย� วกัับการบริิหารจััดการงานแม่่บ้า้ น โครงสร้้าง
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับอาหารต่่างๆ ทั้้�งอาหารไทยและอาหาร หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ คุุณสมบััติิของพนัักงาน การติิดต่่อ
นานาชาติิ รููปแบบการให้้บริิการอาหารแต่่ละชนิิด ทฤษฎีีหลััก ประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง การสื่่�อสารในภาระงาน
การออกแบบอาหาร การประยุุกต์์ใช้้การออกแบบอาหารแต่่ละ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ความชำำ�นาญในภาระหน้้าที่่� และการใช้้
ชนิิดตามหลัักทฤษฎีีและรููปแบบที่่�เหมาะสม
วััสดุุอุปุ กรณ์์สำำ�หรับั งาน ความรู้้�ในการบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์ของใช้้
เบื้้�องต้้น ความรู้้�เกี่่�ยวกัับน้ำำ��ยาและสารเคมีีต่่างๆ การแก้้ปััญหา
217

29 4312 การดำำ�เนิินงานบริิการอาหารและเครื่่� องดื่่�ม 3(3-0-6)
29 4312 Food and Beverage Service and Operation
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ศึึกษาโครงสร้้าง หน้้าที่่� ของฝ่่ายบริิการอาหารและ
เครื่่�องดื่่�ม คุุณลัักษณะของบุุคลากรที่่�ให้้บริิการอาหารและ
เครื่่�องดื่่�ม ทัักษะความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็นในการให้้บริิการ ประเภทของ
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม รููปแบบการให้้บริิการ การจััดรายการ
อาหาร ประเภทและวิิธีีการบริิการเครื่่�องดื่่�ม การให้้บริิการ
อาหารแบบต่่างๆ การจััดโต๊๊ะอาหารและการเสริิฟ การเก็็บและ
ทำำ�ความสะอาดโต๊๊ะอาหาร ตลอดจนการทำำ�ความสะอาดและ
จััดเก็็บอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ด้้านอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
29 4313 การดำำ�เนิินงานและบริิ การจััดเลี้้�ยง 3(3-0-6)
29 4313 Catering Operation and Service
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับประเภทขของงานจััดเลี้้�ยงทั้้�งภายใน
และภายนอกสถานที่่� การบริิหารจััดการงานจััดเลี้้�ยง รููปแบบ
การจััดงาน อุุปกรณ์์เครื่่อ� งใช้้ การตกแต่่งที่่เ� หมาะสม และดึึงดููด
ลููกค้้าในแต่่ละงาน การประสานการจััดการ และการสื่่อ� สารอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ การควบคุุมต้้นทุุน ปริิมาณอาหารและเครื่่อ� งดื่่�ม
ให้้เพีียงพอในแต่่ละงาน การแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้า การคาด
การณ์์ธุรุ กิิจล่่วงหน้้า ยานพาหนะในการขนส่่ง และความปลอดภััย

กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก (กลุ่่�มวิิชาภาษาต่่ างประเทศ)
กลุ่่�มภาษาจีีน
29 3305 การสนทนาภาษาจีีน 1		
3(2-2-5)
29 3305 Chinese Conversation 1
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
เรีียนรู้้�ทัักษะการฟััง และการสนทนาเรื่่อ� งทั่่�วไปในชีีวิิต
ประจำำ�วััน การอธิิบาย และการเล่่าเรื่่อ� งสั้้�นๆ ให้้ถูกู ต้้องชััดเจนตาม
หลัักภาษา สามารถปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งพื้้�นฐาน เรีียนรู้้�เกี่่ย� วกัับ
วััฒนธรรมจีีนเบื้้�องต้้น และพััฒนาเพื่่�อเรีียนรู้้�การเข้้าสัังคมอย่่าง
เหมาะสม ใช้้กระบวนการฝึึกคิิดวิิเคราะห์์ ผ่า่ นการฟัังและการพููด
เพื่่�อให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจในการสนทนาภาษาจีีนมากขึ้้�น

29 3306 การสนทนาภาษาจีีน 2 		
3(2-2-5)
29 3306 Chinese Conversation 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 29 3305 การสนทนาภาษาจีีน 1
เสริิมสร้้างทัักษะการฟััง และการพููดสนทนาโต้้ตอบ
อย่่างถููกต้้องและคล่่องแคล่่ว ในหััวข้้อหรืือสถานการณ์์ที่่�กำำ�หนด
อธิิบายข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�ชอบและสนใจของตนเองในชีีวิิต
ประจำำ�วััน สามารถฟัังบทสนทนาเกี่่�ยวกัับการบอกลัักษณะ
ของสถานที่่� และการบอกทิิศทาง สามารถระบุุที่่�ตั้้�งของสถาน
ที่่�ได้้ พููดสนทนาเกี่่�ยวกัับสถานที่่�ต่่างๆ ในชีีวิิตประจำำ�วัันรวม
ถึึงการใช้้ภาษาง่่ายๆ นำำ�เสนอข้้อมููลและอธิิบายเกี่่�ยวกัับแหล่่ง
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวและสิ่่�งต่่างๆ ที่่�พบเห็็นในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้
29 4326 สถานการณ์์ ปััจจุุบัันในอุุตสาหกรรม 3(3-0-6) โดยสามารถออกเสีียงภาษาจีีนได้้ถููกต้้องตามหลัักการอ่่าน
การท่่ องเที่่�ยว			
ออกเสีียง เข้้าใจและเรีียนรู้้�วััฒนธรรมจีีนมากยิ่่�งขึ้้�น
29 4326 Current Issue in Tourism Industry
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
29 3307 การสนทนาภาษาจีีนธุุรกิิจ
3(2-2-5)
ประเด็็นข่่าวสารต่่าง ๆ ทางด้้านอุุตสาหกรรมการ 29 3307 Chinese Conversation in Business
ท่่องเที่่�ยวที่่�มีีความน่่าสนใจในปััจจุุบััน แนวโน้้มและทิิศทาง วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ของการพััฒนาอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวทั้้�งในประเทศและ
เรีียนรู้้�การใช้้ภาษาจีีนในเชิิงธุุรกิิจ กำำ�หนดการ การตกลง
ต่่างประเทศ รวมถึึงบทบาทของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวที่่� การค้้า การตกลงราคา การชำำ�ระเงิิน การเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย การ
มีีต่่อการพััฒนาชุุมชน สัังคม เศรษฐกิิจ และประเทศชาติิ 
ส่่งเสริิมการขาย งานแสดงสิินค้้า สามารถจััดการนััดหมาย  การ
ต้้อนรัับ  การเลี้้�ยงรัับรอง และการเลี้้�ยงส่่ง รวมทั้้�งนำำ�ชมงาน
29 4327 การจััดการคุุณภาพในอุุตสาหกรรมบริิการ 3(3-0-6) นิิทรรศการสิินค้้า การต่่อรองในการซื้้�อขาย และส่่งมอบสิินค้้า
29 4327 Quality Management in Hospitality and Tourism พร้้อมเข้้าใจถึึงวััฒนธรรมการทำำ�ธุุรกิิจร่่วมกัับชาวจีีน
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ความหมาย ความสำำ�คััญของการจััดการคุุณภาพใน 29 4314 ภาษาจีีนสำำ�หรัั บมััคคุุเทศก์์ 1
3 (2-2-5)
อุุตสาหกรรมการบริิการ การวางแผนและควบคุุมคุุณภาพ  29 4314 Chinese for Tourist Guide 1
ระบบการจััดการคุุณภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอตุุสาหกรรมบริิการ วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
การวางแผนและการออกแบบการบริิการอย่่างมีีคุุณภาพ การ
เรีียนรู้้�การใช้้สำำ�นวนในการบริิการ การแนะนำำ�สถาน
ติิดตามและตรวจสอบคุุณภาพอุุตสาหกรรมบริิการ
ที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศไทยโดยจััดสถานการณ์์จำำ�ลองในการ
ปฏิิบััติิงาน สามารถสนทนาและบรรยายในขอบเขตที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�น่่าสนใจของประเทศและท้้องถิ่่�น ฝึึกปฏิิบััติิ
นำำ�เที่่�ยวในแหล่่งท่่องเที่่�ยวโดยกำำ�หนดให้้ใช้้ภาษาจีีนอย่่างง่่าย
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

29 4315 ภาษาจีีนสำำ�หรัั บมััคคุุเทศก์์ 2
3(2-2-5)
29 4315 Chinese for Tourist Guide 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 29 4314 ภาษาจีีนสำำ�หรัั บมััคคุุเทศก์์ 1
เรีียนรู้้�บทความเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม
ประเพณีี เพื่่�อการสนทนาและบรรยายในขอบเขตที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�น่่าสนใจ ฝึึกปฏิิบััติินำำ�เที่่�ยวในแหล่่งท่่อง
เที่่�ยวโดยกำำ�หนดให้้ใช้้ภาษาจีีนในระดัับที่่�สููงขึ้้�น พร้้อมศึึกษา
ลัักษณะทั่่�วไปของวััฒนธรรมจีีน ขนบธรรมเนีียมประเพณีี 
ความเชื่่�อ ค่่านิิยม และมารยาทของชาวจีีนโดยสัังเขป

29 4316 ภาษาญี่่�ปุ่่� นสำำ�หรัั บมััคคุุเทศก์์ 1
3(2-2-5)
29 4316 Japanese for Tourist Guide 1
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
เรีียนรู้้�การใช้้สำำ�นวนในการบริิการ การแนะนำำ�สถานที่่�
ท่่องเที่่ย� วในประเทศไทยโดยจััดสถานการณ์์จำำ�ลองในการปฏิิบััติิ
งาน สามารถสนทนาและบรรยายในขอบเขตที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับแหล่่ง
ท่่องเที่่ย� วที่่น่� า่ สนใจของประเทศและท้้องถิ่่น�  ฝึึกปฏิิบััติินำำ�เที่่ย� วใน
แหล่่งท่่องเที่่ย� วโดยกำำ�หนดให้้ใช้้ภาษาญี่่ปุ่่�� นอย่่างง่่าย
29 4317 ภาษาญี่่�ปุ่่� นสำำ�หรัั บมััคคุุเทศก์์ 2
3(2-2-5)
29 4317 Japanese for Tourist Guide 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 29 4316 ภาษาญี่่�ปุ่่� นสำำ�หรัั บมััคคุุเทศก์์ 1
เรีียนรู้้�บทความเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม
ประเพณีี เพื่่�อการสนทนาและบรรยายในขอบเขตที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�น่่าสนใจ ฝึึกปฏิิบััติินำำ�เที่่�ยวในแหล่่งท่่อง
เที่่�ยวโดยกำำ�หนดให้้ใช้้ภาษาญี่่�ปุ่่�นในระดัับที่่�สููงขึ้้�น พร้้อมศึึกษา
ลัักษณะทั่่�วไปของวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น ขนบธรรมเนีียมประเพณีี 
ความเชื่่�อ ค่่านิิยม และมารยาทของชาวญี่่�ปุ่่�นโดยสัังเขป

กลุ่่�มภาษาญี่่�ปุ่่� น
29 3308 การสนทนาภาษาญี่่�ปุ่่� น 1
3(2-2-5)
29 3308 Japanese Conversation 1
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
เรีียนรู้้�ทัักษะการฟััง และการสนทนาเรื่่อ� งทั่่�วไปในชีีวิิต
ประจำำ�วััน การอธิิบาย และการเล่่าเรื่่อ� งสั้้�นๆ ให้้ถูกู ต้้องชััดเจนตาม
หลัักภาษา สามารถปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งพื้้�นฐาน เรีียนรู้้�เกี่่ย� วกัับ
วััฒนธรรมญี่่ปุ่่�� นเบื้้�องต้้น และพััฒนาเพื่่�อเรีียนรู้้�การเข้้าสัังคมอย่่าง
เหมาะสม ใช้้กระบวนการฝึึกคิิดวิิเคราะห์์ ผ่า่ นการฟัังและการพููด
เพื่่�อให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจในการสนทนาภาษาญี่่ปุ่่�� นมากขึ้้�น
กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ
29 3311 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการท่่ องเที่่�ยว 1 3(2-2-5)
29 3309	การสทนาภาษาญี่่�ปุ่่� น 2
3(2-2-5) 29 3311 English for Tourism 1
29 3309 Japanese Conversation 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 29 3308 การสทนาภาษาญี่่�ปุ่่� น 1
ศึึกษาคำำ�ศััพท์์ สำำ�นวน และประโยคการสนทนาหรืือ
เสริิมสร้้างทัักษะการฟััง และการพููดสนทนาโต้้ตอบ ข้้อความภาษาอัังกฤษที่่�ใช้้บ่่อย เกี่่�ยวกัับอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
อย่่างถููกต้้องและคล่่องแคล่่ว ในหััวข้้อหรืือสถานการณ์์ที่่�กำำ�หนด และบริิการสำำ�หรัับมััคคุุเทศก์์ อาทิิ  การต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยว 
อธิิบายข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�ชอบและสนใจของตนเองในชีีวิิต การรัับรองนัักท่่องเที่่�ยว  การจััดตารางการท่่องเที่่�ยว  การ
ประจำำ�วััน สามารถฟัังบทสนทนาเกี่่�ยวกัับการบอกลัักษณะ สอบถามข้้อมููลการท่่องเที่่�ยว บรรยายเส้้นทางในการท่่องเที่่�ยว 
ของสถานที่่� และการบอกทิิศทาง สามารถระบุุที่่�ตั้้�งของสถาน การจองตั๋๋�วเครื่่�องบิิน ร้้านอาหาร และสถานที่่�พัักแรม โดยฝึึกฝน
ที่่�ได้้ พููดสนทนาเกี่่�ยวกัับสถานที่่�ต่่างๆ ในชีีวิิตประจำำ�วัันรวม จากสถานการณ์์จำำ�ลอง
ถึึงการใช้้ภาษาง่่ายๆ นำำ�เสนอข้้อมููลและอธิิบายเกี่่�ยวกัับแหล่่ง
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวและสิ่่�งต่่างๆที่่�พบเห็็นในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ 29 3312 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการท่่ องเที่่�ยว 2 3(2-2-5)
โดยสามารถออกเสีียงภาษาญี่่�ปุ่่�นได้้ถููกต้้องตามหลัักการอ่่าน 29 3312 English for Tourism 2
ออกเสีียง เข้้าใจและเรีียนรู้้�วััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�นมากยิ่่�งขึ้้�น
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 29 3311 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการท่่ องเที่่�ยว 1
ศึึกษาคำำ�ศััพท์์ ประโยคสนทนา และอ่่านเรื่่�องราว   
29 3310 การสนทนาภาษาญี่่�ปุ่่� นธุุรกิิจ
3(2-2-5)
ต่่าง ๆ ที่่�เขีียนเป็็นภาษาอัังกฤษเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม
29 3310 Japanese Conversation in Business
ไทย และสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�น่่าสนใจในประเทศไทย รวมทั้้�ง
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
สามารถบรรยายสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวประเภทธรรมชาติิ ประวััติิศาสตร์์
เรีียนรู้้�การใช้้ภาษาญี่่ปุ่่�� นในเชิิงธุุรกิิจ กำำ�หนดการ การ วััฒนธรรม ขนบธรรมเนีียมประเพณีี  เป็็นภาษาอัังกฤษ ฝึึก
ตกลงการค้้า การตกลงราคา การชำำ�ระเงิิน การเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่าย ปฏิิบััติิบรรยายจากสถานการณ์์จริิง
การส่่งเสริิมการขาย งานแสดงสิินค้้า สามารถจััดการนััดหมาย
การต้้อนรัับ  การเลี้้�ยงรัับรอง และการเลี้้�ยงส่่ง รวมทั้้�งนำำ�ชมงาน
นิิทรรศการสิินค้้า การต่่อรองในการซื้้�อขาย และส่่งมอบสิินค้้า
พร้้อมเข้้าใจถึึงวััฒนธรรมการทำำ�ธุุรกิิจร่่วมกัับชาวญี่่ปุ่่�� น
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29 3313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการโรงแรม 1
3(2-2-5)
29 3313 English for Hotel 1
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ศึึกษาคำำ�ศััพท์์ สำำ�นวน และประโยคการสนทนาหรืือ
ข้้อความภาษาอัังกฤษที่่�ใช้้บ่่อย เกี่่�ยวกัับการโรงแรม  อาทิิ การ
ต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยว การรัับรองนัักท่่องเที่่�ยว การจองห้้องพััก
การสอบถามข้้อมููลการท่่องเที่่�ยว การขอวีีซ่่า การตรวจลงตรา
การแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ โรงแรมและพนัักงาน
(Hotel and Staff) จองห้้องพััก (Room Reservation)                
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและการให้้บริิการในโรงแรม (Hotel
Facilities and Services) การให้้บริิการของแผนกแม่่บ้้าน
(Housekeeping Service) ห้้องอาหาร (Restaurant) สถานการณ์์
ฉุุกเฉิิน (Emergency) และการลงทะเบีียนออกจากที่่�พััก
(Checking Out) ป้้ายต่่างๆ ภายในโรงแรมโดยฝึึกฝนจาก
สถานการณ์์จำำ�ลอง

หมวดฝึึกประสบการณ์์ วิิชาชีีพ
29 4322 การฝึึกประสบการณ์์ วิิชาชีีพ
6(0-800-0)
29 4322 Internship
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
จััดให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพด้้านการ
ท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรมบริิการในหน่่วยงาน สถานประกอบ
การด้้านการท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรมการบริิการ โดยฝึึกงาน
เกี่่�ยวกัับทั้้�งภาคทฤษฎีี และภาคปฏิิบััติิที่่�ได้้ศึึกษา ตลอดภาค
การศึึกษา

29 4324 การเตรีียมความพร้้ อมก่่อนสหกิิจศึึกษา 1(0-40-0)
29 4324 Preparation before Co-operative Education
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
การจััดกิิจกรรมเตรีียมความพร้้อมของผู้้�เรีียนก่่อน
สหกิิจศึึกษา การศึึกษาด้้านการรัับรู้้�ลัักษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชีีพ การพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีความรู้้� ทัักษะ เจตคติิ 
29 4318 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการโรงแรม 2
3(2-2-5) แรงจููงใจ และคุุณลัักษณะที่่�เหมาะสมกัับวิิชาชีีพ ศึึกษา สัังเกต
29 4318 English for Hotel 2
และมีีส่่วนร่่วมก่่อนการฝึึกปฏิิบััติิงานด้้านการท่่องเที่่�ยวใน
วิิชาบัังคัับก่่ อน: 29 3313 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการโรงแรม 1 สถานที่่�จริิง
ศึึกษาคำำ�ศััพท์์ สำำ�นวน และประโยคที่่�ซัับซ้้อน การ
สนทนาหรืือข้้อความภาษาอัังกฤษที่่�ใช้้บ่่อย ฝึึกทัักษะการ 29 4325 สหกิิจศึึกษา		
3(0-540-0)
สื่่�อสารภาษาอัังกฤษในธุุรกิิจโรงแรม จากสถานการณ์์จำำ�ลััง 29 4325 Co-operative Education
เช่่นการแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้า การเจรจาต่่อรอง การจััด วิิชาบัังคัับก่่อน: 29 4209 การเตรีียมความพร้้ อมก่่อนสหกิิจศึึกษา
ประชุุมและการเสนอสิินค้้า โดยเน้้นทัักษะความชำำ�นาญยิ่่�งขึ้้�น
การฝึึกงานวิิชาชีีพและเป็็นระบบการศึึกษาที่่�เน้้นการ
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการประกอบอาชีีพ
ปฏิิบััติิด้้านวิิชาชีีพในสถานประกอบการอย่่างเป็็นระบบ โดย
ความร่่วมมืือของสถานประกอบการและสถานที่่�ศึึกษาร่่วมกััน
29 4319 การเขีียนภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ
3(2-2-5) คััดเลืือกนัักศึึกษาปฏิิบััติิงานจริิง ณ สถานประกอบการ เพื่่�อ
29 4319 Business English Writing
เรีียนรู้้�ประสบการณ์์ปฏิิบััติิงานจริิง คุุณสมบััติิของบััณฑิิตตรง
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี
ตามความต้้องการของตลาดแรงงาน ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
                ฝึึกฝนและพััฒนาทัักษะพื้้�นฐานทางภาษาอัังกฤษ สููงสุุดแก่่ทุุกๆ ฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีระยะเวลาในการปฏิิบััติิงาน
นัักศึึกษาโดยเน้้นการพััฒนาทัักษะในด้้าน     การเขีียน ศึึกษา ไม่่ต่ำำ��กว่่า 15 สััปดาห์์ (1 ภาคการศึึกษา) มีีการประเมิินผลสห
การใช้้โครงสร้้างภาษาอัังกฤษและรููปแบบของภาษาที่่�ไม่่ซัับ กิิจศึึกษา และมีีการนำำ�เสนอรายงานสหกิิจศึึกษา
ซ้้อน  ในด้้านธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว อาทิิการทำำ�สััญญาต่่างๆ เกี่่�ยว
กัับธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว   การเขีียนภาษาอัังกฤษโต้้ตอบทางธุุรกิิจ
ทั้้�ง ทางจดหมาย อีีเมล แฟกซ์์ และเมมโม ตััวอย่่างการเขีียน
การใช้้ภาษา สำำ�นวน และคำำ�ศััพท์์ที่่�ใช้้บ่่อย ให้้สามารถปฏิิบััติิ
งานได้้จริิง
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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 1103 การบัญชีการเงิน		
3(2-2-5)
20 1103 Financial Accounting
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี 
แม่บทการบัญชี หลักการ และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการ
บัญชคี กู่ ารบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป และการผา่ นรายการ
่ นงวด
้
ไปยังบัญชแี ยกประเภท การปรับปรุง และปดิ บัญชเี มือสิ
การ
จัดทำ�งบทดลอง กระดาษทำ�การ และงบการเงินสำ�หรับกิจการให้
้
บริการกิจการซือขายสิ
นค้า และกิจการอุตสาหกรรม การบัญชี
เกยี่ วกับเงินสด เงินสดย่อย และระบบใบสำ�คัญ

20 2106 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
3(3-0-6)
20 2106 Business Law and Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา
ทรัพย์สิน หนี้และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศ
สัญญาที่สำ�คัญ ประกอบด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ค้ำ�ประกัน
จำ�นอง จำ�นำ�ตัวแทนนายหน้า ตั๋วเงิน กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา ตลอดจนการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้กฎหมายทางธุรกิจ
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

201104 วิชาหลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
201104 Principles of Economics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
          แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฏีราคา และการจัดการ
ทรัพยากร พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฏี การผลิต ต้นทุน รายรับ 
อุปสงค์ อุปทาน และการกำ�หนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ
การกำ�หนดค่าตอบแทนแก่ปัจจัยการผลิต รายได้ประชาชาติ 
การบริโภค การออมและการลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายต่างๆของรัฐ นโยบายการเงิน การคลัง และนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคอื่นๆ เพื่อนำ�ไปใช้วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นในภาคเอกชนและธุรกิจ

202110 การจัดการโลจิสติกส์ 		
3(3-0-6)
202110 Logistics Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทและความสำ�คัญของการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชนในระบบธุรกิจ การดำ�เนินงานของกิจกรรม              
โลจิสติกส์ การวางแผนและการพยากรณ์ การคัดเลือกและ
การจัดจ้างภายนอก (Outsourcing) การสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจ การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การวางแผนการขนส่งและกระจายสินค้า เทคโนโลยี
สารสนเทศในกิจกรรมโลจิสติกส์ และกรณีศึกษาการประยุกต์
ใช้การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในระบบธุรกิจ

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 2111 การประยุกตใ์ ช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
20 2111 Applied Business Programing
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
่ ฒนาทักษะ ส่งเสริมผู้
การใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปเพือพั
ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน เชน่ โปรแกรมประมวล
ผลคำ� โปรแกรมตารางคำ�นวน โปรแกรมนำ�เสนอผลงาน โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล โปรแกรมใหม่ท่ีมีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน
้
่
้ งทีก่่ อ
รวมทังการใช้
โปรแกรมเชือมโยงการจั
ดการข้อมูลในขันสู
ให้เกิดแก่การตัดสินใจในเชิงการบริหารงานในองค์กร
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20 3112 การจััดการทรัั พยากรมนุุษย์์
3(3-0-6)
20 3112 Human Resources Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
บทบาทหน้้าที่่�ความสำำ�คััญของการบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์ ประกอบด้้วยการจััดหน่่วยงาน การวางแผนงานสรรหา
บรรจุุพััฒนา ธำำ�รง รัักษาทรััพยากรมนุุษย์์ในองค์์การ รวมทั้้�ง
การออกแบบสวััสดิิการ การจ่่ายค่่าตอบแทน การประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานและการบริิหารแรงงานสััมพัันธ์์
20 3113 การเงิินธุุรกิิจ			
3(3-0-6)
20 3113 Business Finance
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 201103 การบััญชีีการเงิิน
ศึึกษาการจััดการกิิจกรรมทางการเงิินและหน้้าที่่�ของ
ผู้้�บริิหารการเงิิน ทั้้�งในด้้านการจััดหาและการจััดสรรเงิินทุุน
ธุุรกิิจ ตลอดจนเทคนิิคที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์และประเมิินผล
ทางการเงิิน
20 3114 การภาษีีอากร			
3(3-0-6)
20 3114 Taxation
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการประเมิินและการจััดเก็็บภาษีีอากร
ต่่างๆ ตามประมวลรััษฎากร และภาษีีอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ประกอบ
ด้้วย ภาษีีเงิินได้้บุุคคลธรรมดา ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ ภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย
20 4115 การจััดการกลยุุทธ์์ 		
3(3-0-6)
20 4115 Strategic Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เป็็ นนัักศึึกษาชั้้�นปีี สุุดท้้ าย
ความหมาย ความสำำ�คััญ และองค์์ประกอบของการ
จััดการกลยุุทธ์์ ระดัับและประเภทของกลยุุทธ์์ กระบวนการ
จััดการกลยุุทธ์์ การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมทั้้�งภายนอกและ
ภายในของกิิจการ การวางแผนกลยุุทธ์์ภายใต้้สภาพแวดล้้อม
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง การนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบััติิและประเมิินผล
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างนโยบายและแผนกลยุุทธ์์ของหน่่วยงาน
ในระดัับต่่างๆ
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(Data Science and
Information Technology Program)
ÊÒ¢ÒÇÔªÒà·¤â¹âÅÂ´Ô¨Ô·ÑÅÁÕà´ÕÂ
(Digital Media Technology Program)
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Tel. 02-809-0823-25 µ‹Í 114
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วััตถุุประสงค์์

คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มีีเป้้าหมายที่่จ� ะผลิิตบััณฑิิตทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ที่มีีคุ
่� ณ
ุ ภาพ มีีความรู้้�ความสามารถ 
และความถนััดในสาขาวิิชาชีีพที่่�เรีียนเป็็นอย่่างดีี หลัักสููตรเน้้นสอนนัักศึึกษาให้้คิิดและวิิเคราะห์์เป็็น มีีวิิธีีคิิดวิิเคราะห์์อย่่างมีี
เหตุุมีีผลและเป็็นระบบ  สามารถนำำ�เนื้้�อหาที่่�ได้้เรีียนไปประยุุกต์์ใช้้งานและแก้้ปััญหาได้้ดีี นัักศึึกษา จะได้้รัับการฝึึกฝนอบรม
ทั้้�งภาคทฤษฎีีและปฏิิบััติิให้้เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาได้้ค้้นคว้้า
ด้้วยตนเอง เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของบััณฑิิตให้้เป็็นผู้้�ที่่�รู้้�จริิง

รายนามคณะกรรมการกำำ�กัับมาตรฐานวิิชาการ
1.  ศาสตราจารย์์ ดร.มนต์์ชััย  
2.  รองศาสตราจารย์์ ดร.ระวีีวรรณ  
3.  รองศาสตราจารย์์ ดร.บััณฑิิต
4.  ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สมจารีี
5.  ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.จรััญ  

เทีียนทอง
เอื้้�อพัันธ์์วิิริิยะกุุล
ทิิพากร
ปรีียานนท์์
แสนราช

สีีประจำำ�คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี  สีีเหลืือง
สำำ�นัักงานคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี 02-809-0823 - 25  ต่่อ 114
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ตารางแสดงหลัักสููตรและรอบที่่�เปิิ ดสอน คณะวิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

หมายเหตุุ
ภาคปกติิ       เรีียนวัันจัันทร ์์- วัันพฤหััสบดีี 
เวลา 09.00 - 17.00 น.
ภาคสมทบ   
เรีียนวัันจัันทร ์์- วัันศุุกร์์
เวลา 18.00 - 21.00 น.
ภาควัันอาทิิตย์์ วัันอาทิิตย์์
เวลา 08.00 - 21.00 น
ทั้้�งนี้้�การปรัับเวลาการเรีียนการสอนขึ้้�นอยู่่�กัับหน่่วยกิิตและความเหมาะสมตามรายวิิชาที่่�เปิิดสอน

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต (เทีียบโอนรายวิิชา) มีีหลัักเกณฑ์์ เบี้้�องต้้ น ดัังนี้้�

คุุณสมบััติิ
1.  เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับ ปวส. หรืือเทีียบเท่่า หรืือกำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในระดัับ ปวส. หรืือปริิญญาตรีี ในสถานศึึกษา
2.  เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีในสาขาวิิชาอื่่�นๆ
เกณฑ์์ การสำำ�เร็็ จการศึึกษาสำำ�หรัั บหลัักสููตรเทีียบโอน
ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีีการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา ขึ้้�นอยู่่�กัับหน่่วยกิิตที่่�ได้้รัับการเทีียบโอน
ขั้้�นตอนการเทีียบโอน
1.  นัักศึึกษายื่่�นใบรายงานผลการศึึกษาระดัับ ปวส. / ปริิญญาตรีี ณ สำำ�นัักงานคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
2.  คณะวิิชา/สาขาวิิขา ประชุุมคณะกรรมการเพื่่�อเทีียบโอนรายวิิชา
3.  นัักศึึกษาเขีียนใบคำำ�ร้้องขอเทีียบโอนรายวิิชา พร้้อมแนบหลัักฐานการอนุุมััติิการเทีียบโอนจากหน่่วยงานคณะ/
สาขา ชำำ�ระเงิินค่่าเทีียบโอน 500 บาท ณ ห้้องการเงิิน
4.  นัักศึึกษานำำ�เอกสารเทีียบโอนพร้้อมสำำ�เนาใบเสร็็จส่่งมอบให้้สำำ�นัักทะเบีียนและประมวลผล
5.  ตรวจสอบผลการเทีียบโอนผ่่านระบบทะเบีียน Online ภายใน 2 สััปดาห์์
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หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
สาขาวิิชาวิิทยาการข้้ อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
หลัักสููตรปรัั บปรุุ ง พ.ศ. 2564
ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ (TQF:HEd)
ชื่่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย     
ภาษาอัังกฤษ

:
:

ชื่่�อปริิ ญญาและสาขาวิิชา
ภาษาไทย

ภาษาอัังกฤษ

ชื่่�อเต็็ม
ชื่่�อย่่อ
ชื่่�อเต็็ม
ชื่่�ออย่่อ

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการข้้อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Data Science and Information Technology

:
:
:
:

วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (วิิทยาการข้้อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิิทยาการข้้อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Data Science and Information Technology)
B.Sc. (Data Science and Information Technology)

หน่่ วยงานที่่�รัับผิิดชอบ

คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี 

ปรัั ชญาและวััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร

ปรัั ชญา
มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้�  ความสามารถ ทัักษะและความเชี่่�ยวชาญทั้้�งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ วิิทยาการข้้อมููล
และการวิิเคราะห์์เชิิงธุุรกิิจ มีีความสามารถในการนำำ�เสนอวิิธีีการแก้้ปััญหาที่่�ตอบสนองความต้้องการขององค์์กร มีีคุุณธรรม
จริิยธรรม และจรรยาบรรณในวิิชาชีีพ สามารถเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเอง สื่่�อสารและทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้เป็็นอย่่างดีี และนำำ�ความ
รู้้�ที่่�ได้้รัับไปประกอบวิิชาชีีพหรืือประยุุกต์์ใช้้กัับการทำำ�งานในองค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีความรู้้� ความสามารถ ด้้านวิิทยาการข้้อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์
เพื่่�อการบริิหารสารสนเทศและระบบเครืือข่่ายขององค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
2. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความสามารถในการเรีียนรู้้�ศาสตร์์และเทคโนโลยีีใหม่่ได้้ด้้วยตนเอง และแสวงหาความรู้้�เพิ่่�ม
เติิมอยู่่�ตลอดเวลา เพื่่�อพััฒนาตนเอง พััฒนางานและพััฒนาสัังคม
3. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความสามารถนำำ�ความรู้้�ไปวิิเคราะห์์ แก้้ไขปััญหา และประยุุกต์์ในการทำำ�งาน หรืือเพื่่�อการ
ศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�น พร้้อมทั้้�งสามารถพััฒนาโครงานหรืือเป็็นผู้้�ช่่วยนัักวิิจััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและวิิทยากรข้้อมููล
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีคุุณธรรม จริิยธรรม มีีจรรยาบรรณในวิิชาชีีพ มีีความรัับผิิดชอบทั้้�งต่่อตนเองและผู้้�อื่่�น มีีความ
สามารถในการติิดต่่อสื่่�อสารและสามารถทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

กำำ�หนดการใช้้ หลัักสููตร

เริ่่�มใช้้หลัักสููตรนี้้�ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2564 เป็็นต้้นไป
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คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า
2. เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง หรืือเทีียบเท่่า หรืืออนุุปริิญญา
3. มีีเกณฑ์์คุุณสมบััติิเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้� ให้้เป็็นไปตามประกาศมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี เรื่่�องวิิธีีการรัับนัักศึึกษาและให้้นัักศึึกษา
พ้้นสภาพ พุุทธศัักราช 2550

วิิธีีการคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษา

1. นัักเรีียนที่่�เข้้าศึึกษาโดยระบบคััดเลืือกของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
2. นัักเรีียนที่่�มหาวิิทยาลััยธนบุุรีีเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการเอง
3. การคััดเลืือกโดยคณาจารย์์ประจำำ�คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ด้้วยวิิธีีการสอบข้้อเขีียน และ/หรืือการสอบ
สััมภาษณ์์

ระบบการจััดการศึึกษา

การจััดการศึึกษาใช้้ระบบทวิิภาค โดยแบ่่งเวลาการศึึกษาในหนึ่่�งปีีออกเป็็นการศึึกษาภาคปกติิมีี 2 ภาค คืือ ภาคต้้น
และภาคปลาย และ 1 ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน

การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน

การจััดการศึึกษาภาคฤดููร้้อน ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับการพิิจารณาของคณะกรรมการบริิหารหลัักสููตร

ระยะเวลาการศึึกษา

1. สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า           
ใช้้ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 6 ภาคการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
2. สำำ�หรัับผู้้�จบการศึึกษาระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า หรืือเคยศึึกษาอยู่่�ในมหาวิิทยาลััย
วิิทยาลััย หรืือสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นๆ ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษารัับรองมาตรฐานเพื่่�อเทีียบโอนหน่่วยกิิตเข้้า
ศึึกษาต่่อ ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 2 ภาคการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา ขึ้้�นอยู่่�กัับหน่่วยกิิตที่่�ได้้รัับการเทีียบโอน
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โครงสร้้ างและองค์์ ประกอบของหลัักสููตร
สาขาวิิชาวิิทยาการข้้ อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า 129 หน่่วยกิิต
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 33 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
  6  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
  6  หน่่วยกิิต
(หรืือกลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์รวมกัันไม่่น้้อยกว่่า 12 หน่่วยกิิต)
3.  กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์   6  หน่่วยกิิต
4.  กลุ่่�มวิิชาภาษาและการสื่่�อสาร
15  หน่่วยกิิต
2. หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน 90 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาแกน
19  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาบัังคัับพื้้�นฐาน
16  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาบัังคัับเฉพาะแขนง
31  หน่่วยกิิต
4.  กลุ่่�มวิิชาเลืือก
24  หน่่วยกิิต
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 6 หน่่ วยกิิต

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 33 หน่่ วยกิิต

2. กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 6 หน่่ วยกิิต
ประกอบด้้ วย รายวิิชาและจำำ�นวนหน่่ วยกิิต ดัังนี้้�
00 6001   สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
  และการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 6 หน่่ วยกิิต
  Society, Economy, Politics and Democratic System
00 5000   มนุุษยสััมพัันธ์์
     3(3-0-6)
00 6002   กฎหมายเบื้้�องต้้น
     3(3-0-6)
  Human Relation
  Introduction to Law
00 5001   สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า      1(2-0-2)
00 6003   จิิตวิิทยาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     3(3-0-6)
  Information Services and Study Fundamentals
  Psychology for Quality of Life
00 5002   ศิิลปวััฒนธรรม
     3(3-0-6)
00 6004   จิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Art and Culture
  Business and Industrial Psychology
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6)
00 6005   การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร    3(3-0-6)
  Civilization
  ธรรมชาติิ 
00 5006   จริิยศาสตร์์ วิิสััยทััศน์์ และการดำำ�รงชีีวิิต  3(3-0-6)
  Environmental and Natural Resources Management
  
  Moral, Vision and Life Style
00 5007   ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง  1(0-2-4) 00 6007   เศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
  Study Skills and Self-Development
     3(3-0-6)
00 5008   พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     1(0-2-4) 00 6010   การพััฒนาบุุคลิิกภาพ 
  Personality Development
  Physical Education for Quality of Life
     3(3-0-6)
00 5009   ภููมิิปััญญาไทย
     3(3-0-6) 00 6011   ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางธุุรกิิจ
  Introduction to Business    
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรััชญาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
     3(3-0-6) 00 6013   การจััดการและการเป็็นผู้้�ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
  Philosophy and Life
     3(3-0-6)
00 5012   ความเป็็นพลเมืือง
     3(3-0-6) 00 6015   ไทยศึึกษา
  Thai Studies
  Citizenships
00 5013   ทัักษะการรู้้�สารสนเทศ
     3(3-0-6) 00 6017   การศึึกษาเฉพาะท้้องถิ่่�น (ธนบุุรีีศึึกษา)  3(3-0-6)
  Local Studies (Thonburi Studies)
  Information Literacy Skills
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3. กลุ่่�มวิิชาภาษาและการสื่่�อสาร จำำ�นวน 15 หน่่ วยกิิต
บัังคัับเรีี ยน 9 หน่่ วยกิิต
00 7000   ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 6 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาต่่ อไปนี้้�
00 7006   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการนำำ�เสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
     3(2-2-5)
  Japanese II
00 7012   ภาษาจีีน 1
     3(2-2-5)
  Chinese I
00 7013   ภาษาจีีน 2
     3(2-2-5)
  Chinese II
00 7017   การฟัังและการพููดภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 1      
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 2      
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่่าเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
00 7026   ภาษาอัังกฤษทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ 3(2-2-5)
  English for Information Technologies
4. กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์
บัังคัับเรีี ยน 6 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาต่่ อไปนี้ี้้���
00 8001   สถิิติิทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณ ภาพชีีวิิต      3(3-0-6)
  Sciences for Quality of Life

หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน 90 หน่่ วยกิิต

1. กลุ่่�มวิิชาแกน จำำ�นวน 22 หน่่ วยกิิต
00 8008   คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล      3(3-0-6)
  และเทคโนโลยีีสารสนเทศ 1
  Mathematics for Data Science and Information
  Technology I
00 8009   คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููลและ  3(3-0-6)
  เทคโนโลยีีสารสนเทศ 2
  Mathematics for Data Science and Information
  Technology II
00 8010   สถิิติิและระเบีียบวิิธีีวิิจััย
     3(3-0-6)
  Statistics and Research Methodology
31 1102   หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์     3(2-2-5)
  Computer Programming Concept
31 1103   ปฏิิบััติิการทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ     1(0-3-6)
  Information Technology Workshop
31 1104   เทคโนโลยีีเว็็บ 
     3(2-2-5)
  Web Technology
31 1105   เทคโนโลยีีแพลตฟอร์์มคอมพิิวเตอร์์      3(2-2-5)
  Computer Platforms Technology
2. กลุ่่�มวิิชาบัังคัับพื้้�นฐาน จำำ�นวน 16 หน่่ วยกิิต
31 2205   โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิทึึม
     3(2-2-5)
  Data Structures and Algorithms
31 2209   การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์   3(3-0-6)
  Data Communication and Computer Network
31 2224   ระบบจััดการฐานข้้อมููล
     3(3-0-6)
  Database Management System
31 2225   ปฏิิบััติิการการเขีียนโปรแกรมฐานข้้อมููล  1(0-3-6)
  Database Programming Workshop
31 3211   ระบบปฏิิบััติิการและสถาปััตยกรรม      3(2-2-5)
  Operating System and Architecture
31 3221   ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบ       3(3-0-6)   
  สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
  Information System Security and Information
  Technology Laws
3. กลุ่่�มวิิชาบัังคัับเฉพาะแขนง จำำ�นวน 31 หน่่ วยกิิต
แขนงวิิทยาการข้้ อมููล
00 8011   คณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์สำำ�หรับวิิ
ั ทยาการข้้อมููล  3(3-0-6)
  Applied Mathematics for Data Science
00 8012   การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิของตััวแปรพหุุ     3(3-0-6)
  Multivariate Statistical Analysis
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31 2226   กระบวนการธุุรกิิจและการวางแผน      3(3-0-6)
  ทรััพยากรองค์์กร
  Business Processes and Enterprise Resource
  Planning
31 2227   พื้้�นฐานวิิทยาการข้้อมููล
     3(3-0-6)
  Fundamental of Data Science
31 3226   ธุุรกิิจอััจฉริิยะ
     3(2-2-5)
  Business Intelligence
31 3227   การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงธุุรกิิจ
     3(2-2-5)
  Business Data Analytics
31 3228   การพััฒนาคลัังข้้อมููล
     3(2-2-5)
  Data Warehousing
31 3229   การวิิเคราะห์์การตลาดดิิจิิทััล
     3(3-0-6)
  Digital Marketing Analytics
31 3230   การทำำ�เหมืืองและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล    3(2-2-5)
  ขนาดใหญ่่
  Data Mining and Big Data Analytics
31 3231   สััมมนาทางวิิทยาการข้้อมููล
     1(3-0-6)
  Seminar in Data Science
31 4220   โครงงานวิิทยาการข้้อมููล
     3(3-0-6)
  Data Science Project
แขนงเทคโนโลยีีสารสนเทศ
00 8005   คณิิตศาสตร์์ไม่่ต่่อเนื่่�อง
     3(3-0-6)
  Discrete Mathematics
31 2203   การสร้้างโปรแกรมเชิิงวััตถุุ
     3(2-2-5)
  Object-Oriented Programming
31 2223   การออกแบบส่่วนต่่อประสานกัับมนุุษย์์ 3(3-0-6)
  Human Interface Design
31 3208   การวิิเคราะห์์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
  Information Systems Analysis and Design
31 3210   การบริิหารโครงการเทคโนโลยีีสารสนเทศ  3(3-0-6)
  Information Technology Project Management
31 3220   เทคโนโลยีีการเชื่่�อมต่่อระหว่่างเครืือข่่าย  3(2-2-5)
  Internetworking Technology
31 3222   การเขีียนโปรแกรมบนเว็็บ 
     3(2-2-5)
  Web Programming
31 3223   ไมโครโพรเซสเซอร์์และไมโครคอนโทรลเลอร์์  3(2-2-5)
  Micro Processor and Microcontrollers
31 3224   อิินเทอร์์เน็็ตของทุุกสรรพสิ่่�ง
     3(3-0-6)
  Internet of Things
31 3225   สััมมนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ
     1(3-0-6)
  Information Technology Seminar

230

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

31 4213   โครงงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ 1      1(0-3-6)
  Information Technology Project I
31 4214   โครงงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ 2    2(0-6-12)
  Information Technology Project II
4. กลุ่่�มวิิชาเลืือก จำำ�นวน 24 หน่่ วยกิิต
แขนงวิิทยาการข้้ อมููล
31 4333   สหกิิจศึึกษา
6(0-400-0)
  Cooperative Education
31 4341   เตรีียมสหกิิจศึึกษา
   1(0-40-0)
  Pre-Cooperative Education
31 4349   การบริิหารฐานข้้อมููล
     3(3-0-6)
  Database Administration
31 4356   ระบบฐานข้้อมููลขั้้�นสููง
     3(2-2-5)
  Advanced Database Systems
31 4360   การออกแบบและพััฒนาสื่่�อดิิจิิทััล      3(2-2-5)
  Digital Media Design and Development
31 4363   ปััญญาประดิิษฐ์์
     3(3-0-6)
  Artificial Intelligence
31 4364   การค้้นคืืนสารสนเทศ
     3(2-2-5)
  Information Retrieval
31 4365   การประมวลผลภาพ 
     3(2-2-5)
  Image Processing
31 4366   เทคโนโลยีีเสีียงและภาพดิิจิิทััล
     3(2-2-5)
  Digital Sound and Imaging Technology
31 4367   การเรีียนรู้้�ของเครื่่อ� งสำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล  3(2-2-5)
  Machine Learning for Data Science
31 4368   การจิิตทััศน์์ข้้อมููล
     3(2-2-5)
  Data Visualization
31 4369   การรู้้�จำำ�รููปแบบ 
     3(2-2-5)
  Pattern Recognition
31 4370   อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่ง� สำำ�หรัับธุรุ กิิจอััจฉริิยะ 3(3-0-6)
  Internet of Things for Intelligence Business
31 4371   ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ
     3(3-0-6)
  Decision Support Systems
31 4372   ระบบประมวลผลแบบกระจาย
     3(3-0-6)
  Distributed Computing System
31 4373   วิิศวกรรมความต้้องการ
     3(3-0-6)
  Requirement Engineering
31 4374   วิิทยาการข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจ
     3(2-2-5)
  Data Science for Business
31 4375   การศึึกษาเฉพาะเรื่่อ� งทางวิิทยาการข้้อมููล 1  3(3-0-6)
  Selected Topic in Data Science 1
31 4376   การศึึกษาเฉพาะเรื่่อ� งทางวิิทยาการข้้อมููล 2  3(3-0-6)
  Selected Topic in Data Science 2

แขนงเทคโนโลยีีสารสนเทศ
31 4329   การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์สำำ�หรัับ     3(2-2-5)
  อุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�
  Mobile Application Development
31 4330   การเขีียนโปรแกรมแบบวิิชวล
     3(2-2-5)
  Visual Programming
31 4333   สหกิิจศึึกษา
6(0-400-0)
  Cooperative Education
31 4334   การศึึกษาเฉพาะเรื่่อ� งทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ 1 3(3-0-6)
  Selected Topic in Information Technology 1
31 4335   การศึึกษาเฉพาะเรื่่อ� งทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ 2 3(3-0-6)
  Selected Topic in Information Technology 2
31 4340   การทำำ�การตลาดดิิจิิทััล
     3(3-0-6)
  Digital Marketing
31 4341   เตรีียมสหกิิจศึึกษา
   
   1(0-40-0)
  Pre-Cooperative Education
31 4343   การสร้้างคลัังข้้อมููลและเหมืืองข้้อมููลเบื้้�องต้้น  3(2-2-5)
  Introduction to Data Warehousing and Data Mining
31 4347   การประมวลผลแบบกลุ่่�มเมฆ
     3(3-0-6)
  Cloud Computing
31 4348   ความมั่่�นคงของเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์   3(3-0-6)
  Computer Network Security
31 4349   การบริิหารฐานข้้อมููล
     3(3-0-6)
  Database Administration

31 4350   การบริิหารเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์      3(3-0-6)
  Computer Network Administration
31 4351   แนวคิิดทางธุุรกิิจในเทคโนโลยีีสารสนเทศ  3(3-0-6)
  Business Concepts in Information Technology
31 4354   การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์บน      3(2-2-5)
  อุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ขั้้�นสููง
  Advanced Mobile Application Development
31 4356   ระบบฐานข้้อมููลขั้้�นสููง
     3(2-2-5)
  Advanced Database Systems
31 4357   การจััดการกระบวนการทางธุุรกิิจ      3(3-0-6)
  Business Process Management
31 4358   การวััดและประเมิินซอฟต์์แวร์์
     3(3-0-6)
  Software Measurement and Evaluation
31 4359   เทคนิิคการทดสอบซอฟต์์แวร์์
     3(3-0-6)
  Software Testing Techniques
31 4360   การออกแบบและพััฒนาสื่่�อดิิจิิทััล      3(2-2-5)
  Digital Media Design and Development
31 4361   การเรีียนรู้้�ของเครื่่�อง
     3(2-2-5)
  Machine Learning

หมวดวิิชาเลืือกเสรีี จำำ�นวน 6 หน่่ วยกิิต

เลืือกเรีียนจากรายวิิชาที่่เ� ปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี

231

แผนการศึึกษา สาขาวิิชาวิิทยาการข้้ อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ แขนงวิิทยาการข้้ อมููล
แผนการเรีี ยนปกติิ
	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
00 7000 ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
3 (3-0-6)
00 7015 ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
3 (2-2-5)
00 8002 วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
3 (3-0-6)
00 8008 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููลและเทคโนโลยีี
3 (3-0-6)
สารสนเทศ 1
31 1105 เทคโนโลยีีแพลตฟอร์์มคอมพิิวเตอร์์
3 (2-2-5)
00 xxxx วิิชาเลืือกทางสัังคมศาสตร์์หรืือมนุุษยศาสตร์์
3 (3-0-6)
รวม
18 (16-4-34)
	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7016 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
00 8009 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููลและเทคโนโลยีี
สารสนเทศ 2
31 1102 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
31 1103 ปฏิิบััติิการทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ
31 1104 เทคโนโลยีีเว็็บ
00 xxxx วิิชาเลืือกทางสัังคมศาสตร์์หรืือมนุุษยศาสตร์์
รวม
	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 8001 สถิิติิทั่่�วไป
31 2205 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิทึึม
31 2209
31 2226
00 xxxx
00 xxxx
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การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
ระบบปฏิิบััติิการและสถาปััตยกรรม
วิิชาเลืือกทางภาษา 1
วิิชาเลืือกทางสัังคมศาสตร์์หรืือมนุุษยศาสตร์์
รวม
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หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (0-3-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
16 (12-9-33)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)

	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
00 8011 คณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์สำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล
3 (3-0-6)
31 2224 ระบบจััดการฐานข้้อมููล
3 (3-0-6)
31 2225 ปฏิิบััติิการการเขีียนโปรแกรมฐานข้้อมููล
1 (0-3-6)
31 2226 กระบวนการธุุรกิิจและการวางแผนทรััพยากรองค์์กร
3 (3-0-6)
31 2227 พื้้�นฐานวิิทยาการข้้อมููล
3 (3-0-6)
00 xxxx วิิชาเลืือกทางภาษา 2
3 (2-2-5)
00 xxxx วิิชาเลืือกทางสัังคมศาสตร์์หรืือมนุุษยศาสตร์์
3 (3-0-6)
รวม
19 (17-5-41)
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 8012 การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิของตััวแปรพหุุ
31 3221 ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบสารสนเทศและ
กฎหมายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
31 3226 ธุุรกิิจอััจฉริิยะ
31 3227 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงธุุรกิิจ
31 3228 การพััฒนาคลัังข้้อมููล
31 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 1
รวม
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 8010 สถิิติิและระเบีียบวิิธีีวิิจััย
31 3229 การวิิเคราะห์์การตลาดดิิจิิทััล
31 3230
31 3231
31 43xx
31 43xx
31 43xx

การทำำ�เหมืืองและการวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่
สััมมนาทางวิิทยาการข้้อมููล
วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 2
วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 3
วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 4
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
18 (x-x-x)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
1 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
19 (x-x-x)
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	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
31 4220 โครงงานวิิทยาการข้้อมููล
31 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 5
31 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 6
xx xxxx วิิชาเลืือกเสรีี 1
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
12 (x-x-x)

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
31 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 7
31 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 8
xx xxxx วิิชาเลืือกเสรีี 2
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
9 (x-x-x)

แผนการเรีี ยนสหกิิจศึึกษา
	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
31 4220 โครงงานวิิทยาการข้้อมููล
31 4341 เตรีียมสหกิิจศึึกษา

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
1 (0-40-0)

31 43xx
31 43xx
xx xxxx
xx xxxx

วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 5
วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 6
วิิชาเลืือกเสรีี 1
วิิชาเลืือกเสรีี 2
รวม

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
31 4333 สหกิิจศึึกษาทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ
รวม
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3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
16 (x-x-x)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
6 (0-400-0)
6 (0-400-0)

แผนการศึึกษา สาขาวิิชาวิิทยาการข้้ อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ แขนงเทคโนโลยีีสารสนเทศ
แผนการเรีี ยนปกติิ
	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
00 7000 ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
3 (3-0-6)
00 7015 ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
3 (2-2-5)
00 8002 วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
3 (3-0-6)
00 8008 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููลและเทคโนโลยีี
3 (3-0-6)
สารสนเทศ 1
31 1105 เทคโนโลยีีแพลตฟอร์์มคอมพิิวเตอร์์
3 (2-2-5)
00 xxxx วิิชาเลืือกทางสัังคมศาสตร์์หรืือมนุุษยศาสตร์์
3 (3-0-6)
รวม
18 (16-4-34)
	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7016 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
00 8009 คณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููลและเทคโนโลยีี
สารสนเทศ 2
31 1102 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
31 1103 ปฏิิบััติิการทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ
31 1104 เทคโนโลยีีเว็็บ
00 xxxx วิิชาเลืือกทางสัังคมศาสตร์์หรืือมนุุษยศาสตร์์
รวม
	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 8001 สถิิติิทั่่�วไป
31 2205 โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิทึึม
31 2209
31 2226
00 xxxx
00 xxxx

การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
ระบบปฏิิบััติิการและสถาปััตยกรรม
วิิชาเลืือกทางภาษา 1
วิิชาเลืือกทางสัังคมศาสตร์์หรืือมนุุษยศาสตร์์
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (0-3-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
16 (12-9-33)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)
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	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 8005 คณิิตศาสตร์์ไม่่ต่่อเนื่่�อง
31 2203 การสร้้างโปรแกรมเชิิงวััตถุุ
31 2223 การออกแบบส่่วนต่่อประสานกัับมนุุษย์์
31 2224 ระบบจััดการฐานข้้อมููล
31 2225 ปฏิิบััติิการการเขีียนโปรแกรมฐานข้้อมููล
00 xxxx วิิชาเลืือกทางภาษา 2
00 xxxx วิิชาเลืือกทางสัังคมศาสตร์์หรืือมนุุษยศาสตร์์
รวม
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
31 3208 การวิิเคราะห์์และออกแบบระบบสารสนเทศ
31 3220 เทคโนโลยีีการเชื่่�อมต่่อระหว่่างเครืือข่่าย
31 3221 ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบสารสนเทศและ
กฎหมายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
31 3223 ไมโครโพรเซสเซอร์์และไมโครคอนโทรลเลอร์์
31 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 1
31 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 2
รวม
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 8010 สถิิติิและระเบีียบวิิธีีวิิจััย
31 3210 การบริิหารโครงการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
31 3222
31 3224
31 3225
31 43xx
31 43xx
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สััมมนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ
วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 3
วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 4
รวม
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หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
19 (16-7-40)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
18 (x-x-x)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
19 (x-x-x)

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
31 4213 โครงงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ 1
31 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 5
31 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 6
31 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 7
xx xxxx วิิชาเลืือกเสรีี 1
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
1 (0-3-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
13 (x-x-x)

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
31 4214 โครงงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ 2
31 x3xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 8
xx xxxx วิิชาเลืือกเสรีี 2
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
2 (0-6-12)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
8 (x-x-x)

แผนการเรีี ยนสหกิิจศึึกษา
	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 8010 สถิิติิและระเบีียบวิิธีีวิิจััย
31 3208 การวิิเคราะห์์และออกแบบระบบสารสนเทศ

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

31 3220 เทคโนโลยีีการเชื่่�อมต่่อระหว่่างเครืือข่่าย
31 3221 ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบสารสนเทศและ
กฎหมายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
31 3223 ไมโครโพรเซสเซอร์์และไมโครคอนโทรลเลอร์์
31 3225 สััมมนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ
31 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 1
รวม

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
1 (3-0-6)
3 (x-x-x)
19 (x-x-x)
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	ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
31 3210 การบริิหารโครงการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
31 3222 การเขีียนโปรแกรมบนเว็็บ
31 3224
31 4213
31 43xx
31 43xx
31 43xx

อิินเทอร์์เน็็ตของทุุกสรรพสิ่่�ง
โครงงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ 1
วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 2
วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 3
วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 4
รวม

	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
31 4214 โครงงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ 2
31 4341 เตรีียมสหกิิจศึึกษา
31 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 5
31 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 6
xx xxxx วิิชาเลืือกเสรีี 1
xx xxxx วิิชาเลืือกเสรีี 2
รวม
	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
31 4333 สหกิิจศึึกษา

ชื่่�อวิิชา
รวม
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หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (0-3-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
19 (x-x-x)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
2 (0-6-12)
1 (0-40-0)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
15 (x-x-x)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
6 (0-400-0)
6 (0-400-0)

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 1103 ปฏิิบัติั กิ ารทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

1(0-3-6)

31 1103 Information Technology Workshop
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หลัักการทำำ�งานของไมโครคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์
หมวดวิิชาเฉพาะ
พกพา การเลืือกอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ตามลัักษณะงาน การ
กลุ่่�มวิิชาแกน
ประกอบติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ ชิ้้�นส่่วนของคอมพิิวเตอร์์ การฝึึกติิด
00 8008 คณิิตศาสตร์์ สำำ�หรัับวิิทยาการข้้ อมููล 3(3-0-6)
ตั้้�งและจััดการระบบปฏิิบััติิการ การติิดตั้้�งโปรแกรมพื้้�นฐาน
และเทคโนโลยีีสารสนเทศ 1
การสื่่�อสารข้้อมููลและระบบเครืือข่่าย การเข้้าหััวสายสััญญาณ
00 8008 Mathematics for Data Science and Information
และทดสอบการใช้้งาน การติิดตั้้�งเครืือข่่ายเบื้้�องต้้น
Technology I
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
31 1104 เทคโนโลยีีเว็็บ			
3(2-2-5)
ลิิมิิตและความต่่อเนื่่�องของฟัังก์์ชััน การหาอนุุพัันธ์์
31 1104 Web Technology
เชิิงตััวเลขและการอิินทิิเกรท เชิิงตััวเลข ลำำ�ดัับและอนุุกรม
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
คณิิตศาสตร์์เต็็มหน่่วยและการประยุุกต์์
องค์์ประกอบและแนวคิิดพื้้�นฐานของระบบเว็็บ หลััก
การทำำ�งานของระบบเว็็บ เทคโนโลยีีสำำ�หรัับพััฒนาเว็็บฝั่่�งไคล
00 8009 คณิิตศาสตร์์ สำำ�หรัับวิิทยาการข้้ อมููล 3(3-0-6)
แอนท์์ เทคโนโลยีีเว็็บฝั่่�งเซิิร์์ฟเวอร์์ เครื่่�องมืือสำำ�หรัับการออกแบบ
และเทคโนโลยีีสารสนเทศ 2
และพััฒนาเว็็บ บริิการทั่่�วไปบนอิินเทอร์์เน็็ตและเว็็บ 
00 8009 Mathematics for Data Science and Information
Technology II
31 1105 เทคโนโลยีีแพลตฟอร์์ มคอมพิิวเตอร์์ 3(2-2-5)
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 00 8008 คณิิตศาสตร์์
31 1105 Computer Platforms Technology
สำำ�หรัั บวิิทยาการข้้ อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศ 1
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การวิิเคราะห์์เมทริิกซ์์และเวกเตอร์์ ทฤษฎีีกราฟและ
หลัักเบื้้�องต้้นของฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ การทำำ�งาน
การประยุุกต์์ การหาคำำ�ตอบเชิิง ตััวเลข สมการเชิิงเส้้น สถิิติิ
ร่่วมกัันของฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ การแทนข้้อมููล ส่่วน
และความน่่าจะเป็็นเบื้้�องต้้น
ประกอบและหน้้าที่่�ของฮาร์์ดแวร์์ การเชื่่�อมต่่อและการสื่่�อสาร
หลัักการของระบบปฏิิบััติิการ ส่่วนประกอบและหน้้าที่่�ของ
00 8006 สถิิติิและระเบีียบวิิธีีวิิจััย 		
3(3-0-6)
ระบบปฏิิบััติิการ ระบบแฟ้้มข้้อมููล เทคโนโลยีีความเป็็นเสมืือน
00 8006 Statistics and Research Methodology
การประมวลผลแบบคลาวด์์ การฝึึกปฏิิบััติิ การฝึึกติิดตั้้�ง และ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 00 8001 สถิิติิทั่่� วไป
การประยุุกต์์ใช้้งานโปรแกรมพื้้�นฐานสำำ�หรัับงานออฟฟิิศ
กระบวนการขั้้�นต้้นของการวิิจััยทางเทคโนโลยีี
สารสนเทศ การระบุุปััญหา การศึึกษางานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
กลุ่่�มวิิชาบัังคัับพื้้�นฐาน
การทบทวนวรรณกรรม ทิิศทางความเป็็นไปของงานที่่�จะทำำ�การ
31 2205 โครงสร้้ างข้้ อมููลและอััลกอริิ ทึมึ
3(2-2-5)
วิิจััย เทคนิิคทางสถิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการวิิจััย การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
31 2205 Data Structures and Algorithms
การนำำ�เสนอข้้อมููลผลการวิิจััย
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1102 หลัักการโปรแกรม
รููปแบบโครงสร้้างข้้อมููลแบบอาร์์เรย์์  ลิิงค์์ลิิสต์์  สแตค  
31 1102 หลัักการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ 3(2-2-5)
คิิว  ทรีี  การใช้้อััลกอริิทึึมสำำ�หรัับควบคุุมโครงสร้้าง การค้้นหา
31 1102 Computer Programming Concept
ข้้อมููล  การเรีียงลำำ�ดัับข้้อมููล  การวิิเคราะห์์ความซัับซ้้อน การ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ทำำ�งาน ความต้้องการเวลาและหน่่วยความจำำ�  การประยุุกต์์
หลัักการแก้้ปััญหา การแก้้ปััญหาเชิิงโครงสร้้าง การ
ใช้้โครงสร้้างข้้อมููลและอััลกอริิทึึม
ประยุุกต์์ขั้้�นตอนวิิธีี หลัักการเขีียนโปรแกรม ค่่าคงที่่� ตััวแปร
ชนิิดข้้อมููล เครื่่�องหมายกระทำำ�การ นิิพจน์์ โครงสร้้างตามลำำ�ดัับ 
โครงสร้้างการตััดสิินใจ โครงสร้้างการวนรอบ  โปรแกรมย่่อย
และการผ่่านค่่า แถวลำำ�ดัับ  การเขีียนโปรแกรมเบื้้�องต้้น การ
ทดสอบและแก้้ไขโปรแกรม
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31 2209 การสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ 3(3-0-6)
31 2209 Data Communication and Computer Network
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1101 พื้้�นฐานทาง
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
พื้้�นฐานการสื่่�อสารข้้อมููลและเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
แบบจำำ�ลอง OSI และแบบจำำ�ลอง TCP/IP รููปแบบการเชื่่�อม
ต่่อเครืือข่่าย ส่่วนประกอบของเครืือข่่าย LAN พื้้�นฐานข้้อมููล
และสััญญาณ การส่่งผ่่านข้้อมููลดิิจิิตอล สื่่�อกลางการส่่งข้้อมููล
หลัักการเครืือข่่ายแลนอีีเทอร์์เน็็ต (Ethenet LAN) โครงสร้้าง
ของเฟรมอีีเทอร์์เน็็ต วิิธีีการควบคุุมการเข้้าถึึงสื่่�อกลาง การ
เชื่่�อมต่่อเครืือข่่ายอีีเทอร์์เน็็ต ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ  TCP/IP และ
อิินเตอร์์เน็็ต การจััดสรร IP address โปรโตคอลในการทำำ�งาน
การเข้้ารหััสเบื้้�องต้้น ความปลอดภััยและความมั่่�นคงในการ
ใช้้เครืือข่่ายและบริิการ
31 2224 ระบบจััดการฐานข้้ อมููล		
3(3-0-6)
31 2224 Database Management Systems
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 2205 โครงสร้้างข้้ อมููล
และอััลกอริิ ทึมึ
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับฐานข้้อมููล โครงสร้้างของ
ระบบแฟ้้มข้้อมููล ระบบฐานข้้อมููล ระบบจััดการฐานข้้อมููล
สถาปััตยกรรมฐานข้้อมููล ชนิิดของฐานข้้อมููล แบบจำำ�ลองฐาน
ข้้อมููล แบบจำำ�ลองฐานข้้อมููลเชิิงสััมพัันธ์์ ตาราง คีีย์์ กฎความ
คงสภาพ พีีชคณิิตเชิิงสััมพัันธ์์ พจนานุุกรมข้้อมููล ฟัังก์์ชัันการ
ขึ้้�นต่่อกัันในรููปแบบต่่างๆ การทำำ�นอร์์มอลฟอร์์ม แบบจำำ�ลอง
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเอนทิิตี้้� กระบวนการออกแบบฐานข้้อมููล  
การออกแบบฐานข้้อมููลเชิิงสััมพัันธ์์
31 2225 ปฏิิบัติั กิ ารการเขีียนโปรแกรมฐานข้้ อมููล 1(0-3-6)
31 2225 Database Programming Workshop
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เรีี ยนควบกัับวิิชา 31 3207 ระบบจััดการ
ฐานข้้ อมููล
คำำ�สั่่�งเอสคิิวแอล การเขีียนนิิพจน์์ การเรีียงลำำ�ดัับ 
การคััดเลืือกข้้อมููล การเรีียกใช้้ข้้อมููลจากหลายตาราง ฟัังก์์ชััน
การรวมกลุ่่�มข้้อมููล คำำ�สั่่�งเรีียกใช้้ข้้อมููลย่่อย คำำ�สั่่�งด้้านการ
ปรัับปรุุงข้้อมููล การสร้้างและปรัับปรุุงตาราง การสร้้างข้้อจำำ�กััด
การสร้้างวิิว การกำำ�หนดการเข้้าถึึงสำำ�หรัับผู้้�ใช้้
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31 2226 ระบบปฏิิบััติิการและสถาปัั ตยกรรม 3(2-2-5)
31 2226 Operating System and Architecture
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1105 เทคโนโลยีี
แพลตฟอร์์ มคอมพิิวเตอร์์
หลัักการของระบบปฏิิบััติิการ แนวคิิดเชิิงกระบวนการ
วิิธีีการทำำ�งานและส่่วนประกอบของระบบปฏิิบััติิการ การทำำ�งาน
แบบทีีละโปรแกรม แบบพร้้อมกัันหลายโปรแกรม ระบบการ
แบ่่งเวลา บทบาท หน้้าที่่�ของระบบปฏิิบััติิการ การจ่่ายงาน
การจััดสรรหน่่วยประมวลผล การบริิหารและการจััดการหน่่วย
ความจำำ� การจััดลำำ�ดัับงานและการจััดสรรทรััพยากร การจััดการ
รัับข้้อมููลและการแสดงผล ระบบแฟ้้มข้้อมููล การใช้้ระบบปฏิิบััติิ
การที่่�นิิยมกัันแพร่่หลายบนเครื่่�องไมโครคอมพิิวเตอร์์
31 3221 ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบ
3(3-0-6)
สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
31 3221 Information System Security and Information
Technology Laws
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1101 พื้้�นฐานทาง
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
ความมั่่�นคงของระบบสารสนเทศ ภััยคุุกคาม ช่่อง
โหว่่ การประเมิินและวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง นโยบายรัักษาความ
ปลอดภััยของระบบสารสนเทศ การจััดการความปลอดภััยของ
ระบบสารสนเทศ การเข้้ารหััสและถอดรหััสเพื่่�อความปลอดภััย
ของข้้อมููล การพิิสููจน์์ตััวตน การควบคุุมการเข้้าถึึงข้้อมููล
อาชญากรรมคอมพิิวเตอร์์ การป้้องกัันและการสืืบสวน การ
รัักษาความปลอดภััยของเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ ทรััพย์์สิินทาง
ปััญญา ความเป็็นเจ้้าของสารสนเทศ กฎหมายเกี่่�ยวกัับลิิข
สิิทธิิ สิิทธิิบััตรและเครื่่�องหมายการค้้า ความลัับทางการค้้า
วััฒนธรรมองค์์กร ความเป็็นมืืออาชีีพ กฎระเบีียบหลัักเกณฑ์์
ทางวิิชาชีีพ ปััญหาเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ความเป็็นส่่วนตััวและความลัับ การละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�
ซอฟต์์แวร์์
กลุ่่�มวิิชาบัังคัับเฉพาะแขนง
แขนงวิิทยาการข้้ อมููล
00 8011 คณิิตศาสตร์์ประยุุกต์สำำ�หรั
์ บั วิิทยาการข้้อมููล 3(3-0-6)
00 8011 Applied Mathematics for Data Science
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
โมเดลของข้้อมููลที่่�อยู่่�บนพื้้�นฐานของความน่่าจะเป็็น
การประมาณความหนาแน่่นของข้้อมููลและปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้อง  
การแก้้ปััญหาด้้วยกำำ�ลัังสองน้้อยที่่�สุุด  พีีชคณิิตเชิิงเส้้น พีีชคณิิต
เมทริิกซ์์ เคอร์์เนลและการแปลงคุุณลัักษณะ ตััวแบบเชิิงเส้้น
การหาค่่าเหมาะที่่�สุุดโดยพิิจารณาการเอีียงลาดลงของเกรเดีีย
นต์์ และการใช้้สโทแคสติิกเกรเดีียนต์์ การแยกค่่าเอกฐาน การ
ลดมิิติิทฤษฎีีสารสนเทศ ฟัังก์์ชัันเวีียนบัังเกิิด

00 8012 การวิิเคราะห์์ ทางสถิิติขิ องตััวแปรพหุุ 3(3-0-6)
00 8012 Multivariate Statistical Analysis
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การวิิเคราะห์์ความแปรปรวนพหุุคููณ การวิิเคราะห์์
สหสััมพัันธ์์คาโนนิิคอล การวิิเคราะห์์องค์์ประกอบ การวิิเคราะห์์
การถดถอยเชิิงเส้้นพหุุคููณ การวิิเคราะห์์การถดถอยโลจิิสติิก
การวิิเคราะห์์จำำ�แนกกลุ่่�ม การวิิเคราะห์์จััดกลุ่่�ม การวิิเคราะห์์
เส้้นทาง
31 2226 กระบวนการธุุรกิิจและการวางแผน 3(3-0-6)
ทรัั พยากรองค์์ กร
31 2226 Business Processes and Enterprise Resource
Planning
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
กระบวนการธุุรกิิจหลัักในองค์์กร กระบวนการทาง
บััญชีี กระบวนการได้้มาศึึกษาทรััพยากร กระบวนการจััดการ
สิินค้้าและคลัังสิินค้้า กระบวนการผลิิต และกระบวนการขาย
สิินค้้าหรืือบริิการ การบููรณาการกระบวนการธุุรกิิจด้้วยระบบ
วางแผนทรััพยากรองค์์กร แนวคิิดการวางแผนทรััพยากรองค์์กร
เรีียนรู้้�ทัักษะเชิิงปฏิิบััติิในการนำำ�กระบวนการธุุรกิิจมาใช้้งาน
แอปพลิิเคชัันมาตรฐานของระบบวางแผนทรััพยากรองค์์กร
31 2227 พื้้�นฐานวิิทยาการข้้ อมููล		
3(3-0-6)
31 2227 Fundamental of Data Science
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
วิิทยาการข้้อมููลกัับแรงจููงใจเชิิงธุุรกิิจ การจััดการ
ข้้อมููล การวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิและการเรีียนรู้้�ของ
เครื่่�องจัักร การสร้้างภาพเพื่่�อสื่่�อข่่าวสาร การทำำ�เหมืืองข้้อมููล
การสกััดข่่าวสารและความรู้้�จากข้้อมููล การค้้นคืืนข่่าวสารและ
อััลกอริิทึึมการสืืบค้้น การประมวลผลข้้อความและเสีียง การ
จััดเก็็บและวิิเคราะห์์อภิิมหาข้้อมููล
31 3226 ธุุรกิิจอััจฉริิ ยะ			
3(2-2-5)
31 3226 Business Intelligence
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หลัักการพื้้�นฐานของอััจฉริิยะทางธุุรกิิจ องค์์ประกอบ
ของอััจฉริิยะทางธุุรกิิจ โครงสร้้าง พื้้�นฐานของอััจฉริิยะทาง
ธุุรกิิจ คลัังข้้อมููล เหมืืองข้้อมููล การบริิหารสมรรถนะของธุุรกิิจ  
บาลานซ์์สกอร์์การ์์ด หน้้าจอนำำ�เสนอข้้อมููลสรุุป เครื่่�องมืือใน
การสร้้างอััจฉริิยะทางธุุรกิิจในองค์์กร การประยุุกต์์ใช้้อััจฉริิยะ
ทางธุุรกิิจบนระบบสารสนเทศ แอปพลิิเคชัันด้้านอััจฉริิยะทาง
ธุุรกิิจในปััจจุุบััน

31 3227 การวิิเคราะห์์ ข้้อมููลเชิิงเชิิงธุุรกิิจ 3(2-2-5)
31 3227 Business Data Analytics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 00 8001 สถิิติิทั่่� วไป
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงธุุรกิิจและการตััดสิินใจ การ
รวบรวมข้้อมููล การสำำ�รวจข้้อมููล และการสรุุปข้้อมููล การ
ประมาณค่่าแนวโน้้มและความเบี่่�ยงเบนของข้้อมููล การอนุุมาน
เชิิงสถิิติิ การวิิเคราะห์์เชิิงถดถอย การพยากรณ์์ และอนุุกรม
เวลา การหาค่่าที่่�เหมาะสมที่่�สุุด การสร้้างแบบจำำ�ลองสถานการณ์์
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลชั้้�นสููง โปรแกรมทางสถิิติิ 
31 3228 การพััฒนาคลัังข้้ อมููล
3(2-2-5)
31 3228 Data Warehousing
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 31 2224 ระบบจััดการฐานข้้อมููล
แนวคิิดของคลัังข้้อมููล เหตุุผลและความจำำ�เป็็นของ
การพััฒนาคลัังข้้อมููล ขั้้�นตอนการออกแบบคลัังข้้อมููล โดย
อาศััยไดเมนชัันโมเดล แนวทางการประยุุกต์์ใช้้ข้้อมููลที่่�จััดเก็็บ
ภายในคลัังข้้อมููล การประมวลผลข้้อมููลเชิิงมิิติิ แนวทางการ
ค้้นคืืนข้้อมููลเชิิงมิิติิ การใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลเชิิงสารสนเทศ
การบำำ�รุุงดููแลรัักษาระบบคลัังข้้อมููล การบริิหารความเสี่่�ยง
และความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
31 3229 การวิิเคราะห์์ การตลาดดิิจิิทััล
3(3-0-6)
31 3229 Digital Marketing Analytics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 00 8001 สถิิติิทั่่� วไป
การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคบนโลกออนไลน์์ด้้วย
เครื่่�องมืือการรัับฟัังเสีียงสัังคม การวิิเคราะห์์ เครืือข่่ายสัังคม
การประมวลผลภาษาธรรมชาติิ และการขููดเว็็บ  เทคนิิคการ
วิิเคราะห์์การตลาดดิิจิิทััล การหาค่่าเหมาะสุุดสำำ�หรัับเครื่่�อง
มืือค้้นหา ระบบแนะนำำ�สิินค้้า/บริิการ การวิิเคราะห์์ไฟล์์ล็็อก  
การทดสอบเอ/บีี การวิิเคราะห์์หน้้าจอสำำ�หรัับผู้้�ใช้้ การวิิจััย
ประสบการณ์์ผู้้�ใช้้ การวิิเคราะห์์และการวางแผนสื่่�อดิิจิิทััล การ
วิิเคราะห์์มููลค่่า เงิิน ความถี่่�และการซื้้�อครั้้�งล่่าสุุดสำำ�หรัับการ
ตลาดดิิจิิทััล การวิิเคราะห์์ลููกค้้าสััมพัันธ์์และการสููญเสีียลููกค้้า
สำำ�หรัับ การตลาดดิิจิิทััล การวััดการตลาดดิิจิิทััล
31 3230 การทำำ�เหมืืองและการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลขนาดใหญ่่ 3(2-2-5)
31 3230 Data Mining and Big Data Analytics
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 31 2224 ระบบจััดการฐานข้้อมููล
กระบวนการทำำ�เหมืืองข้้อมููล การแบ่่งกลุ่่�มข้้อมููล การ
จััดกลุ่่�มข้้อมููล การค้้นหากฎความสััมพัันธ์์ของข้้อมููล เครื่่�อง
มืือในการทำำ�คลัังข้้อมููลและเหมืืองข้้อมููล กระบวนการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลขนาดใหญ่่ สถาปััตยกรรมการประมวลผลข้้อมููล การ
เขีียนโปรแกรมเพื่่�อจััดการกัับฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่
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31 3231 สััมมนาทางวิิทยาการข้้ อมููล
1(3-0-6)
31 3230 Seminar in Data Science
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ผ่่ านการศึึกษาอย่่ างน้้ อย 60 หน่่ วยกิิต
ศึึกษาค้้นคว้้าและคััดเลืือกหััวข้้อที่่�น่่าสนใจทาง
วิิทยาการข้้อมููล จััดและดำำ�เนิินการประชุุมสััมมนาทางวิิทยาการ
ข้้อมููลภายใต้้การดููแลและแนะนำำ�ของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา

31 2223 การออกแบบส่่ วนต่่อประสานกัับมนุุษย์์ 3(3-0-6)
31 2223 Human Interface Design
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แนวคิิดและความสำำ�คััญการปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่าง
มนุุษย์์กัับคอมพิิวเตอร์์ พฤติิกรรมของผู้้�ใช้้และผู้้�บกพร่่อง
ทางการรัับรู้้�ที่่�ใช้้งานร่่วมกัับเทคโนโลยีี หลัักการออกแบบโดย
อาศััยผู้้�ใช้้เป็็นศููนย์์กลาง หลัักการทางจิิตวิิทยาสำำ�หรัับการ
31 4220 โครงงานวิิทยาการข้้ อมููล		
3(3-0-6) ออกแบบส่่วนต่่อประสานกัับผู้้�ใช้้ ขอบเขตและกระบวนการใน
31 4220 Data Science Project
การออกแบบ เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการออกแบบ การรวบรวมความ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 00 8006 ระเบีียบวิิธีีวิิจััย ต้้องการ การจำำ�ลองตััวต้้นแบบบนระบบปฏิิบััติิการสมััยใหม่่
ศึึกษาค้้นคว้้าหรืือวิิจััยในหััวข้้อปััจจุุบัันที่่�น่่าสนใจ หรืือบนอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์แบบพกพาแบบต่่างๆ
ทางวิิทยาการข้้อมููล ในรููปแบบโครงการ ที่่�สามารถประยุุกต์์
ใช้้ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องทางการศึึกษาด้้านวิิทยาการข้้อมููล ภาย 31 3208 การวิิเคราะห์์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
ใต้้การดููแลและแนะนำำ�ของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา สามารถนำำ�เสนอ 31 3208 Information Systems Analysis and Design
ผลการทดลองที่่�สมบููรณ์์ในหััวข้้อที่่�ได้้นำำ�เสนอ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1102 หลัักการเขีียน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
แขนงเทคโนโลยีีสารสนเทศ
วััฎจัักรการพััฒนาระบบ ระเบีียบวิิธีีการ การกำำ�หนด
00 8005 คณิิตศาสตร์์ ไม่่ ต่่อเนื่่�อง		
3(3-0-6) ความต้้องการ เครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์์ ผัังงานระบบ ตาราง
00 8005 Discrete Mathematics
การตััดสิินใจ การศึึกษาความเป็็นไปได้้ระบบ  การวิิเคราะห์์
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ความคุ้้�มค่่าในการลงทุุน การออกแบบข้้อมููลนำำ�เข้้าและผลลััพธ์์
เซต ความสััมพัันธ์์ ฟัังก์์ชััน ทฤษฎีีจำำ�นวน ตรรกศาสตร์์ ของระบบ  การออกแบบฟอร์์มและรายงาน การออกแบบ
ทางคณิิตศาสตร์์ พีีชคณิิตบููลีีน สมการเวีียนบัังเกิิด ทฤษฎีี โปรแกรม การบำำ�รุุงรัักษาระบบ การจััดทำำ�เอกสาร การนำำ�ไป
กราฟ ต้้นไม้้ โมเดลเครืือข่่าย  เครื่่�องสถานะจำำ�กััดและนิิพจน์์ ใช้้และการประเมิินผล
แบบปกติิ
31 3210 การบริิหารโครงการเทคโนโลยีีสารสนเทศ 3(3-0-6)
31 2203 การสร้้ างโปรแกรมเชิิงวััตถุุ
3(2-2-5) 31 3210 Information Technology Project Management
31 2203 Object-Oriented Programming
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 3208 การวิิเคราะห์์
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1102 หลัักการเขีียน และออกแบบระบบสารสนเทศ
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ลัักษณะของโครงการเทคโนโลยีีสารสนเทศ แนวคิิด
แนวคิิดการเขีียนโปรแกรมเชิิงวััตถุุ คลาส อ็็อบเจกต์์ การริิเริ่่�มโครงการเทคโนโลยีีสารสนเทศ การกำำ�หนดเป้้าหมาย
แอตทริิบิิวส์์ เมธอด การสืืบทอดคุุณสมบััติิ  การซ่่อนข้้อมููล แผนงานและการปฏิิบััติิตามแผนงาน การจััดองค์์กรโครงการ
กรรมวิิธีีโพลิิมอร์์ฟิิซึึม การดัักจัับข้้อผิิดพลาด ภาษาโปรแกรม การบริิหารบุุคคลและการจััดทีีมงาน การกำำ�หนดความรัับผิิด
เชิิงวััตถุุ หลัักการเขีียนโปรแกรมบนสภาพแวดล้้อมแบบวิินโดวส์์ ชอบ แนวคิิดการสร้้างผัังงานลำำ�ดัับก่่อนหลัังของกิิจกรรมต่่างๆ
การสร้้างโปรแกรมประสานผู้้�ใช้้แบบกราฟฟิิก การเชื่่�อมต่่อกัับ การจััดการแผนงานด้้วยเทคนิิคซีีพีีเอ็็ม  แผนภููมิิเพิิร์์ธ และแผน
ฐานข้้อมููล
ภููมิิแกนต์์  การประมาณค่่าใช้้จ่่ายและระยะเวลา  การบริิหาร
ความเสี่่�ยงในโครงการ  การติิดตามและรายงานโครงการ การ
บริิหารคุุณภาพโครงการ การบริิหารการเปลี่่�ยนแปลง การเลืือก
ใช้้เครื่่�องมืือในการบริิหารโครงการ
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31 3220 เทคโนโลยีีการเชื่่�อมต่่อระหว่่างเครืือข่่าย 3(2-2-5)
31 3220 Internetworking Technology
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 2209 การสื่่�อสารข้้ อมููล
และเครืื อข่่ ายคอมพิิวเตอร์์
แบบจำำ�ลองเครืือข่่าย OSI และ TCP/IP  การออกแบบ
เน็็ตเวิิร์์กแบบเป็็นลำำ�ดัับชั้้�น การออกแบบและคำำ�นวณ IP address หลัักการเชื่่�อมต่่อเครืือข่่าย หลัักการหาเส้้นทาง (Routing) หลัักการของ Routing Protocol ความรู้้�เกี่่�ยวกัับอุุปกรณ์์
Switch ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ  VLAN (Virtual LAN)  หลัักการของ
Network Address Translation (NAT) การรัักษาความ
ปลอดภััยของเครืือข่่ายด้้วย Access Control List

31 3224 อิินเทอร์์ เน็็ตสำำ�หรัับทุุกสรรพสิ่่�ง
3(3-0-6)
31 3224 Internet of Things
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1105 เทคโนโลยีี
แพลตฟอร์์ มคอมพิิวเตอร์์
หลัักการเบื้้�องต้้นของไมโครคอนโทรลเลอร์์ พอร์์ต
อิินพุุต เอาท์์พุุต พอร์์ตอนุุกรม และการสื่่�อสารแบบอนุุกรม
การแปลงสััญญาณ การสื่่�อสารผ่่านอีีเทอร์์เน็็ต เซนเซอร์์ แนะนำำ�
อิินเทอร์์เน็็ตสำำ�หรัับทุุกสรรพสิ่่�ง (IoT) ระบบปฎิิบััติิการของ
อิินเทอร์์เน็็ตสำำ�หรัับทุุกสรรพสิ่่�ง ไอพีีแอดเดรสเวอร์์ชั่่�นหก ไอ
พีีแอดเดรสเวอร์์ชั่่�นหกบนเครืือข่่ายไร้้สายส่่วนบุุคคลแบบกำำ�ลััง
งานต่ำำ�� โปรโตคอลของอิินเทอร์์เน็็ตสำำ�หรัับทุุกสรรพสิ่่�ง โปรโตคอล
MQTT โปรโตคอล CoAP การจำำ�ลองแบบอิินเทอร์์เน็็ตสำำ�หรัับ
31 3222 การเขีียนโปรแกรมบนเว็็บ
3(2-2-5) ทุุกสรรพสิ่่�ง การสื่่�อสารระหว่่างอิินเทอร์์เน็็ตสำำ�หรัับทุุกสรรพ
31 3222 Web Programming
สิ่่�งกัับโครงข่่ายแบบกลุ่่�มเมฆ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1102 หลัักการเขีียน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ และ 31 1104 เทคโนโลยีีเว็็บ
31 3225 สััมมนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ
1(3-0-6)
การสร้้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็็บ  การ 31 3225 Information Technology Seminar
ออกแบบส่่วนติิดต่่อผู้้�ใช้้ การสร้้างเว็็บแบบไดนามิิกส์์ การเขีียน วิิชาบัังคัับก่่ อน : ผ่่ านการศึึกษาอย่่ างน้้ อย 60 หน่่ วยกิิต
โปรแกรมฝั่่�งลููกข่่ายและแม่่ข่่าย การสื่่�อสารระหว่่างลููกข่่ายเว็็บ
ศึึกษาค้้นคว้้าและคััดเลืือกหััวข้อ้ ที่่น่� า่ สนใจทางเทคโนโลยีี
และแม่่ข่่ายเว็็บ  การควบคุุมการทำำ�งานของเว็็บ  การบริิหาร สารสนเทศ จััดและดำำ�เนิินการประชุุมสััมมนาทางเทคโนโลยีี
ทรััพยากรบนเครืือข่่าย การเขีียนโปรแกรมเพื่่�อป้้องกัันภััยทาง สารสนเทศภายใต้้การดููแลและแนะนำำ�ของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
เครืือข่่าย เฟรมเวิิกค์์ของภาษาที่่�ใช้้พััฒนาโปรแกรมบนเว็็บ
31 4213 โครงงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ 1 1(0-3-6)
31 3223 ไมโครโพรเซสเซอร์์และไมโครคอนโทลเลอร์์ 3(2-2-5) 31 4213 Information Technology Project I
31 3223 Micro Processor and Microcontrollers
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 3208 การวิิเคราะห์์
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1105 เทคโนโลยีี และออกแบบระบบสารสนเทศ
แพลตฟอร์์ มคอมพิิวเตอร์์
การนำำ�เสนอโครงงานเฉพาะเรื่่�องทางด้้านเทคโนโลยีี
สถาปััตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์์และไมโคร สารสนเทศ ซึ่่�งต้้องใช้้ความรู้้�ในเชิิงทฤษฎีีที่่�ได้้ศึึกษามา นำำ�มา
คอนโทรลเลอร์์ กระบวนการทำำ�งาน ชนิิดของหน่่วยความจำำ� ประยุุกต์์ใช้้กัับงานจริิง ภายใต้้การควบคุุมดููแลของอาจารย์์ที่่�
ไฟฟ้้าและแผนผัังวงจร การเชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์อิินพุุต เอาต์์พุุต ปรึึกษา โดยได้้ผลลััพธ์์ในรููปของเอกสารรายงานที่่�พร้้อมนำำ�ไป
ชุุดคำำ�สั่่�งและการเขีียนโปรแกรม การวััดและทดสอบวงจรการ ใช้้ในการสร้้างชิ้้�นงานหรืือพััฒนาระบบทางด้้านเทคโนโลยีี
ใช้้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์์ การประยุุกต์์ สั่่�งงานอุุปกรณ์์ สารสนเทศ ในรายวิิชาโครงงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ 2
อิินพุุต เอาต์์พุุตในลัักษณะต่่างๆ ตลอดจน การเชื่่�อมต่่อระหว่่าง
สััญญาดิิจิิทััลกัับสััญญาณแอนะล็็อก
31 4214 โครงงานเทคโนโลยีีส ารสนเทศ 2 2(0-6-12)
31 4214 Information Technology Project II
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 4213 โครงงานเทคโนโลยีี
สารสนเทศ 1
การทำำ�โครงงานเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ต่่อเนื่่�องจาก
วิิชาโครงงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ 1   โดยเป็็นการสร้้างชิ้้�น
งานหรืือพััฒนาระบบสารสนเทศให้้เสร็็จสมบููรณ์์ การทดสอบ 
การติิดตั้้�ง พร้้อมทั้้�งการนำำ�เสนอ และเมื่่�อเสร็็จสิ้้�นโครงงานจะ
ต้้องจััดส่่งรููปเล่่มรายงานตามรููปแบบที่่�ทางสาขาวิิชากำำ�หนด
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กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
แขนงวิิทยาการข้้ อมููล
31 4333 สหกิิจ ศึึก ษา			
6(400)
31 4333 Cooperative Education
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 4341 เตรีียมสหกิิจศึึกษา
จััดการศึึกษาให้้นัักศึึกษาได้้ไปปฏิิบััติิงานในสถาน
ประกอบการ ซึ่่�งเป็็นการปฏิิบััติิงานเชิิงวิิชาการหรืือวิิชาชีีพเต็็ม
เวลาเสมืือนเป็็นพนัักงานชั่่�วคราว ณ สถานประกอบการ โดยที่่�
จะต้้องมีีเวลาปฎิิบััติิงานไม่่น้้อยกว่่า 400 ชั่่�วโมง เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
สามารถเชื่่�อมโยงการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนกัับประสบการณ์์จาก
การปฏิิบััติิงานจริิงในสถานประกอบการ และมีีการประเมิิน
ผลโดยวััดจากผลการประเมิินของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาสหกิิจศึึกษา
และพนัักงานที่่�ควบคุุมการปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการ
และจากรายงานวิิชาการ

31 4356 ระบบฐานข้้ อมููลขั้้�นสููง
3(2-2-5)
31 4356 Advanced Database Systems
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 31 2224 ระบบจััดการฐานข้้อมููล
โครงสร้้างภายในของระบบฐานข้้อมููล การทำำ�ดััชนีี 
การแบ่่งส่่วนตาราง การแบ่่งคััสเตอร์์ การทำำ�ซ้ำำ��ฐานข้้อมููล คิิว
รีีออปติิไมซ์์เซชััน ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบฐานข้้อมููล
การจััดการทรานแซคชัันและการควบคุุมภาวะพร้้อมกััน

31 4362 การออกแบบและพััฒนาสื่่�อดิิจิิทััล 3(2-2-5)
31 4362 Digital Media Design and Development
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
เทคนิิคสำำ�หรัับการเตรีียม การผลิิต และการรวม
เนื้้�อหาของสื่่�อดิิจิิทััล การเขีียนสคริิปต์์ วิิธีีการผลิิตแอปพลิิเคชััน
สื่่�อดิิจิิทััลแบบโต้้ตอบเริ่่�ม การออกแบบและสร้้างต้้นแบบส่่วน
ต่่อประสานผู้้�ใช้้งาน การนำำ�เสนอไอเดีียและสื่่�อผลิิตภััณฑ์์ การ
31 4341 เตรีี ยมสหกิิจศึึกษา		
1(30) ประกัันคุุณภาพ การทดสอบและการ ประเมิินคุุณภาพ ประเด็็น
31 4341 Pre-Cooperative Education
ทางกฎหมายและจริิยธรรมในการผลิิตสื่่�อดิิจิิทััล การส่่งมอบ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
และเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์
การปฏิิบััติิการเตรีียมความพร้้อมก่่อนออกปฏิิบััติิงาน
ในสถานประกอบการโดยให้้มีีองค์์ความรู้้�เรื่่�องหลัักการแนวคิิด 31 4363 ปัั ญญาประดิิษฐ์์ 			
3(3-0-6)
เกี่่�ยวกัับสหกิิจศึึกษา กระบวนการขั้้�นตอนของสหกิิจศึึกษา 31 4363 Artificial Intelligence
ระเบีียบข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับสหกิิจศึึกษา ความรู้้�พื้้�นฐานเทคนิิค วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การเขีียนจดหมายในการสมััครงาน  การสอบสััมภาษณ์์  บุคุ ลิิกภาพ
ความหมายของปััญญาประดิิษฐ์์ วิิธีีการในการแทนความ
ที่่�เหมาะสมในการทำำ�งานการพััฒนาทัักษะทางด้้านการสื่่�อสาร รู้้� โครงข่่ายประสาทเทีียม การแก้้ปัญ
ั หาโดยอาศััยวิิธีีการค้้นหาแบบ
ระหว่่างบุุคคลในสถานที่่�ประกอบการ การเลืือกสถานประกอบ ต่่างๆ หลัักตรรกศาสตร์์เบื้้�องต้้น การวิินิิจฉััยของคอมพิิวเตอร์์โดย
การ ตลอดจนความรู้้�พื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการไปปฏิิบััติิงาน อาศััยตรรกศาสตร์์ ระบบฐานความรู้้� ระบบประมวลผลโดยใช้้กฎ
ในสถานประกอบการ  การเสริิมสร้้างทัักษะและจริิยธรรมใน ระบบผู้้�เชี่่ย� วชาญ การเรีียนรู้้�ของคอมพิิวเตอร์์ การวางแผน เอเจน
วิิชาชีีพเฉพาะสาขาวิิชา ความรู้้�เกี่่ย� วกัับมาตรฐานสากล มาตรฐาน ต์์ชาญฉลาด ภาษาคอมพิิวเตอร์์สำำ�หรับปั
ั ญ
ั ญาประดิิษฐ์์
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในสถานประกอบการ การเขีียน
รายงานทางวิิชาการและการนำำ�เสนอผลงาน
31 4364 การค้้ นคืืนสารสนเทศ		
3(2-2-5)
31 4364 Information Retrieval
31 4349 การบริิ หารฐานข้้ อมููล		
3(3-0-6) วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
31 4349 Database Administration
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับการค้้นคืืนสารสนเทศ สถาปััตยกรรม
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 31 3207 ระบบจััดการฐานข้้อมููล ของระบบค้้นคืืนสารสนเทศ เครื่่อ� งมืือและการประเมิินผลการค้้น
ระบบจััดการฐานข้้อมููลที่่�เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�นิิยมใช้้ใน คืืนสารสนเทศ แบบจำำ�ลองการจััดลำำ�ดัับแบบพื้้�นฐาน ของการค้้น
ปััจจุุบััน โครงสร้้างและส่่วนประกอบ  การติิดตั้้�งและตั้้�งค่่าที่่� คืืนสารสนเทศ คำำ�ศััพท์แ์ ละรายการของการจััดตำำ�แหน่่ง การสร้้าง
เหมาะสมสำำ�หรัับระบบจััดการฐานข้้อมููล การสร้้างและจััดการ ดััชนีีค้้นหา การถ่่วงค่่าน้ำำ��หนัักของคำำ� การปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ฐานข้้อมููล ตาราง ความสััมพัันธ์์  การวิิเคราะห์์เพื่่�อจััดสรรพื้้�นที่่� ระบบค้้นคืืนสารสนเทศกัับผู้้�ใช้้ การค้้นคืืนสารสนเทศซึ่่ง� เน้้นความ
การจััดเก็็บข้้อมููล ประสิิทธิิภาพในการเข้้าถึึงข้้อมููล การกระ หลากหลายของข้้อมููล และการประเมิินผล การตอบสนองที่่�
จายข้้อมููลในอุุปกรณ์์สำำ�รองข้้อมููล การปรัับแต่่งดััชนีีข้้อมููลให้้ เกี่่ย� วข้้องความต้้องการสารสนเทศ แบบจำำ�ลองการจััดลำำ�ดัับขั้้�น
เหมาะสมกัับการใช้้งาน การควบคุุมสิิทธิ์์�การเข้้าใช้้ระบบฐาน สููง ของการค้้นคืืนสารสนเทศ การจััดกลุ่่�มและการจำำ�แนกข้้อความ
ข้้อมููล การสำำ�รองและกู้้�คืืนข้้อมููล พร้้อมฝึึกการปฏิิบััติิ การเป็็น การกรองข้้อมููลสารสนเทศ การแนะนำำ�และกรองข้้อมููลสารสนเทศ
ผู้้�บริิหารฐานข้้อมููลในห้้องปฏิิบััติิการ
แบบความร่่วมมืือ การรวบรวมข้้อมููลบนเว็็บ การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
บนเว็็บ และการสืืบค้น้ ข้้อมููลบนเว็็บ
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

31 4365 การประมวลผลภาพ	
3(2-2-5)
31 4365 Image Processing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
องค์์ประกอบของระบบประมวลผลภาพ การสร้้างภาพ
และรููปแบบการจััดเก็็บข้้อมููลภาพ เทคนิิคพื้้�นฐานสำำ�หรัับการ
วิิเคราะห์์และประมวลผลข้้อมููลภาพ การรัับภาพ การแปลงภาพ 
การปรัับปรุุงภาพโดยใช้้หลัักการของเอ็็นฮานสเม้้นท์์และรีีสทอ
เรชััน การบีีบอััดข้้อมููลภาพ การวิิเคราะห์์ภาพ เช่่น การตััดแยก
วััตถุุ การวััดคุุณสมบััติิของวััตถุุในภาพ การวิิเคราะห์์ฟููเรีีย

31 4370 อิินเทอร์์ เน็็ตของสรรพสิ่่�งสำำ�หรัั บ 3(3-0-6)
ธุุรกิิจอััจฉริิ ยะ
31 4370 Internet of Things for Intelligence Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
เซนเซอร์์ อุปุ กรณ์์อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่ง�  วิิธีีการติิด
ตั้้�งแพลตฟอร์์มของอิินเทอร์์เน็็ต ของสรรพสิ่่ง� แพลตฟอร์์มเครืือ
ข่่ายสำำ�หรัับอิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่ง� การเขีียนโปรแกรมบอร์์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์์ การเขีียนโปรแกรมภาษาซีี การเขีียนโปรแกรม
ภาษาไพทอน  การเชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์ผ่า่ นโพรโตคอลสำำ�หรัับ
อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่ง� การนำำ�เสนอข้้อมููลด้้วย ภาพบนแพลตฟอร์์ม
31 4366 เทคโนโลยีีเสีียงและภาพดิิจิิทััล
3(2-2-5) ของอิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่ง� กรณีีศึึกษาเมืืองอััจฉริิยะ
31 4366 Digital Sound and Imaging Technology
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
31 4371 ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ
3(3-0-6)
การแทนข้้อมููลภาพและเสีียง เทคนิิคการประมวล 31 4371 Decision Support Systems
ผลเสีียงและภาพดิิจิิตอล เทคนิิคการเรีียนรู้้�ของเครื่่�องสำำ�หรัับ วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
เสีียงและภาพดิิจิิตอล
แนะนำำ�ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ กระบวนการ
ตััดสิินใจ คุุณสมบััติิและองค์์ประกอบของระบบสนัับสนุุนการ
31 4367 การเรีียนรู้้�ของเครื่่�องสำำ�หรัับวิิทยาการข้้อมููล 3(2-2-5) ตััดสิินใจ การจำำ�ลองและการวิิเคราะห์์ ปััญญาธุุรกิิจ การ
31 4367 Machine Learning for Data Science
วิิเคราะห์์เชิิงธุุรกิิจ ระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจแบบกลุ่่�ม
วิิชาบัังคัับก่่อน : 00 8012 การวิิเคราะห์์ทางสถิิติขิ องตััวแปรพหุุ ปััญญาประดิิษฐ์์และระบบผู้้�เชี่่�ยวชาญ ระบบอััจฉริิยะ การ
ประเภทของการเรีียนรู้้�ด้้วยเครื่่�องจัักร ข้้อมููลและ พััฒนาระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ การบููรณาการและทิิศทาง
การเตรีียมข้้อมููล การสำำ�รวจข้้อมููล ต้้นไม้้การตััดสิินใจ ตััวแบบ ของระบบสนัับสนุุนการตััดสิินใจ
จำำ�แนกแบบเบย์์ ตััวแบบจำำ�แนกโดยใช้้เพื่่�อนบ้้านที่่�ใกล้้ที่่�สุุด
K ตััว  ซััพพอร์์ตเวคเตอร์์ ตััวแบบความถดถอย โลจิิสติิกส์์ การ 31 4372 ระบบประมวลผลแบบกระจาย
3(3-0-6)
ลดจำำ�นวนตััวแปร การจัับกลุ่่�มข้้อมููล การหากฎความสััมพัันธ์์ 31 4372 Distributed Computing System
เน้้นการประยุุกต์์ใช้้ในการวิิเคราะห์์ธุุรกิิจและวิิทยาการข้้อมููล วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หลัักการและคุุณสมบััติิของระบบแบบกระจาย การ
31 4368 การจิิตทััศน์์ ข้้อมููล		
3(2-2-5) ติิดต่่อสื่่�อสาร กระบวนการทำำ�งาน ระบบชื่่�อ การทำำ�งานร่่วม
31 4368 Data Visualization
กััน การทำำ�ซ้ำำ��และการคงความเหมืือนของทรััพยากร การทน
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 00 8011 คณิิตศาสตร์์ ประยุุกต์์สำำ�หรัับ ต่่อความผิิดพลาดในการทำำ�งาน ความปลอดภััยของระบบ
วิิทยาการข้้ อมููล
แบบกระจาย หััวข้้อที่่�น่่าสนใจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบแบบกระจาย
หลัักการแสดงข้้อมููลด้้วยแผนภาพ การออกแบบการ
แสดงข้้อมููลด้้วยแผนภาพ เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการนำำ�เสนอข้้อมููล 31 4373 วิิศวกรรมความต้้ องการ		
3(3-0-6)
แบบต่่างๆ การแสดงข้้อมููลด้้วยแผนภาพ  การได้้มาซึ่่�งข้้อมููล 31 4373 Requirement Engineering
การจััดระเบีียบข้้อมููล หลัักการแสดงข้้อมููลด้้วยการออกแบบ วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
และจััดทำำ�แผนภููมิิแบบต่่างๆ
เทคนิิคการจััดการความต้้องการ การวิิเคราะห์์ปััญหา
การเข้้าถึึงและเก็็บเกี่่�ยวความต้้องการจาก ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วน
31 4369 การรู้้�จำำ�รูู ปแบบ			
3(2-2-5) เสีีย การจััดทำำ�เอกสารโดยใช้้ยููสเคสโมเดล การจััดลำำ�ดัับชั้้�น
31 4369 Pattern Recognition
ของเอกสาร การกำำ�หนดระดัับของ ความต้้องการ การนิิยาม
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 00 8011 คณิิตศาสตร์์ ประยุุกต์์สำำ�หรัับ ระบบ  การจััดการขอบเขตและความคาดหวััง การกลั่่�นกรอง
วิิทยาการข้้ อมููล
ความชััดเจนของระบบ คุุณลัักษณะของความต้้องการ การ
ทฤษฎีีความน่่าจะเป็็นแบบเบย์์ ทฤษฎีีการประมาณ ติิดตามย้้อนรอยความต้้องการ การบริิหารจััดการการเปลี่่�ยนแปลง
การ ฟัังก์์ชัันดิิสคริิมิิแนนต์์เชิิงเส้้น ซััพพอร์์ตเวกเตอร์์แมชชีีน ความต้้องการ การนำำ�ความต้้องการมาขัับเคลื่่�อนการออกแบบ 
โครงข่่ายประสาท ต้้นไม้้ตััดสิินใจ การจััดกลุ่่�ม
การทดสอบ การจััดทำำ�เอกสารสำำ�หรัับผู้้�ใช้้งาน
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31 4374 วิิทยาการข้้ อมููลสำำ�หรัั บธุุรกิิจ
3(2-2-5)
31 4374 Data Science for Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 2227 พื้้�นฐานวิิทยาการ
ข้้ อมููล
หลัักการคณิิตศาสตร์์และสถิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิทยาการ
ข้้อมููลและพื้้�นฐานด้้านธุุรกิิจ การประยุุกต์์ใช้้เครื่่�องมืือเพื่่�อการ
วิิเคราะห์์ การสร้้างแบบจำำ�ลองและภาพข้้อมููล (Data Visualization) วิิธีีการแปลความข้้อมููลเพื่่�อนำำ�ไปช่่วยในการตััดสิินใจ
31 4375 การศึึกษาเฉพาะเรื่่�องทางวิิทยาการข้้อมููล 1 3(3-0-6)
31 4375 Selected Topic in Data Science 1
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 2227 พื้้�นฐานวิิทยาการ
ข้้ อมููล
ศึึกษาในหััวข้้อที่่�แตกต่่างจากวิิชาที่่�เปิิดสอนปกติิ 
เพื่่�อให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีสารสนเทศด้้าน
วิิทยาการข้้อมููลในขณะนั้้�น ซึ่่�งจะกำำ�หนดรายละเอีียดวิิชาขึ้้�น
ตามความเหมาะสม

31 4330 การเขีียนโปรแกรมแบบวิิชวล
3(2-2-5)
31 4330 Visual Programming
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1102 หลัักการเขีียน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
หลัักพื้้�นฐานของการเขีียนโปรแกรมแบบวิิชวล ส่่วน
ประกอบและคุุณลัักษณะ การออกแบบส่่วนติิดต่่อผู้้�ใช้้ การ
สร้้างฟอร์์ม การใช้้งานเครื่่�องมืือ การสร้้างรายงาน การควบคุุม
การทำำ�งานของโปรแกรม การประมวลผลฐานข้้อมููล การเขีียน
โปรแกรมโดยใช้้ภาษาแบบวิิชวลสำำ�หรัับการพััฒนาโครงงาน

31 4333 สหกิิจ ศึึก ษา			
6(400)
31 4333 Cooperative Education
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 4341 เตรีี ยมสหกิิจ
ศึึกษา
จััดการศึึกษาให้้นัักศึึกษาได้้ไปปฏิิบััติิงานในสถาน
ประกอบการ ซึ่่�งเป็็นการปฏิิบััติิงานเชิิงวิิชาการหรืือวิิชาชีีพเต็็ม
เวลาเสมืือนเป็็นพนัักงานชั่่�วคราว ณ สถานประกอบการ โดยที่่�
จะต้้องมีีเวลาปฎิิบััติิงานไม่่น้้อยกว่่า 400 ชั่่�วโมง   เพื่่�อให้้
31 4376 การศึึกษาเฉพาะเรื่่�องทางวิิทยาการข้้อมููล 2 3(3-0-6) นัักศึึกษาสามารถเชื่่�อมโยงการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนกัับประสบการณ์์
31 4376 Selected Topic in Data Science 2
จากการปฏิิบััติิงานจริิงในสถานประกอบการ และมีีการประเมิิน
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 2227 พื้้�นฐานวิิทยาการ ผลโดยวััดจากผลการประเมิินของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาสหกิิจศึึกษา
ข้้ อมููล
และพนัักงานที่่�ควบคุุมการปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการ
ศึึกษาในหััวข้้อที่่�แตกต่่างจากวิิชาที่่�เปิิดสอนปกติิ  และจากรายงานวิิชาการ
เพื่่�อให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีสารสนเทศด้้าน
วิิทยาการข้้อมููลในขณะนั้้�น ซึ่่�งจะกำำ�หนดรายละเอีียดวิิชาขึ้้�น 31 4334 การศึึกษาเฉพาะเรื่่�องทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ1 3(3-0-6)
ตามความเหมาะสม
31 4334 Selected Topic in Information Technology 1
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1105 เทคโนโลยีี
แขนงเทคโนโลยีีสารสนเทศ
แพลตฟอร์์ มคอมพิิวเตอร์์
31 4329 การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์
3(2-2-5)
ศึึกษาในหััวข้้อที่่�แตกต่่างจากวิิชาที่่�เปิิดสอนปกติิ 
สำำ�หรัั บอุุปกรณ์์ เคลื่่�อนที่่�	
เพื่่�อให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีสารสนเทศด้้าน
31 4329 Mobile Application Development
การพััฒนาซอฟต์์แวร์์ ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศในขณะนั้้�น
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1102 หลัักการเขีียน ซึ่่�งจะกำำ�หนดรายละเอีียดวิิชาขึ้้�นตามความเหมาะสม
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
สถาปััตยกรรมฮาร์์ดแวร์์ คุุณลัักษณะและข้้อจำำ�กััด 31 4335 การศึึกษาเฉพาะเรื่่�องทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ2 3(3-0-6)
ของอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� เครื่่�องมืือและภาษาที่่�ใช้้สำำ�หรัับพััฒนา 31 4335 Selected Topic in Information Technology 2
โปรแกรมประยุุกต์์บนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� หลัักการของโปรแกรม วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1105 เทคโนโลยีี
บนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่� ออกแบบส่่วนต่่อประสานกัับผู้้�ใช้้งาน การ แพลตฟอร์์ มคอมพิิวเตอร์์
ใช้้หน่่วยความจำำ�และวิิธีีการจััดเก็็บข้้อมููล การสื่่�อสารกัับระบบ
ศึึกษาในหััวข้้อที่่�แตกต่่างจากวิิชาที่่�เปิิดสอนปกติิ 
ภายนอก การเชื่่�อมโยงกัับระบบคอมพิิวเตอร์์ การฝึึกปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีสารสนเทศด้้าน
สร้้างโปรแกรมประยุุกต์์บนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�ในแพลตฟอร์์มที่่� การพััฒนาซอฟต์์แวร์์ ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศในขณะนั้้�น
ผู้้�สอนกำำ�หนด
ซึ่่�งจะกำำ�หนดรายละเอีียดวิิชาขึ้้�นตามความเหมาะสม
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31 4340 การตลาดดิิจิิทััล			
3(3-0-6)
31 4340 Digital Marketing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1104 เทคโนโลยีีเว็็บ
การทำำ�การตลาดและธุุรกิิจแบบร่่วมสมััย การโฆษณา
แบบออนไลน์์และออฟไลน์์ในโลกยุุคดิิจิิทััล การจััดการสื่่�อและ
การโฆษณาทางดิิจิิทััล การรณรงค์์สื่่�อสารทางการตลาดและ
การวางแผนการประเมิิน การปฏิิบััติิทางการตลาดตามหลััก
จริิยธรรม แนวคิิดความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน กลยุุทธ์์การสร้้างแบรนด์์ (ตราสิินค้้า) หลัักการ
ออกแบบเว็็บแอปพลิิเคชัันและแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือ
ถืือสำำ�หรัับการตลาดดิิจิิทััล การคิิดในการออกแบบการตลาด
สื่่�อสัังคมสำำ�หรัับจััดการแบรนด์์และการโฆษณา

31 4347 การประมวลผลแบบกลุ่่�มเมฆ
3(3-0-6)
31 4347 Cloud Computing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 2209 การสื่่�อสารข้้ อมููล
และเครืื อข่่ ายคอมพิิวเตอร์์
แนวคิิดของการประมวลผลแบบคลาวด์์ การทำำ�ระบบ
เสมืือน ไฮเปอร์์ไวเซอร์์  ข้้อกำำ�หนด การใช้้ระบบร่่วมกััน การ
พััฒนาและติิดตั้้�งโปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบคลา
วด์์ ความยืืดหยุ่่�นและสััดส่่วนเชิิงเศรษฐศาสตร์์ การจััดการ
เครื่่�องมืือ และการทำำ�งานแบบอััตโนมััติิในการประมวลผลแบบ
คลาวด์์ โมเดลในการให้้บริิการของการประมวลผลแบบคลา
วด์์ การติิดตั้้�งการประมวลผลแบบคลาวด์์ที่่�เป็็นสาธารณะและ
ที่่�เป็็นส่่วนตััว ความมั่่�นคงในกระประมวลผลแบบคลาวด์์

31 4341 เตรีี ย มสหกิิจ ศึึก ษา		
1(30)
31 4341 Pre-Cooperative Education
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การปฏิิบััติิการเตรีียมความพร้้อมก่่อนออกปฏิิบััติิ
งานในสถานประกอบการ แนวคิิดเกี่่�ยวกัับสหกิิจศึึกษา
กระบวนการขั้้�นตอนของสหกิิจศึึกษา ระเบีียบข้้อบัังคัับเกี่่�ยว
กัับสหกิิจศึึกษา ความรู้้�พื้้�นฐานเทคนิิคการเขีียนจดหมายใน
การสมััครงาน การสอบสััมภาษณ์์ บุุคลิิกภาพที่่�เหมาะสมใน
การทำำ�งาน การพััฒนาทัักษะทางด้้านการสื่่�อสารระหว่่างบุุคคล
ในสถานที่่�ประกอบการ  การเลืือกสถานประกอบการ ความรู้้�
พื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการไปปฏิิบััติิงานในสถานประกอบ
การ  การเสริิมสร้้างทัักษะและจริิยธรรมในวิิชาชีีพเฉพาะสาขา
วิิชา ความรู้้�เกี่่�ยวกัับมาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััยในสถานประกอบการ การเขีียนรายงานทาง
วิิชาการและการนำำ�เสนอผลงาน

314348 ความมั่่�นคงของเครืือข่่ ายคอมพิิวเตอร์์ 3(3-0-6)
314348 Computer Network Security
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 2209 การสื่่�อสารข้้ อมููล
และเครืื อข่่ ายคอมพิิวเตอร์์
อััลกอริิธึึมและโพรโตคอลสำำ�หรัับการรัักษาความ
มั่่�นคงและปลอดภััยของการสื่่�อสารบนเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
วิิธีีการเข้้ารหััส การพิิสููจน์์ตััวตน การจััดการคีีย์์ การรัักษาความ
มั่่�นคงของเครืือข่่าย ใบรัับรองอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การจััดการเรื่่�อง
ความเชื่่�อมั่่�น การใช้้โพรโตคอล ระบบตรวจจัับการบุุกรุุก  ไฟร์์
วอล และการรัักษาความปลอดภััยด้้านพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์

31 4343 การสร้้างคลัังข้้อมููลและเหมืืองข้้อมููลเบื้้�องต้้น 3(2-2-5)
31 4343 Introduction to Data Warehousing and Data Mining
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 2224 ระบบจััดการ
ฐานข้้ อมููล
สถาปััตยกรรมของคลัังข้้อมููล การสร้้างแบบจำำ�ลอง
ข้้อมููลเชิิงมิิติิ  การสกััดข้้อมููล การแปลงข้้อมููล การนำำ�ข้้อมููล
เข้้าระบบคลัังข้้อมููล เมตดาต้้า การบำำ�รุุงรัักษาคลัังข้้อมููล โอ
แลป กระบวนการทำำ�เหมืืองข้้อมููล การแบ่่งกลุ่่�มข้้อมููล การจััด
กลุ่่�มข้้อมููล การค้้นหากฎความสััมพัันธ์์ของข้้อมููล เครื่่�องมืือใน
การทำำ�คลัังข้้อมููลและเหมืืองข้้อมููล

31 4349 การบริิ หารฐานข้้ อมููล		
3(3-0-6)
31 4349 Database Administration
วิิชาบัังคัับก่่อน : สอบผ่่านวิิชา 31 2224 ระบบจััดการฐานข้้อมููล
ระบบจััดการฐานข้้อมููล โครงสร้้างและส่่วนประกอบ 
ติิดตั้้�งและตั้้�งค่่าที่่เ� หมาะสมสำำ�หรัับระบบจััดการฐานข้้อมููล การ
สร้้างและจััดการฐานข้้อมููล ตาราง ความสััมพัันธ์์  การวิิเคราะห์์
เพื่่�อจััดสรรพื้้�นที่่�การจััดเก็็บข้้อมููล ประสิิทธิิภาพในการเข้้าถึึง
ข้้อมููล การกระจายข้้อมููลในอุุปกรณ์์สำำ�รองข้้อมููล การปรัับแต่่ง
ดััชนีีข้้อมููลให้้เหมาะสมกัับการใช้้งาน การควบคุุมสิิทธิ์์�การเข้้า
ใช้้ระบบฐานข้้อมููล การสำำ�รองและกู้้�คืืนข้้อมููล พร้้อมฝึึกการ
ปฏิิบััติิ การเป็็นผู้้�บริิหารฐานข้้อมููลในห้้องปฏิิบััติิการ
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31 4350 การบริิ หารเครืื อข่่ ายคอมพิิวเตอร์์ 3(3-0-6)
31 4350 Computer Network Administration
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 2209 การสื่่�อสารข้้ อมููล
และเครืื อข่่ ายคอมพิิวเตอร์์
การเทคนิิคและเครื่่�องมืือในการติิดตั้้�งและทดสอบ
เครืือข่่าย องค์์ประกอบและการติิดตั้้�งเครืือข่่าย การกำำ�หนด
ค่่าของเครืือข่่าย การกำำ�หนดค่่าเราเตอร์์และค่่าสวิิตซ์์ การแจก
หมายเลขไอพีี การติิดตั้้�งและให้้บริิการชื่่�อโดเมน การใช้้คำำ�สั่่�ง
เครืือข่่ายบนระบบปฏิิบััติิการวิินโดวส์์หรืือลีีนุุกซ์์ การติิดตั้้�ง
และการกำำ�หนดค่่าของระบบอีีเมล์์ การติิดตั้้�งเครืือข่่ายไร้้สาย
การตรวจจัับและวิิเคราะห์์ข้้อมููลจราจรเครืือข่่าย การนำำ�
เทคโนโลยีีทางระบบเครืือข่่ายมา  พร้้อมฝึึกการปฏิิบััติิการเป็็น
ผู้้�บริิหารเครืือข่่ายในห้้องปฏิิบััติิการ
31 4351 แนวคิิดทางธุุรกิิจในเทคโนโลยีีสารสนเทศ 3(3-0-6)
31 4351 Business Concepts in Information Technology
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1105 เทคโนโลยีี
แพลตฟอร์์ มทางคอมพิิวเตอร์์
แนวคิิดในการเริ่่�มต้้นประกอบธุุรกิิจ ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการตััดสิินใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ หน้้าที่่�ของธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับ
การจััดองค์์การ การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ การบััญชีี การเงิิน
การตลาด การผลิิต การนำำ�เข้้า การส่่งออก การคำำ�นวณทาง
ธุุรกิิจ ทรััพย์์สิินทางปััญญา จริิยธรรม กฎหมายและพระราช
บััญญััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจและเทคโนโลยีีสารสนเทศ   การ
ประสบความสำำ�เร็็จของผู้้�ประกอบการ การประเมิินและตระหนััก
ถึึงโอกาสของธุุรกิิจ กลยุุทธ์์สำำ�หรัับก่่อตั้้�งและพััฒนาการลง
ทะตทางธุุรกิิจสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
รููปแบบของการลงทุุนแบบใหม่่   การลงทุุนสำำ�หรัับวิิสาหกิิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่่อม รวมทั้้�งการลงทุุนในองค์์กรที่่�มีี
ขนาดใหญ่่ขึ้้�น ศึึกษากรณีีตััวอย่่างธุุรกิิจด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
31 4354 การพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์บน 3(2-2-5)
อุุปกรณ์์ เคลื่่�อนที่่�ขั้้�นสููง
31 4354 Advanced Mobile Application Development
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1102 หลัักการเขีียน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
หลัักการพััฒนาโปรแกรมประยุุกต์์บนอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�
หลายแพลตฟอร์์ม เทคนิิคและข้้อจำำ�กััดสำำ�หรัับการพััฒนา
โปรแกรมแบบหลายแพลตฟอร์์ม วิิธีีการเลืือกใช้้งานฐานข้้อมููล
แบบมีีโครงสร้้างและไม่่มีีโครงสร้้าง การใช้้งานไลบรารีีหรืือ
ปลั๊๊�กอิิน การฝึึกปฏิิบััติิสร้้างโปรแกรมประยุุกต์์บนอุุปกรณ์์
เคลื่่�อนที่่� การสร้้างไฟล์์ติิดตั้้�งสำำ�หรัับใช้้งานและเผยแพร่่
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31 4356 ระบบฐานข้้ อมููลขั้้�นสููง		
3(2-2-5)
31 4356 Advanced Database Systems
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 2224 ระบบจััดการ
ฐานข้้ อมููล
โครงสร้้างภายในของระบบฐานข้้อมููล การทำำ�ดััชนีี 
การแบ่่งส่่วนตาราง การแบ่่งคััสเตอร์์ การทำำ�ซ้ำำ��ฐานข้้อมููล คิิว
รีีออปติิไมซ์์เซชััน ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบฐานข้้อมููล
การจััดการทรานแซคชัันและการควบคุุมภาวะพร้้อมกััน
31 4357 การจััดการกระบวนการทางธุุรกิิจ 3(3-0-6)
31 4357 Business Process Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
พื้้�นฐานของการจััดการกระบวนการทางธุุรกิิจ การ
กำำ�หนดและออกแบบกระบวนการ การค้้นพบกระบวนการ
ภาษาและเทคนิิคการจำำ�ลองกระบวนการ การวิิเคราะห์์
กระบวนการเชิิงคุุณภาพ การวิิเคราะห์์กระบวนการเชิิงปริิมาณ
การวิิเคราะห์์การไหลและการจำำ�ลองสถานการณ์์ การออกแบบ
ใหม่่กระบวนการการพััฒนาและการดำำ�เนิินกระบวนการ การ
เฝ้้าสัังเกตและการควบคุุมกระบวนการ ความชาญฉลาดของ
กระบวนการ การทำำ�เหมืืองกระบวนการ
31 4358 การวััดและประเมิินซอฟต์์ แวร์์
3(3-0-6)
31 4358 Software Measurement and Evaluation
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1102 หลัักการเขีียน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ทฤษฏีีการวััด กรอบแนวคิิดเชิิงเป้้าหมายสำำ�หรัับการ
วััดซอฟต์์แวร์์ การวิิเคราะห์์จีีคิิวเอ็็ม เมตริิกซ์์ซอฟต์์แวร์์และ
การประเมิิน วิิธีีการวััดค่่าใช้้จ่่ายและค่่าแรง การวััดความน่่า
เชื่่�อถืือของซอฟต์์แวร์์ เทคนิิคสํําหรัับการวััดและการประเมิิน
ซอฟต์์แวร์์ เครื่่�องมืือและมาตรฐาน การประยุุกต์์และการฝึึกฝน
31 4359 เทคนิิคการทดสอบซอฟต์์ แวร์์
3(3-0-6)
31 4359 Software Testing Techniques
วิิชาบัังคัับก่่ อน : สอบผ่่ านวิิชา 31 1102 หลัักการเขีียน
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
พื้้�นฐานของการทดสอบซอฟต์์แวร์์ ความน่่าเชื่่�อถืือ
ของการทดสอบซอฟต์์แวร์์ กลยุุทธ์์   การสร้้างตััวทดสอบ
ซอฟต์์แวร์์  แนวคิิดของการตรวจสอบ  คุุณสมบััติิและโค๊๊ดของ
ซอฟต์์แวร์์และเรีียนรู้้�  การวางแผนเพื่่�อการทดสอบซอฟต์์แวร์์
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

31 4360 การออกแบบและพััฒนาสื่่�อดิิจิิทััล 3(2-2-5)
31 4360 Digital Media Design and Development
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
เทคนิิคสำำ�หรัับการเตรีียม การผลิิต และการรวม
เนื้้�อหาของสื่่�อดิิจิิทััล การเขีียนสคริิปต์์ วิิธีีการผลิิตแอปพลิิเคชััน
สื่่�อดิิจิิทััลแบบโต้้ตอบ การออกแบบและสร้้างต้้นแบบส่่วนต่่อ
ประสานผู้้�ใช้้งาน การนำำ�เสนอไอเดีียและสื่่�อผลิิตภััณฑ์์ การ
ประกัันคุุณภาพ การทดสอบและการประเมิินคุุณภาพ ประเด็็น
ทางกฎหมายและจริิยธรรมในการผลิิตสื่่�อดิิจิิทััล การส่่งมอบ
และเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์
31 4361 การเรีี ยนรู้้�ของเครื่่�อง		
3(2-2-5)
31 4361 Machine Learning
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แนวคิิดการเรีียนรู้้�ของเครื่่�อง การเรีียนรู้้�แบบอุุปนััย
การเรีียนรู้้�ต้้นไม้้ตััดสิินใจ เครืือข่่ายประสาทเทีียม การประเมิิน
สมมติิฐาน การเรีียนรู้้�แบบเบย์์ ทฤษฎีีการเรีียนรู้้�เชิิงคำำ�นวณ
การเรีียนรู้้�โดยตััวอย่่าง การเรีียนรู้้�เซตของกฎ การเรีียนรู้้�เชิิง
วิิเคราะห์์ การรวมการเรีียนรู้้�เชิิงอุุปนััยกัับเชิิงวิิเคราะห์์ การ
เรีียนรู้้�เสริิมความแกร่่ง ขั้้�นตอนวิิธีีเชิิงวิิวััฒน์์ การหาคำำ�ตอบที่่�
เหมาะสมที่่�สุุดด้้วยวิิธีีกลุ่่�มอนุุภาค
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF:HEd)
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     
ภาษาอังกฤษ

:
:

ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
Bachelor of Science Program in Digital Media Technology

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย)
วท.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย)
Bachelor of Science (Digital Media Technology)
B.Sc. (Digital Media Technology)

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี 

ปรั ชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

ปรั ชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถน�ำความ
รู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพหรือประยุกต์กับการท�ำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย สามารถน�ำไปประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้เพิ่ม
เติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
3.   เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถน�ำความรู้ไปวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และประยุกต์ในการท�ำงาน พร้อมทั้งสามารถพัฒนา
โครงงานหรือเป็นนักออกแบบงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความ
สามารถในการติดต่อสื่อสารและสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก�ำหนดการใช้ หลักสูตร

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
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คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

1.  ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2.  หรือส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
3.  หรือเคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองเพื่อโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ
4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
5.  ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
6.  มีผู้รับรองซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

1.  นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.  นักเรียนที่มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยธนบุรี และผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
3.  นักเรียนทุนที่คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ จากอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยระยะเวลาศึกษาใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ภาคการ
ศึกษาปกติ 2 ภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก�ำหนดระยะเวลาและจ�ำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

ระยะเวลาการศึกษา

1.  ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ใช้
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
2.  ส�ำหรับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเคยศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานเพื่อเทียบโอน
หน่วยกิตเข้าศึกษาต่อ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่ได้รับ
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
(หรือกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   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   สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า      1(1-0-2) 00 6002   กฎหมายเบื้องต้น
  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   จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการด�ำรงชีวิต  3(3-0-6) 00 6005   การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร    3(3-0-6)
  ธรรมชาติ 
  
  Moral Vision and Life Style
  Environmental and Natural Resource Management
00 5007   ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  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   ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
     3(3-0-6)
  Thai Folk Wisdom
  Introduction to Business    
00 5011   ปรัชญาเพื่อการด�ำรงชีวิต
     3(3-0-6)
00 6013   การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
  Philosophy and Life
  Management and Entrepreneurship
00 5012   ความเป็นพลเมือง
     3(3-0-6)
00 6014   ธนบุรีศึกษา
     1(2-0-4)
  Citizenships
  Thonburi Studies
00 5013   ทักษะการรู้สารสนเทศ
     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)
  สิ่งแวดล้อม
  Environmental Management System
  (ISO 14001)
00 6017   การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น
     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   ภาษาญี่ปุ่น 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่ปุ่น 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   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ      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   ภาษาลาวเบื้องต้น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื้องต้น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่าเบื้องต้น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
บังคับเรี ยน 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนีี ้้
00 8001   สถิติทั่วไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต      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   พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)
  Information Technology Fundamentals
31 1102   หลักการโปรแกรม
     3(2-3-4)
  Principle of Programming
31 1103   ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      1(0-3-6)
  Information Technology Workshop
31 1104   เทคโนโลยีเว็บ
     3(2-3-4)
  Web Technology
33 1101   คณิตศาสตร์ส�ำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล     3(2-3-4)
  มีเดีย
     
  Mathematics for Digital Media Technology
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�ำนวน 51 หน่ วยกิต
33 1201   วาดเส้นเพื่องานดิจิตัล
     3(2-3-4)
  Drawing for Digital Work
33 1202   การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก      3(2-3-4)   
  Computer Graphic Design
33 2203   การออกแบบตัวละคร
     3(2-3-4)
  Character Design
33 2204   การออกแบบเชิงศิลป์ ประสบการณ์      3(2-3-4)
  ผู้ใช้และการน�ำแสดง
  User Interface and User Experience Design
33 2205   หลักการมัลติมีเดียและแอนิเมชัน      3(2-3-4)
  Principles of Multimedia and Animation
33 2206   ระบบคอมพิวเตอร์ส�ำหรับเทคโนโลยี     3(3-0-6)
  ดิจิทัลมีเดีย
  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
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33 3210   การเขียนบทผ่านภาพ 
     3(3-0-6)
  Storyboards
33 3211   การก�ำกับลป์
     3(2-3-4)
  Art Direction
33 3212   แสงและการประมวลผลภาพสุดท้าย      3(2-3-4)
  Lighting and Rendering
33 3213   ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
     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   โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 1      2(0-3-6)
  Digital Media Technology Project I
33 4217   โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 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   การสร้างสื่อโต้ตอบด้วยภาษาสคริปต์    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   หลักการภาพสัดส่วนเปรียบเทียบเชิงมิติ  3(3-0-6)
  Perspective
33 4307   การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
     3(2-3-4)
  Printed Media Design
33 4308   การประมวลผลภาพแบบล�ำดับชั้น      3(3-0-6)
  Digital Compositing (Layer based)
33 4309   การออกแบบภาพยนตร์ 2
     3(2-3-4)
  Movie Design II
33 4310   คาแรกเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ
     3(2-3-4)
  3D Character Animation
33 4311   การสร้างฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 3(2-3-4)
  ส�ำหรับเกม 3 มิติ
  3D Elements and Set Design for Game
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33 4312   การพัฒนาเกม 3 มิติ 
     3(2-3-4)
  3D Game Development
33 4313   การออกแบบเว็บขั้นสูง
     3(2-3-4)
  Advanced Web Design
33 4314   การออกแบบและการเขียนโปรแกรม     3(2-3-4)
  บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  Mobile Application Development and Design
33 4315   เนื้อหาดิจิทัลและการตลาด
     3(3-0-6)
  Digital Content and Marketing
33 4316   สัมนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย      3(0-3-6)
  Digital Media Technology Seminar
33 4317   อุตสาหกรรมดิจิทัลมีเดีย
     3(3-0-6)
  Digital Media Industry
33 4318   การออกแบบบรรจุภัณฑ์
     3(2-3-4)
  Graphic for Packaging Design
33 4319   เตรียมสหกิจศึกษา
         1(30)
  Pre-Cooperative Education
33 4320   สหกิจศึกษาทางด้านดิจิทัลมีเดีย        6(400)
  Cooperative Education in Digital Media
33 4321   หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 1  3(3-0-6)
  Special Topics for Digital Media Technology 1
33 4322   หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 2  3(3-0-6)
  Special Topics for Digital Media Technology 2

หมวดวิชาเลือกเสรี จ�ำนวน 6 หน่ วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธนบุรี

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
00 7015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
33 1101 คณิตศาสตร์ส�ำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
00 8002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
31 1101 พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 1103 ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
00 xxxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
รวม
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 7016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
31 1102 หลักการโปรแกรม
31 1104 เทคโนโลยีเว็บ
33 1201 วาดเส้นเพื่องานดิจิทัล
33 1202 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
00 xxxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
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 ประสบการณ์ผู้ใช้และการน�ำ
3 (2-3-4)
แสดง
33 2205 หลักการมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
3 (2-3-4)
33 2206 ระบบคอมพิวเตอร์ส�ำหรับงานดิจิมีเดีย
3 (3-0-6)
00 xxxx วิชาเลือกทางภาษา 1
3 (2-2-5)
00 xxxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
3 (3-0-6)
รวม
18(15-8-31)
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
00 8001 สถิติทั่วไป
33 2207 เสียงและการออกแบบเสียง
33 2208 การถ่ายภาพ
33 2209 เทคโนโลยีและวัสดุเพื่อการออกแบบ
00 xxxx วิชาเลือกทางภาษา 2
00 xxxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
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 สถิติส�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
แสงและการประมวลผลภาพสุดท้าย
วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 1
วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 2
รวม

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
33 3213 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
33 3214 การออกแบบภาพยนตร์
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 3
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 4
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 5
รวม
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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)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
33 4215 การพัฒนาเกม 2 มิติ
33 4216 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 1
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 6
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 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 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 2
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 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 สถิติส�ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
33 3210 การเขียนบทผ่านภาพ
33 3211 การก�ำกับศิลป์
33 3212 แสงและการประมวลผลภาพสุดท้าย
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 1
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 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 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
33 3214 การออกแบบภาพยนตร์
33 4216 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 1
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 3
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 4
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 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 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 2
31 x3xx วิชาเลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก 6
31 4319 เตรียมสหกิจศึกษา
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 สหกิจศึกษาทางด้านมัลติมีเดีย
รวม

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

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

ดููรายละเอีียดหน้้า 291 - 299

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน
ดููรายละเอีียดหน้้า 270
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
33 1201 วาดเส้ นเพื่องานดิจิทัล 		
3(2-3-4)
33 1201 Drawing for Digital Work
วิชาที่ศึกษาก่ อน : ไม่ มี
หลักการและวิธีการวาดลายเส้น การวาดภาพลักษณะ
ต่างๆจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น การวาด
ภาพระบายสีเหมือนจริง การวาดลักษณะโครงสร้างสิ่งมีชีวิต
หลักการสร้างมิติระหว่างวัตถุในภาพ  การออกแบบงานทัศน
ศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืนและความ
สมดุล การประยุกต์การวาดภาพในงานดิจิทัล
33 1202 การออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก	 3(2-3-4)
33 1202 Computer Graphic Design
วิชาที่ศึกษาก่ อน : ไม่ มี
ประวัติศาสตร์ความคิดทางศิลปะร่วมสมัย ทฤษฎีสี 
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ รสนิยมที่ดีทางการออกแบบ 
การสื่อสารด้วยภาพและการอธิบาย การถอดสัญลักษณ์ในแง่
ด้านอารมณ์ ความรู้สึกตามยุคสมัยและสังคมด้วยสุนทรียะ
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
33 2203 การออกแบบตัวละคร 		
3(2-3-4)
33 2203 Character Design
วิชาบังคับก่ อน : 33 1201 วาดเส้ นเพื่องานดิจิทัล
ความส�ำคัญของรูปร่าง รูปทรงของตัวละคร การสร้าง
ตัวละครให้มีชีวิตชีวา การใช้เส้นแสดง อารมณ์ ท่าทางของคน
มุมมองด้านต่างๆ ทฤษฎีสีที่สื่อถึงอารมณ์ หลักการออกแบบ
ตัวละครที่ใช้ในงานดิจิทัลมีเดีย การใช้งานโปรแกรมประยุกต์
ส�ำหรับการออกแบบตัวละคร

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
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ การออกแบบฟอร์ม
การจัดวางภาพ  ขนาดตัวอักษร อินเตอร์เฟสดีไซน์ประเภท
ต่างๆ ประสบการณ์ของผู้ใช้งานจากระบบในรูปแบบต่างๆ
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยในการออกแบบส่วนที่
ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน
33 2205 หลักการมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-3-4)
33 2205 Principles of Multimedia and Animation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ประวัติศาสตร์ แนวคิดของมัลติมีเดีย องค์ประกอบ 
ประเภทของมัลติมีเดีย เทคโนโลยี และวิวัฒนาการของมัลติมีเดีย
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รูปแบบแอนิเมชัน ทฤษฎีการสร้างและ
แอนิเมชัน ขั้นตอนการท�ำแอนิเมชัน การประยุกต์โปรแกรม
การสร้างสรรค์งานด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
33 2206 ระบบคอมพิวเตอร์ ส�ำหรั บ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
33 2206 Computer Systems for Digital Media Technology
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พื้นฐานของตรรกะดิจิทัล การน�ำระบบดิจิทัลน�ำไป
ใช้ในการสร้างงานมัลติมีเดีย การจัดการค�ำสั่งในภาพของ
ระดับหน่วยเก็บความจ�ำแบบชั่วคราว  การโปรแกรมภาษา
ระดับเครื่องบทบาท รูปแบบการท�ำงานของการโปรแกรมภาษา
และส่วนจัดเก็บที่เกี่ยวข้อง บทบาทและรูปแบบของระบบ
ปฏิบัติการ รวมถึงระบบเครือข่าย และระบบกระจาย โปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บและทรัพย์สินทาง
ปัญญา
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33 2207 เสียงและการออกแบบเสียง
3(2-3-4)
33 2207 Sound and Sound Design
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พื้นฐานระบบเสียงแบบดิจิทัล ขั้นตอนและวิธีการท�ำ
เสียงประกอบในงานภาพยนตร์ หรือมัลติมีเดีย (เสียงพากษ์
เสียงแวดล้อม) การออกแบบเสียง การบันทึกเสียง อุปกรณ์
บันทึกเสียงและการใช้งาน การปรับแต่งและตัดต่อเสียง การ
สร้างเสียงพิเศษ เทคนิคการผสมเสียง การจัดเก็บและการใช้
งานเสียงในระบบดิจิทัล รวมถึงการเลือกใช้เสียงให้เหมาะสม
กับเนื้อหาและอารมณ์ของภาพยนตร์ หรือมัลติมีเดียประเภท
ต่างๆ

33 3211 การก�ำกับศิลป์ 			
3(2-3-4)
33 3211 Art Direction
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความหมาย ความส�ำคัญ ประเภทของการก�ำกับศิลป์
บทบาท หน้าที่ แนวคิด วัตถุประสงค์การออกแบบ หลักการ
ก�ำกับศิลป์ในการสร้างผลงาน การออกแบบของผู้ก�ำกับศิลป์
การออกแบบเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ฝึกทักษะปฏิบัติการ
ก�ำกับศิลป์ประเภทต่างๆ

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 รูปแบบแสงในงานต่างๆ การจัดแสง
33 2208 Photography
และสภาพแสง การจัดแสงภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การจัดแสงแบบเน้นวัตถุ (Three Point Lighting) การจัดไฟ
ประวัติศาสตร์กล้องถ่ายภาพ  ส่วนประกอบและ บนเวทีให้สอดคล้องกับอารมณ์และความรู้สึกของภาพ การใช้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานถ่ายภาพ แสงในการถ่ายภาพ การ โปรแกรมประมวลผลภาพสุดท้าย
ก�ำหนดมุมกล้อง ขนาดและสัดส่วนของภาพ  การสร้างภาพ
จากธรรมชาติ สีที่มีผลต่องานภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบ 33 3213 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
ของภาพ หลักการจัดบรรยากาศและอารมณ์ของภาพ การ 33 3213 Digital Entrepreneur
สร้างแนวคิดและการน�ำเสนอแนวคิดในงานภาพ การวิจารณ์ วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
และการบรรยายภาพถ่าย การฝึกปฎิบัติการถ่ายภาพสีและ
หลักการและกระบวนการท�ำธุรกิจ และการตลาดใน
ภาพขาวด�ำ เทคนิคการน�ำเสนองานภาพถ่าย
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการลงทุน การหาจุดคุ้มทุน
การด�ำเนินงาน การควบคุมงบประมาณ การติดต่อประสาน
33 2209 เทคโนโลยีและวัสดุเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6) งาน กระบวนการตั้งแต่การเตรียมการผลิต การผลิต และงาน
33 2209 Technology and Material for Design
ภายหลังการผลิต การท�ำการตลาดทั้งแบบดั้งเดิมและการ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ท�ำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความส�ำคัญ วิวัฒนาการ ประเภทของเทคโนโลยี 
และวัสดุเพื่อการออกแบบ การผลิตในกระบวนการต่างๆ การเต 33 3214 การออกแบบภาพยนตร์ 		
3(2-3-4)
รียมสื่องานก่อนพิมพ์ งานพิมพ์ งานหลังพิมพ์ ฝึกทักษะปฏิบัติ 33 3214 Movie Design
การทดลอง ฝึกการออกแบบด้วยการสืบค้นหารูปแบบที่เหมาะ วิชาบังคับก่ อน : 33 3211 การก�ำกับศิลป์
สม การประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลงาน การประยุกต์ใช้
การจัดการงานผลิตภาพยนตร์ การเล่าเรื่องตามที่
เทคโนโลยีและวัสดุเพื่อการออกแบบ  และการผลิตผลงาน ก�ำหนด การควบคุมองค์ประกอบ แสง สี เสียง และฉากหลัง
กราฟิก
โดยอุปกรณ์กล้อง การผลิตงานวิดีโอ วิดีโอทัศน์ งานมิวสิค
วิดีโอ ภาพยนตร์โฆษณา งานสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร
33 3210 การเขียนบทผ่ านภาพ		
3(3-0-6) ประเภทต่างๆ การตัดต่อภาพยนตร์ การสร้างเอฟเฟค การน�ำ
33 3210 Storyboards
ออกภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการเขียนแนวคิด การเขียนเรื่องย่อ ขั้นตอนการเต
รียมงานผลิตงานมัลติมีเดีย การใช้ภาพโครงร่างเพื่ออธิบาย
เรื่องราวในแต่ละฉาก การบรรยายเนื้อเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ
ตัวละคร การใช้สัญลักษณ์ในการอธิบายมุมกล้อง
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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�ำการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการพัฒนาเกม    
2 มิติ กระบวนการพัฒนาเกม 2 มิติ การออกแบบ การใช้เครื่อง
มือ การเขียนโปรแกรมส�ำหรับเกม การเตรียมกราฟฟิก เสียง
และโมเดลส�ำหรับงาน 2 มิติ การสร้างและควบคุมการท�ำงาน
ของเกม การก�ำหนดคุณสมบัติของวัตถุในเกม การสร้าง
เหตุการณ์ในเกม

33 4302 การสร้ างสื่อโต้ ตอบด้ วยภาษาสคริ ปต์ 3(2-3-4)
33 4302 Interactive Media Creation of Scripting
Language
วิชาบังคับก่ อน : 31 1102 หลักการโปรแกรม
การสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของงานออกแบบสื่อ
โต้ตอบในเชิงวิเคราะห์ทั้งในด้านศิลปะ และด้านเทคนิค การ
ใช้เครื่องมือส�ำหรับการออกแบบสื่อโต้ตอบ การเขียนสคริปต์
ในการสร้างสื่อโต้ตอบ
33 4303 โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรั บ
3(2-3-4)
งานมัลติมีเดีย 2 มิติ
33 4303 2D Software for Multimedia
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การใช้งานโปรแกรมส�ำหรับงานด้านมัลติมีเดีย 2 มิติ 
การใช้เครื่องมือ การฝึกท�ำมัลติมีเดียเบื้องต้น การสร้างภาพ
เคลื่อนไหว  การออกแบบฉาก การออกแบบตัวละคร การ
สร้างสรรค์ชิ้นงานประเภท 2 มิติ การออกแบบงานสร้างสรรค์
ต่างๆ

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�ำเสนอโครงงานเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีเดีย ซึ่งต้องใช้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่ได้ศึกษามา น�ำมา
ประยุกต์ใช้งานจริง ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยใช้ผลลัพธ์ในรูปแบบของเอกสารรายงานที่พร้อม
น�ำไปใช้ในการสร้างชิ้นงานทางด้านมัลติมีเดียในรายวิชา                 33 4304 โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรั บ
3(2-3-4)
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 2
งานมัลติมีเดีย 3 มิติ
33 4304 3D Software for Multimedia
33 4217 โครงงานโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 2
4(0-6-12) วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
33 4217 Digital Media Technology Project II
การใช้โปรแกรมส�ำหรับงานด้านมัลติมีเดีย 3 มิติ 
วิชาบังคับก่อน : 33 4216 โครงงานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีเดีย 1 หลักการขึ้นรูปทรง 3 มิติ การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสร้าง
การท�ำโครงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียที่ต่อ รูปทรงต่างๆ การสร้างโมเดล 3 มิติ การสร้างพื้นผิวของวัตถุ
เนื่องจาก โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 1 โดยเป็นการสร้าง การสร้างผลงาน การก�ำหนดการโต้ตอบและการเคลื่อนไหว
ชิ้นงานทางด้านดิจิทัลมีเดียให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งน�ำเสนอ ให้วัตถุ การแปลงวัตถุให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ การท�ำให้ตัว
และเมื่อเสร็จสิ้นโครงงานจะต้องจัดส่งรูปเล่มรายงานตาม                ละครเคลื่อนไหว การควบคุมตัวละคร การงอแขน การควบคุม
รูปแบบที่ทางสาขาวิชาก�ำหนด
กระดูก เทคนิควิธีการควบคุมแบบต่างๆ การเชื่อมตัวละคร
การสร้างแผงควบคุมส่วนใบหน้า และการสร้างผลงานโมเดล
กลุ่มวิชาเอกเลือก
3 มิติ
33 4301 การออกแบบและการจัดการตัวอักษร 3(2-3-4)
33 4301 Typography Design
33 4305 กระบวนการออกแบบและเสนองาน 3(2-3-4)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
33 4305 Design Process and Presentation
ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความส�ำคัญ ประเภท วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ลักษณะ โครงสร้าง รูปแบบของตัวอักษร การจัดวางตัวอักษร
การวางแผนการออกแบบแอนิเมชัน การตีความ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎีหลักการออกแบบและจัดวางตัว ข้อมูลก่อนน�ำไปออกแบบเป็นภาพ การค้นคว้าข้อมูลเพื่อการ
อักษร การเลือกใช้แบบตัวอักษร การช่องไฟ  การล�้ำโอน ระยะ จัดระบบ การเรียบเรียง การวิเคราะห์ การน�ำเสนอข้อมูลจาก
ระหว่างบรรทัด การจัดย่อหน้า การตัดค�ำ  การจัดวรรคตอน การตีความ การเลือกใช้สื่อในการถ่ายทอดความคิด การสื่อ
ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะปฏิบัติการออกแบบ ความหมายด้วยภาพและตัวอักษร การใช้สื่อมัลติมีเดียบน
และจัดวางตัวอักษร ให้เหมาะสมกับหน้าที่และวัตถุประสงค์ คอมพิวเตอร์ การน�ำเสนอผลงานออกแบบ  การท�ำพอร์ต         
ฟอลิโอ จรรยาบรรณวิชาชีพในการเสนอผลงาน
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33 4306 หลักการภาพสัดส่ วนเปรี ยบเทียบ 3(3-0-6)
เชิงมิติ
33 4306 Perspective
วิชาบังคับก่ อน : 33 1201 วาดเส้ นเพื่องานดิจิทัล
หลักการ ความส�ำคัญ สัดส่วนเปรียบเทียบเชิงมิติ 
การวาดเส้นเพื่อจําลองมุมมองทางสายตาเพื่อสร้างฉากหลัง
การจัดวางองค์ประกอบวัตถุ 3 มิติ อัตราส่วนภาพเพื่อประยุกต์
กับงานกราฟิก สตอรี่บอร์ด 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
กระบวนการสร้างสรรค์ส่ือสิ่งพิมพ์ การวางแผนการผลิต การ
จัดเตรียมเนื้อหา การออกแบบและการจัดท�ำต้นฉบับ  ระบบ
การพิมพ์ วัสดุทางการพิมพ์ การบริหารจัดการและควบคุม
คุณภาพงานพิมพ์ พระราชบัญญัติการพิมพ์

33 4310 คาแรกเตอร์ แอนิเมชัน 3 มิติ
3(2-3-4)
33 4310 3D Character Animation
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
องค์ความรู้ด้านแอนิเมชัน 3 มิติ ลักษณะและวิธีการ
สร้างตัวละครให้เคลื่อนไหวอย่างสมจริงมีความน่าสนใจ การ
พัฒนาบุคลิกลักษณะตัวละคร การแสดงอารมณ์นิสัยส่วนตัว
ที่จะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบท่าทางต่างๆ การพิจารณา
การออกแบบ  การสร้างชุดโครงสร้างแบบต่อเนื่องเพื่อการ
เคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับตัวละคร
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
การสร้างโมเดล 3 มิติ  เพื่อใช้เป็นวัตถุประกอบใน
เกม การสร้างฉากด้วยซอฟต์แวร์ 3 มิติ มาตรฐานแล้วนําเข้า
สู่เกมเอนจิ้น

33 4308 การประมวลผลภาพแบบล�ำดับชัน้ 3(3-0-6)
33 4308 Digital Compositing (Layer based)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพนิ่งหรือภาพ
เคลื่อนไหวที่มีอยู่แล้ว  การใช้เทคนิค Multi-passes เพื่อลด
ระยะการแก้ไข การสร้างภาพใหม่ของการประมวลผลภาพ
สุดท้ายโดยใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานที่มีการประมวลผลภาพจาก
บนลงล่าง

33 4312 การพัฒนาเกม 3 มิติ		
3(2-3-4)
33 4312 3D Game Development
วิชาบังคับ ก่ อน : 33 1202	การออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการพัฒนาเกม 3 มิติ 
กระบวนการพัฒนาเกม การออกแบบ  การใช้เครื่องมือต่างๆ
การเขียนโปรแกรมส�ำหรับเกม การเตรียมกราฟฟิก 3 มิติ เสียง
และโมเดลส�ำหรับงาน 3 มิติ การใช้ปลั๊กอิน และการน�ำออก
เกมในรูปแบบต่างๆ

33 4309 การออกแบบภาพยนตร์ 2
3(2-3-4)
33 4309 Movie Design II
วิชาบังคับก่ อน : 33 3214 ออกแบบภาพยนตร์
การจัดการงานผลิตภาพยนตร์ เล่าเรื่องราวตามที่
สร้าง การควบคุมองค์ประกอบ แสง สี เสียง ทั้งภายในและ
นอกสตูดิโอ การด�ำเนินการถ่ายท�ำควบคู่กับการปรับสภาพ
แวดล้อม ภูมิทัศน์ อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือฉากหลัง ให้
สนับสนุนบทภาพยนตร์ การใช้อุปกรณ์กล้องพิเศษต่างๆ ควบคู่
กับเลนส์ ที่สอดคล้องกับขนาด มุม และการเคลื่อนที่ของเฟรม
ภาพตามที่ออกแบบและวางแผนในสตอรี่บอร์ด

33 4313 การออกแบบเว็บขัน้ สูง		
3(2-3-4)
33 4313 Advanced Web Design
วิชาบังคับก่ อน : 31 1104 เทคโนโลยีเว็บ
หลักการออกแบบเว็บด้วยเทคนิคต่างๆ การน�ำองค์
ประกอบศิลป์มาประยุกต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี การ
แทรกมัลติมีเดียลงในเว็บ การจัดการเว็บไซต์ การขอพื้นที่เพื่อ
รองรับเว็บไซต์ การขอใช้บริการเสริม การน�ำเว็บไซต์ขึ้นสู่
อินเตอร์เน็ต การตกแต่งเว็บให้สวยงามโดยใช้การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาขั้นสูง
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

33 4314 การออกแบบและการเขียนโปรแกรม 3(2-3-4)
บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่
33 4314 Mobile Application Development and Design
วิชาบังคับก่ อน : 31 1102 หลักการโปรแกรม
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
โปรแกรมภาษาและเครื่องมือต่างๆ ส�ำหรับการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การท�ำงานบนเครือข่าย
และมัลติทาสก์ การติดต่อกับแอพพลิเคชั่น และการท�ำงานกับ
สื่อประสม

33 4319 เตรี ยมสหกิจศึกษา
1(30)
33 4319 Pre-Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทางด้านมัลติมีเดีย
ก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มีองค์
ความรู้เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การ
สอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการท�ำงานการพัฒนา
ทักษะทางด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานประกอบการ
การเลือกสถานประกอบการ ตลอดจนความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้าง
ทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพของสาขา วิชาความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและการน�ำ
เสนอผลงาน

33 4315 เนือ้ หาดิจิทัลและการตลาด
3(3-0-6)
33 4315 Digital Content and Marketing
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผล
งานศิลปะบนเนื้อหา องค์ประกอบของ ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อ
สร้างการท�ำการตลาด การโปรโมทสินค้าในรูปแบบออนไลน์
และออฟไลน์ กลยุทธ์ในการโฆษณาด้วยเนื้อหาดิจิทัล การ
สร้างเนื้อหาดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
33 4320 สหกิจศึกษาทางด้ านดิจิทัลมีเดีย
6(400)
33 4320 Cooperative Education in Digital Media
33 4316 สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 3(0-3-6) วิชาบังคับก่ อน : 33 4319 เตรี ยมสหกิจศึกษา
33 4316 Digital Media Technology Seminar
จัดการศึกษาให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานในสถาน
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ประกอบการทางด้านดิจิทัลมีเดีย ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเชิง
ศึกษากรณีศึกษา ปัญหา และหัวข้อที่สนใจ น�ำเสนอ วิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว  ณ
ที่ประชุมกลุ่ม น�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อคิดเห็น สถานประกอบการ โดยที่จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
ผ่านการจัดสัมมนา
400 ชั่วโมงเพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนจากประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
33 4317 อุตสาหกรรมดิจิทัลมีเดีย		
3(3-0-6) ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ใน
33 4317 Digital Media Industry
ห้องเรียนจากประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ประกอบการ และมีการประเมินผลโดยวัดจากผลการประเมิน
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัลมีเดีย รูปแบบ ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและพนักงานที่ควบคุมการ
อุตสาหกรรมดิจิทัลมีเดีย แนวโน้มและสถานภาพของโลกยุค ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ
โลกาภิวัตน์ของอุตสาหกรรมแอนิเมชันและมัลติมีเดีย วิเคราะห์
ความต้องการของตลาด ห่วงโซ่อุตสาหกรรม ขั้นตอนการผลิต 33 4321 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีเดีย 1 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการสินค้า และบริการด้านดิจิทัลมีเดีย 33 4321 Special Topics in Digital Media Technology I
อุตสาหกรรมดิจิทัลมีเดียในงานด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับศาสตร์
33 4318 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(2-3-4) ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
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)
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัล 33 4322 Special Topics in Digital Media Technology II
การจัดการการบริหารธุรกิจดิจิทัล การศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ปัญหา และสภาพแวดล้อมของธุรกิจดิจิทัลในปัจจุบัน
หัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับศาสตร์
ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
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คำ�อธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาแกน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาแกน
00 8004 พีชคณิตเชิงเส้ น			
3(3-0-6)
00 8004 Linear Algebra
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ระบบสมการเชิงเส้น เมตริกซ์ การด�ำเนินการของ           
เมตริกซ์ ตัวก�ำหนด การหาเมตริกซ์ผกผัน กฎของเครเมอร์ การ
รวมเชิงเส้น ผลคูณภายใน ค่าเฉพาะ การประยุกต์เชิงเส้น
00 8006 สถิติส�ำหรั บเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
00 8006 Statistics for Information Technology
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 00 8001 สถิติท่ ัวไป
ความน่าจะเป็น การกระจาย การสุ่ม การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล
ในรูปของความถี่ การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าของ
การถดถอย การตัดสินใจเชิงสถิติ การประยุกต์ใช้สถิติส�ำหรับ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
31 1101 Information Technology Fundamentals
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์  ข้อมูลและการจัดการข้อมูล  
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีเสมือน  
การประกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  
เทคโนโลยีโทรศัพท์และอุปกรณ์เคลื่อนที่  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ

31 1102 หลักการโปรแกรม		
3(2-3-4)
31 1102 Principle of Programming
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง การ
ประยุกต์ขั้นตอนวิธี หลักการเขียนโปรแกรม ค่าคงที่  ตัวแปร
เครื่องหมายกระท�ำการ นิพจน์ ชนิดข้อมูล โครงสร้างตามล�ำดับ 
10 8007 แคลคูลัส 1			
3(3-0-6)
โครงสร้างการตัดสินใจ โครงสร้างการวนรอบ  โปรแกรมย่อย
10 8007 Calculus I
และการผ่านค่า แถวล�ำดับ  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การ
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง              ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
การดิฟเฟอเรนทิเอทและการอินทิเกรตของฟังก์ชันค่าจริง                 
และฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ เทคนคิ 31 1103 ปฏิบตั กิ ารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-3)
การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงเส้น  อนิ ทิกรัลไม่ตรงแบบ อนุพนั ธ์ 31 1103 Information Technology Workshop
และการประยุกต์  ผลต่างอนุพนั ธ์และการประยุกต์   ของอนุพนั ธ์ วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
โปรแกรมประยุกต์ที่แพร่หลายทั้งบนระบบปฏิบัติการ
รูปแบบที่ไม่ก�ำหนด สมการเชิงอนุพันธ์ และการประยุกต์
วินโดวส์และแมคโอเอส  เพื่อเป็นพื้นฐานส�ำหรับรายวิชาที่สูง
10 8008 แคลคูลัส 2			
3(3-0-6) ขึ้นไป และส�ำหรับประกอบวิชาชีพในอนาคต
10 8008 Calculus II
31 1104 เทคโนโลยีเว็บ			
3(2-3-4)
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา 10 8007 แคลคูลัส 1
ล�ำดับและอนุกรมของจ�ำนวน การกระจายของฟังก์ชัน 31 1104 Web Technology
พื้นฐานด้วยอนุกรมเทเลอร์ การอินทิเกรตเชิงตัวเลข พิกัดเชิง วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ขั้ว เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัส ของ สอบผ่ านวิชา 31 1101 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ  ไฮเปอร์เท็กซ์
ฟังก์ชัน ค่าจริงสองตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง หลาย
โพรโตคอล โครงสร้างและส่วนประกอบของเว็บไซต์ ระบบ
ตัวแปร และการประยุกต์
การน�ำทาง สื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ สภาวะแวดล้อมของเว็บ       
33 1101 คณิตศาสตร์ สำห
� รับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีเดีย 3(3-0-6) แอพพลิเคชัน การพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บฝั่งไคลเอนต์และ
ฝั่งเซิร์ฟเวอร์   สถาปัตยกรรมเอ็นเทียร์ กระบวนการพัฒนาที่
33 1101 Mathematics for Digital Media Technology
เน้นผู้ใช้  เครื่องมือส�ำหรับการพัฒนาแอพพลิเคลัน  เทคโนโลยี
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พีชคณิตเชิงเส้น ฟังก์ชัน เมทริกซ์และการประยุกต์ เว็บเซอร์วิส  การฝึกปฏิบัติ  การออกแบบ  และการสร้างเว็บไซต์
เวกเตอร์และเวกเตอร์ใน 3 มิติ พิกัดเชิงขั้ว  การประยุกต์ใช้ ด้วยการใช้เครื่องมือช่วย  การสร้างสื่อประกอบที่เหมาะสม
คณิตศาสตร์ในงานเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
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วััตถุุประสงค์์

ให้้การศึึกษาเกี่่�ยวกัับวิิชาการบััญชีี อัันประกอบด้้วย บััญชีีการเงิิน  บััญชีีต้้นทุุน และการสอบบััญชีี
เพื่่�อผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา  สามารถทำำ�งานเป็็นนัักบััญชีี และผู้้�สอบบััญชีี กล่่าวคืือ
นัักบััญชีี   ประกอบอาชีีพผู้้�ทำำ�บััญชีีอิิสระเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิงานในฝ่่ายบััญชีีและการเงิินทั้้�งภาครััฐและเอกชน ตลอดจน
ธนาคารพาณิิชย์์และสถาบัันการเงิิน  ซึ่่�งผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจะมีีศัักดิ์์�และสิิทธิ์์�ในการเป็็นผู้้�ทำำ�บััญชีี  ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิตรงตามพ
ระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ.2543 และมีีสิิทธิ์์�สมััครเป็็นสมาชิิกสามััญของสภาวิิชาชีีพบััญชีี พ.ศ.2547
ผู้้�สอบบััญชีี สามารถปฏิิบััติิงานเป็็นผู้้�ตรวจสอบบััญชีีภายในกิิจการของเอกชนและรััฐบาลและปฏิิบััติิในงานสำำ�นัักงาน
สอบบััญชีีในฐานะผู้้�สอบบััญชีีอิิสระ อีีกทั้้�งยัังสามารถสมััครสอบเพื่่�อเป็็นผู้้�สอบบััญชีีภาษีีอากรและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต

รายนามคณะกรรมการกำำ�กัับมาตรฐานวิิชาการ
1.  ดร.คุุณหญิิงจารุุวรรณ
2.  รองศาสตราจารย์์ สุุนา
3.  รองศาสตราจารย์์ อรสา
4.  รองศาสตราจารย์์ ดร.ศศิิวิิมล
5.  ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ พัันธิิภา
6.  ดร.สมชาย
7.  ดร.ธนวรรณ

สีีประจำำ�คณะบััญชีี

เมณฑกา
สุุทธิิเกีียรติิ
อร่่ามรััตน์์
มีีอำำ�พล
ศรีีนามเมืือง
เลิิศภิิรมย์์สุุข
แฉ่่งขำำ�โฉม

:     สีีฟ้้า

สำำ�นัักงานคณะบััญชีี   02-8090823-25 ต่่อ 210
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ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

ตารางแสดงหลัักสููตรและรอบที่่�เปิิ ดสอน คณะบััญชีี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

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

หมายเหตุุ
ภาคปกติิ
เรีียนวัันจัันทร์์ – พฤหััสบดีี เวลา 09.00 – 16.00 น.
่
ภาคสมทบ (คำ�)
เรีียนวัันจัันทร์์ – เสาร์์
เวลา 18.00 – 21.00 น.
ภาคพิิเศษ
เรีียนวัันอาทิิตย์์
เวลา 08.00 – 19.00 น.
ทั้้�งนี้้�การปรัับเวลาการเรีียนการสอนขึ้้�นอยู่่�กัับหน่่วยกิิตและความเหมาะสมตามรายวิิชาที่่�เปิิดสอน

หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต มีีหลัักเกณฑ์์ เบื้้�องต้้ น ดัังนี้้�	

คุุณสมบััติิ
1.  เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) ตามหลัักสููตรของ กระทรวง
ศึึกษาหรืือเทีียบเท่่า
2.  เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับ ปวส. หรืือเทีียบเท่่า
3.  เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีในสาขาวิิชาอื่่�น
เกณฑ์์ การสำำ�เร็็ จการศึึกษา
1.  ผู้้�ที่่�จบม.6 / ปวช. : ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีีการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
2.  ผู้้�ที่่�จบปวส. / เทีียบเท่่าขึ้้�นไป : ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีีการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา ขึ้้�นอยู่่�
กัับหน่่วยกิิตที่่�ได้้รัับการ  เทีียบโอน
ขั้้�นตอนการเทีียบโอน
1.  นัักศึึกษายื่่�นใบรายงานผลการศึึกษาระดัับ ปวส. / ระดัับปริิญญาตรีี ณ สำำ�นัักงานคณะบััญชีี
2.  คณะวิิชา / สาขาวิิชา ประชุุมคณะกรรมการเพื่่�อเทีียบโอนรายวิิชา
3.  นัักศึึกษาเขีียนใบคำำ�ร้้องขอเทีียบโอนรายวิิชา พร้้อมแนบหลัักฐานการอนุุมััติิการเทีียบโอนจากหน่่วยงานคณะ /
สาขา  ชำำ�ระเงิินค่่าเทีียบโอน 500 บาท ณ ห้้องการเงิิน
4.  นัักศึึกษานำำ�เอกสารเทีียบโอนพร้้อมสำำ�เนาใบเสร็็จส่่งมอบให้้สำำ�นัักงานทะเบีียนและประมวลผล
5.  ตรวจสอบผลการเทีียบโอนผ่่านระบบทะเบีียน Online ภายใน 2 สััปดาห์์
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หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต
สาขาวิิชาการบััญชีี
หลัักสููตรปรัั บปรุุ ง พ.ศ. 2564
ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ (TQF : HEd)
ชื่่�อหลัักสููตร

ภาษาไทย     
ภาษาอัังกฤษ

:
:

ชื่่�อปริิ ญญาและสาขาวิิชา
ภาษาไทย

ภาษาอัังกฤษ

ชื่่�อเต็็ม
ชื่่�อย่่อ
ชื่่�อเต็็ม
ชื่่�อย่่อ

หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต  สาขาวิิชาการบััญชีี
Bachelor of Accountancy Program in Accounting

:
:
:
:

บััญชีีบััณฑิิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B. Acc.

หน่่ วยงานที่่�รัับผิิดชอบ

คณะบััญชีี   มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี

ปรัั ชญา ความสำำ�คััญ และวััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร

ปรัั ชญา
“ศึึกษาความรู้้� เคีียงคู่่�จริิ ยธรรม นำำ�สู่่�วิิชาชีีพ ”
ความสำำ�คััญ
เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตในสาขาการบััญชีีให้้มีีความรู้้�  ความสามารถ  และความเชี่่�ยวชาญในวิิทยาการ โดยมีีประสบการณ์์
ทั้้�งทฤษฏีีและปฏิิบััติิ  ในวิิชาชีีพบััญชีีอย่่างเพีียงพอที่่�จะประกอบอาชีีพในฐานะนัักวิิชาชีีพบััญชีีทั้้�งในหน่่วยงานภาครััฐและ
เอกชน ทั้้�งเป็็นผู้้�มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และจรรยาบรรณของวิิชาชีีพบััญชีี โดยรู้้�จัักนำำ�วิิธีีและหลัักวิิชาที่่�ได้้รัับไปใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์
ทั้้�งแก่่ตนเอง ครอบครััว และสัังคม
อััตลัักษณ์์ ของสาขาวิิชา
“มีีทัักษะทางวิิชาชีีพ”
เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้�ด้้านวิิชาชีีพบััญชีีทั้้�งด้้านทฤษฎีี  และปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐานการศึึกษาระหว่่าง
ประเทศของวิิชาชีีพบััญชีี  เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และจรรยาบรรณของวิิชาชีีพบััญชีี มีีความสามารถด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศที่่�ทัันต่่อความเปลี่่�ยนแปลงและจำำ�เป็็นต่่อการประกอบวิิชาชีีพ  สามารถปฏิิบััติิงานได้้ด้้วยความเป็็นมืืออาชีีพด้้าน
การบััญชีี มีีความรู้้�ด้้านงานวิิจััยหรืือสามารถสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ได้้
	วััตถุุประสงค์์ ของหลัักสููตร
1. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตในสาขาวิิชาการบััญชีีให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจในวิิชาการบััญชีี ประยุุกต์์ ในการประกอบอาชีีพ เพื่่�อสามารถ
นำำ�ไปประกอบอาชีีพอิิสระ และสามารถปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่ผู้้�ทำำ�
� บััญชีี ผู้้�สอบบััญชีี ผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�สอบบััญชีีภาษีีอากร ผู้้�วาง
ระบบบััญชีี และงานบััญชีีด้้านอื่่น� ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยมีีคุุณสมบััติิ  และวุุฒิิการศึึกษาตรงตามพระราชบััญญััติิการบััญชีี 
พ.ศ.2543 และพระราชบััญญััติิวิิชาชีีพบััญชีี พ.ศ.2547 ที่่จ� ะนำำ�ไปปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชน
2. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้มีีคุุณธรรม และจรรยาบรรณในวิิชาชีีพบััญชีี สามารถนำำ�ความรู้้�ทางการบััญชีีไปประยุุกต์์และ
ประกอบอาชีีพด้้านนัักวิิชาชีีพบััญชีี ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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3. เพื่่�อพััฒนาคุุณลัักษณะและคุุณสมบััติิของบััณฑิิตในสาขาวิิชาการบััญชีีให้้มีีวิิสััยทััศน์์ มีีความคิิดและทััศนคติิใน
เชิิงสร้้างสรรค์์ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
4. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตในสาขาวิิชาการบััญชีี  ให้้ได้้มาตรฐานวิิชาชีีพบััญชีี ซึ่่�งกำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี  และหน่่วย
งานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เพีียงพอต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในด้้านของเทคโนโลยีีที่่�มีีผลก
ระทบต่่อวิิชาชีีพบััญชีี
6. เพื่่�อเตรีียมพร้้อมให้้บััณฑิิตในสาขาวิิชาการบััญชีีให้้มีีความรู้้�และความสามารถในการทำำ�วิิจััยทางด้้านการบััญชีี

กำำ�หนดการใช้้ หลัักสููตร

เริ่่�มใช้้หลัักสููตรนี้้�ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2564 เป็็นต้้นไป

คุุณสมบััติิของผู้้�เข้้ าศึึกษา

ผู้้�สมััครเข้้ารัับการศึึกษาต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังต่่อไปนี้้� 
1.  เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
2.  เป็็นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง หรืือเทีียบเท่่า หรืืออนุุปริิญญา
3.  มีีเกณฑ์์คุุณสมบััติิเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้� ให้้เป็็นไปตามประกาศมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี เรื่่�องวิิธีีการรัับนัักศึึกษาและให้้นัักศึึกษา
พ้้นสภาพ พุุทธศัักราช 2550 (ภาคผนวก)

การคััดเลืือกผู้้�เข้้ าศึึกษา

1.  นัักเรีียนที่่�เข้้าศึึกษาโดยระบบคััดเลืือกของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
2.  นัักเรีียนที่่�มหาวิิทยาลััยธนบุุรีีดำำ�เนิินการคััดเลืือกเอง
3.  การคััดเลืือกโดยคณะบััญชีี ด้้วยวิิธีีการสอบข้้อเขีียนและ/หรืือการสอบสััมภาษณ์์

ระบบการจััดการศึึกษา

ระบบการศึึกษาใช้้ระบบการศึึกษาแบบทวิิภาค โดยใน 1 ปีีการศึึกษาแบ่่งออกเป็็น 2 ภาคการศึึกษาปกติิ  ซึ่่�งมีีระยะ
เวลาศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 15 สััปดาห์์ และการศึึกษาภาคฤดููร้้อนกำำ�หนดให้้มีีระยะเวลา และจำำ�นวนหน่่วยกิิตเทีียบเคีียงกัันได้้กัับ
การศึึกษาภาคปกติิ
การคิิดหน่่ วยกิิต
1. รายวิิชาภาคทฤษฏีีที่่�ใช้้เวลาบรรยายหรืืออภิิปรายปััญหา ไม่่น้้อยกว่่า 15 ชั่่�วโมงต่่อภาคการศึึกษาปกติิ  ให้้มีีค่่า
เท่่ากัับ 1 หน่่วยกิิตในระบบทวิิภาค
2. รายวิิชาภาคปฏิิบััติิ  ที่่�ใช้้เวลาฝึึกหรืือทดลอง   ไม่่น้้อยกว่่า 30 ชั่่�วโมงต่่อภาคการศึึกษาปกติิให้้มีีค่่าเท่่ากัับ  1
หน่่วยกิิตในระบบทวิิภาค
3. การฝึึกงานหรืือการฝึึกภาคสนามที่่�ใช้้เวลาฝึึกหรืือทดลอง ไม่่น้้อยกว่่า 45 ชั่่�วโมงต่่อภาคการศึึกษาปกติิ ให้้มีีค่่า
เท่่ากัับ 1 หน่่วยกิิตในระบบทวิิภาค

ระยะเวลาการศึึกษา

1.  ผู้้�ที่่�จบ ม.6 / ปวช. : ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีีการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา
2.  ผู้้�ที่่�จบ ปวส. / เทีียบเท่่าขึ้้�นไป : ระยะเวลาการศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีีการศึึกษา และไม่่เกิิน 8 ปีีการศึึกษา ขึ้้�นอยู่่�
กัับหน่่วยกิิตที่่�ได้้รัับการเทีียบโอน
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จำำ�นวนหน่่วยกิิต รวมตลอดหลัักสููตรไม่่น้้อยกว่่า  129  หน่่วยกิิต
1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป				
30 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
  3  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มสัังคมศาสตร์์
  3  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสาตร์์และวิิทยาศาสตร์์   9  หน่่วยกิิต
4.  กลุ่่�มวิิชาภาษา
15  หน่่วยกิิต
2. หมวดวิิชาเฉพาะ				
93 หน่่ วยกิิต
1.  กลุ่่�มวิิชาแกน
36  หน่่วยกิิต
2.  กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
42  หน่่วยกิิต
3.  กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือกหรืือกลุ่่�มวิิชาโท
15  หน่่วยกิิต
3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี 				
6 หน่่ วยกิิต
2. กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
ประกอบด้้ วย รายวิิชาและจำำ�นวนหน่่ วยกิิต ดัังนี้้�
00 6001   สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง
     3(3-0-6)
1. กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
  และการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 3 หน่่ วยกิิต
  Society, Economy, Politics and Democratic System
00 5000   มนุุษยสััมพัันธ์์
     3(3-0-6)
00 6002   กฎหมายเบื้้�องต้้น
     3(3-0-6)
  Human Relation
  Introduction to Law
00 5001   สารนิิเทศและการศึึกษาค้้นคว้้า      1(2-0-2)
00 6003   จิิตวิิทยาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     3(3-0-6)
  Information Services and Study Fundamentals
  Psychology for Quality of Life
00 5002   ศิิลปวััฒนธรรม
     3(3-0-6)
00 6004   จิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม         3(3-0-6)
  Art and Culture
  Business and Industrial Psychology
00 5003   อารยธรรม
     3(3-0-6)
00 6005   การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร    3(3-0-6)
  Civilization
  ธรรมชาติิ 
00 5006   จริิยศาสตร์์ วิิสััยทััศน์์ และการดำำ�รงชีีวิิต  3(3-0-6)
  Environmental and Natural Resources Management
  
  Moral, Vision and Life Style
00 5007   ทัักษะเพื่่�อการเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง  1(0-2-4) 00 6007   เศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน      3(3-0-6)
  Sufficient Economy and Community Business
  Study Skills and Self-Development
     3(3-0-6)
00 5008   พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
     1(0-2-4) 00 6010   การพััฒนาบุุคลิิกภาพ 
  Personality Development
  Physical Education for Quality of Life
     3(3-0-6)
00 5009   ภููมิิปััญญาไทย
     3(3-0-6) 00 6011   ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางธุุรกิิจ
  Introduction to Business    
  Thai Folk Wisdom
00 5011   ปรััชญาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
     3(3-0-6) 00 6013   การจััดการและการเป็็นผู้้�ประกอบการ   3(3-0-6)
  Management and Entrepreneurship
  Philosophy and Life
     3(3-0-6)
00 5012   ความเป็็นพลเมืือง
     3(3-0-6) 00 6015   ไทยศึึกษา
  Thai Studies
  Citizenships
00 5013   ทัักษะการรู้้�สารสนเทศ
     3(3-0-6) 00 6017   การศึึกษาเฉพาะท้้องถิ่่�น (ธนบุุรีีศึึกษา)  3(3-0-6)
  Local Studies (Thonburi Studies)   
  Information Literacy Skills

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จำำ�นวน 30 หน่่ วยกิิต
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3. กลุ่่�มวิิชาภาษาและการสื่่�อสาร จำำ�นวน 15 หน่่ วยกิิต
บัังคัับเรีี ยน 9 หน่่ วยกิิต
00 7000   ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
     3(3-0-6)
  Communication Skills in Thai
00 7015   ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
     3(2-2-5)
  English for Everyday Life
00 7016   ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
     3(2-2-5)
  English for Communication
เลืือกเรีี ยนไม่่ น้้อยกว่่ า 6 หน่่ วยกิิต จากรายวิิชาต่่ อไปนี้้�
00 7006   ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการนำำ�เสนอ      3(2-2-5)
  English for Presentations
00 7010   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 1
     3(2-2-5)
  Japanese I
00 7011   ภาษาญี่่�ปุ่่�น 2
     3(2-2-5)
  Japanese II
00 7012   ภาษาจีีน 1
     3(2-2-5)
  Chinese I
00 7013   ภาษาจีีน 2
     3(2-2-5)
  Chinese II
00 7017   การฟัังและการพููดภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Listening and Speaking English  
00 7018   การอ่่านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ      3(2-2-5)
  Reading and Writing English
00 7019   ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 1     
     3(2-2-5)
  English  for Careers I
00 7020   ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 2      
     3(2-2-5)
  English for Careers II
00 7021   ภาษาลาวเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Laos for Beginners
00 7022   ภาษาเขมรเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Cambodian for Beginners
00 7023   ภาษาพม่่าเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Burmese for Beginners
00 7024   ภาษาบาฮาซาเบื้้�องต้้น
     3(2-2-5)
  Bahasa for Beginners
00 7026 ภาษาอัังกฤษทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ 3(2-2-5)
English for Information Technologies
4. กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์ 9 หน่่ วยกิิต
เลืือกเรีียนจำำ�นวน 3 วิิชา จำำ�นวน 9 หน่่วยกิิต จาก
รายวิิชาต่่อไปนี้้�
00 8000   คณิิตศาสตร์์ทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General  Mathematics

00 8001   สถิิติิทั่่�วไป
     3(3-0-6)
  General Statistics
00 8002   วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
      3(3-0-6)
  Science for Quality of Life  
00 8003   พื้้�นฐานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีี      3(2-2-5)
  สารสนเทศ
  Computer and Information Technology
  Fundamentals
00 8007   การคิิดและการตััดสิินใจ
     3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making

หมวดวิิชาเฉพาะด้้ าน ประกอบด้้ วย 3 กลุ่่�มวิิชา

90 หน่่ วยกิิต
1. กลุ่่�มวิิชาแกน จำำ�นวน 42 หน่่ วยกิิต
20 1101   หลัักการตลาด
     3(3-0-6)
  Principles of Marketing
20 2105   หลัักการบริิหาร
     3(3-0-6)
  Principles of Management
20 2106   กฎหมายธุุรกิิจและจริิยธรรม
     3(3-0-6)
  Business Law and Ethics
20 4115   การจััดการกลยุุทธ์์
     3(3-0-6)
  Strategic Management
*41 1102 การจััดการฐานข้้อมููล และการวิิเคราะห์์ 3(3-0-6)
               ข้้อมููลทางธุุรกิิจ
Database Management & Business Data Analytics
41 1103  หลัักเศรษฐศาสตร์์                               3(3-0-6)
Principles of Economics
41 1104  การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณในระบบ           3(3-0-6)
การจััดการการผลิิต
Quantitative Analysis in Production Management System
41 1105  การเงิินและการจััดการการเงิิน              3(3-0-6)
Finance and Financial Managemen)
*41 1106 การใช้้ไมโครซอฟท์์ เอ็็กซ์์เซลในงานบััญชีี  3(2-2-5)
Microsoft Excel in Accounting
*41 3108 วิิจััยทางการบััญชีี 1                             3(3-0-6)
Accounting Research 1
*41 3109 วิิจััยทางการบััญชีี 2                             3(3-0-6)
Accounting Research 2
41 4107  ภาษาอัังกฤษทางวิิชาชีีพบััญชีี               3(2-2-5)
English for Professional Accountancy
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2. กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ จำำ�นวน 36 หน่่ วยกิิต
41 1101   การบััญชีีชั้้�นต้้น
     3(3-0-6)
  Priciple of Accounting
41 2105   การภาษีีอากร 1                                 3(3-0-6)
  Taxation 1
41 2202   การบััญชีีชั้้�นกลาง 1
     3(3-0-6)
  Intermediate Accounting 1
41 2203   การบััญชีีชั้้�นกลาง 2
     3(3-0-6)
  Intermediate Accounting 2
41 3204   การบััญชีีต้้นทุุน
     3(3-0-6)
  Cost Accounting
41 3205   การบััญชีีบริิหาร
     3(3-0-6)
         Managerial Accounting
41 3211   การตรวจสอบภายในและการควบคุุมภายใน   3(3-0-6)
  Internal Audit and Internal Control
41 3212   การสอบบััญชีี   
     3(3-0-6)
  Auditing
41 4211   การบััญชีีชั้้�นสููง 1
     3(3-0-6)
  Advanced Accounting 1
41 4212   การบััญชีีชั้้�นสููง 2
     3(3-0-6)
  Advanced Accounting 2
41 4213   รายงานทางการเงิินและการวิิเคราะห์์    3(3-0-6)
  Financial Reporting and Analysis
41 4214   ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี       3(3-0-6)
  Accounting Information System
41 4215   การภาษีีอากร 2
     3(3-0-6)
  Taxation 2
41 4216   สััมมนาการบััญชีีการเงิิน
     3(3-0-6)
  Seminar in Financial Accounting
41 3301   การบััญชีีเฉพาะกิิจการ
      3(3-0-6)
  Accounting for Specific Enterprises
41 3302   การบััญชีีหน่่วยงานภาครััฐ
     3(3-0-6)
  Public Sector Accounting
41 3303   การเงิินส่่วนบุุคคล
     3(3-0-6)
  Personal Finance
41 3304   ตลาดเงิิน และตลาดทุุน
     3(3-0-6)
  Money and Capital Market
41 3305   นโยบายการเงิินและการคลััง
     3(3-0-6)
  Monetary and Public Finance Policies
41 4301   นโยบายบััญชีี 
     3(3-0-6)
  Accounting Policy
41 4302   การวางแผนและการควบคุุมทางการเงิิน 3(3-0-6)
  Financial Planning and Control
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41 4303   การลงทุุนและการวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์    3(3-0-6)
  Investment and Securities Analysis
41 4304   การวิิเคราะห์์และการบริิหารความเสี่่�ยง 3(3-0-6)
  ทางการเงิิน
  Financial Risk Analysis and Management
41 4305   การบััญชีีสำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน      3(3-0-6)
  Financial Instruments
กลุ่่�มวิิชาการตรวจสอบและภาษีีอากร
41 4306   สััมมนาการสอบบััญชีี
     3(3-0-6)
  Seminar in Auditing
41 4307   สััมมนาการตรวจสอบภายใน
     3(3-0-6)
  Seminar in Internal Auditing
41 4308   การใช้้คอมพิิวเตอร์์ในการจััดทำำ�และ      3(3-0-6)
  ตรวจสอบบััญชีี
  Computerized Auditing
41 4309   นิิติิบััญชีีศาสตร์์
     
     3(3-0-6)
  Forensic Accounting
41 4310   การวางแผนภาษีี
     3(3-0-6)
  Tax Planning
41 4311   สััมมนาการภาษีีอากร
     3(3-0-6)
  Seminar in Taxation
41 4312   กฎหมายและการภาษีีอากรสำำ�หรัับ      3(3-0-6)
  ธุุรกิิจส่่งออก และธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน
  Business Law and Taxation for Export and
  
  Board of Investment : BOI
กลุ่่�มวิิชาอื่่�นๆ
41 3313   โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางการบััญชีี       3(3-0-6)
  Accounting Software Package
41 4314   การวิิเคราะห์์และออกแบบระบบ       3(3-0-6)
  สารสนเทศทางการบััญชีี
  Accounting Information System Design and
  Analysis
41 4316   การวางแผน และการควบคุุมกำำ�ไร      3(3-0-6)
  Profit Planning and Control
41 4318   การบััญชีีเพื่่�อการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม      3(3-0-6)
  Environmental Management Accounting
41 4319   การเตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษาทางการบััญชีี  1(30)
  Co-operative Educational Orientation
41 4320   สหกิิจศึึกษาทางการบััญชีี 
       6(400)
  Co-operative Education in Accounting
41 4321   ปััญหาพิิเศษทางการบััญชีี 
     3(3-0-6)
  Special Problem  in Accounting

41 4322   การบััญชีีปฎิิบััติิการ
     3(3-0-6)
  Accountant Internship
41 4323   ฝึึกปฏิิบััติิการวิิชาชีีพทางบััญชีี            3(3-126)
               Training for Proficiency Accounting

3. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี
จำำ�นวน 6 หน่่ วยกิิต

เลืือกเรีียนอย่่างน้้อย 2 วิิชา จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต จาก
รายวิิชาที่่�เปิิดสอนในมหาวิิทยาลััยธนบุุรีี  ในระดัับไม่่ต่ำำ��กว่่า
ปริิญญาตรีี โดยไม่่ซ้ำำ��กัับรายวิิชาที่่�เคยเรีียนมาแล้้ว 
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แผนการศึึกษา หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต สาขาวิิชาการบััญชีี
	ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 7000 ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
00 7015 ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
00 xxxx วิิชาเลืือกทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
20 1101 หลัักการตลาด
41 1101 การบััญชีีชั้้�นต้้น
41 1103 หลัักเศรษฐศาสตร์์
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (x-x-x)

ปีี ที่่� 1 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
00 xxxx วิิชาเลืือกทางสัังคมศาสตร์์
3 (3-0-6)
00 xxxx วิิชาเลืือกทางมนุุษย์์ศาสตร์์
3 (3-0-6)
00 7016 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
3 (2-2-5)
00 xxxx วิิชาเลืือกทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
3 (x-x-x)
41 1104 การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณในระบบการจััดการการผลิิต
3 (3-0-6)
41 1105 การเงิินและการจััดการการเงิิน
3 (3-0-6)
รวม
18 (x-x-x)
ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 xxxx วิิชาเลืือกทางภาษา 1
00 xxxx วิิชาเลืือกทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
20 2105 หลัักการบริิหาร
20 2106 กฎหมายธุุรกิิจและจริิยธรรม
41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 1
41 2203 การบััญชีีชั้้�นกลาง 2
รวม
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หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18 (x-x-x)

	ปีี ที่่� 2 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
*41 1102 การจััดการฐานข้้อมููล และการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทางธุุรกิิจ
3 (3-0-6)
*41 1106 การใช้้ไมโครซอฟท์์เอ็็กซ์์เซลในงานบััญชีี
3 (2-2-5)
41 2105 การภาษีีอากร 1
3 (3-0-6)
41 3204 การบััญชีีต้้นทุุน
3 (3-0-6)
41 3211 การตรวจสอบภายในและการควบคุุมภายใน
3 (3-0-6)
xx xxxx วิิชาเลืือกเสรีี
3 (x-x-x)
41 xxxx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 1
3 (3-0-6)
รวม
21 (x-x-x)
ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
*41 3108 วิิจััยทางการบััญชีี 1
41 3205 การบััญชีีบริิหาร
41 3212 การสอบบััญชีี
41 4211 การบััญชีีชั้้�นสููง 1
41 4212 การบััญชีีชั้้�นสููง 2
41 43xx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 2
รวม

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-x-x)
18 (18-x-x)

ปีี ที่่� 3 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
00 xxxx วิิชาเลืือกทางภาษา 2
*41 3109 วิิจััยทางการบััญชีี 2
41 4215 การภาษีีอากร 2
41 4107 ภาษาอัังกฤษทางวิิชาชีีพบััญชีี
41 4213 รายงานทางการเงิินและการวิิเคราะห์์
41 4214 ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี
41 xxxx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 3

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ 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)
3 (3-x-x)

รวม

21 (20-x-x)
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ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 1
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
41 xxxx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 4
41 xxxx วิิชาเลืือกจากกลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก 5
รวม
	ปีี ที่่� 4 / ภาคการศึึกษาที่่� 2
รหััสวิิชา
ชื่่�อวิิชา
20 4115 การจััดการกลยุุทธ์์
41 4216 สััมมนาการบััญชีีการเงิิน
xx xxxx วิิชาเลืือกเสรีี
รวม
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หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6 (6-0-12)

หน่่ วยกิิต (ทฤษฎีี-ปฏิิบััติิ-ค้้ นคว้้ า)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-x-x)
9 (9-x-x)

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป

คำ�อธิบายรายวิชา
สาขาวิชาการบัญชี

*41 1102 การจััดการฐานข้้อมููลและการวิิเคราะห์์ 3(3-0-6)
ข้้อมููลทางธุุรกิิจ
ดููรายละเอีียดหน้้า 291 - 299
*41 1102 Database Management and Business Data
Analytics
หมวดวิิชาเฉพาะ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
กลุ่่�มวิิชาแกน
ระบบฐานข้้อมููล ระบบจััดการฐานข้้อมููล ชนิิดของฐาน
20 1101 หลักการตลาด			
3(3-0-6)
ข้้อมููล แบบจำำ�ลองฐานข้้อมููลเชิิงสััมพัันธ์์ ตาราง คีีย์์ พจนานุุกรม
20 1101 Principle of Marketing
ข้้อมููล การนำำ�เข้้าข้้อมููล การสืืบค้้นข้้อมููล การจััดการข้้อมููลและ
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในงานธุุรกิิจ การออกรายงาน การใช้้
แนวความคิดทางการตลาด สิง่ แวดล้อมทางการตลาด
โปรแกรมประยุุกต์์เพื่่�อจััดการข้้อมููลทางธุุรกิิจ
การวิเคราะห์ทางการตลาดศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคการแบ่งส่วน
การตลาด การเลือกกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย การวางตำ�แหนง่ ผลติ ภัณฑ์
41 1103 หลัักเศรษฐศาสตร์์
3(3-0-6)
การกำ�หนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด
41 1103 Principles of Economics
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
20 2105 หลักการบริหาร			
3(3-0-6)
แนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์ ทฤษฎีีราคา และการจััดการ
20 2105 Principle of Management
ทรััพยากร พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ทฤษฎีีการผลิิต ต้้นทุุน รายรัับ 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุุปสงค์์ อุุปทาน และการกำำ�หนดราคาในตลาดประเภทต่่างๆ
แนวคิดหลักการและหน้าที่สำ�คัญทางการบริหาร
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนแก่่ปััจจััยการผลิิต รายได้้ประชาชาติิ 
เพื่อให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการ
การบริิโภค การออมและการลงทุุน และการค้้าระหว่่างประเทศ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยนำ�การวางแผน การ
นโยบายต่่างๆ ของรััฐ นโยบายการเงิิน การคลััง และนโยบาย
จัดองค์การ การนำ�และการควบคุม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เศรษฐกิิจมหภาคอื่่�นๆ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้วิิเคราะห์์ปััญหาทางเศรษฐกิิจ
และนโยบายขององค์การ โดยคำ�นึงถึงหลักธรรมมาภิบาล
ที่่�เกิิดขึ้้�นในภาคเอกชนและธุุรกิิจ
20 2106 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
3(3-0-6)
20 2106 Business Law and Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรมสัญญา
ทรัพย์สิน หนี้และศึกษาหลักกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศ
สัญญาที่สำ�คัญ ประกอบด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ค้ำ�ประกัน
จำ�นอง จำ�นำ�ตัวแทนนายหน้า ตั๋วเงิน กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา ตลอดจนการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้กฎหมายทางธุรกิจ

41 1104 การวิิเคราะห์์ เชิิงปริิ มาณในระบบ 3(3-0-6)
การจััดการการผลิิต	
41 1104 Quantitative Analysis in Production Management
System
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
บทบาท หน้้าที่่� และความสำำ�คััญของระบบการผลิิต
การเลืือกทำำ�เลที่่�ตั้้�ง ประเภทของกระบวนการผลิิต การพยากรณ์์
การวางแผนการผลิิตเพื่่�อใช้้ทรััพยากรการผลิิตให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุด การประกัันคุุณภาพ การจััดการสิินค้้าคงคลััง ประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลของระบบการผลิิต การใช้้เทคนิิค PERT/CPM
20 4115 การจััดการกลยุุทธ์์ 		
3(3-0-6)
เพื่่�อวางแผนและควบคุุมโครงการ ทั้้�งนี้้�โดยการประยุุกต์์ใช้้หลััก
20 4115 Strategic Management
การวิิเคราะห์์เชิิงปริิมาณในการแก้้ปััญหาทางธุุรกิิจ ได้้แก่่ ตััว
วิิชาบัังคัับก่่ อน : เป็็ นนัักศึึกษาชั้้�นปีี สุุดท้้ าย
แบบขนส่่ง ตััวแบบพััสดุุคงคลััง ตััวแบบแถวคอย ตััวแบบการ
ความหมาย ความสำำ�คััญ และองค์์ประกอบของการ
ตััดสิินใจ ทฤษฎีีการแข่่งขััน เป็็นต้้น
จััดการกลยุุทธ์์ ระดัับและประเภทของกลยุุทธ์์ กระบวนการจััดการ
กลยุุทธ์์ การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมทั้้�งภายนอกและภายในของ
กิิจการ การวางแผนกลยุุทธ์์ภายใต้้สภาพแวดล้้อมที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลง
การนำำ�กลยุุทธ์์ไปปฏิิบััติิและประเมิินผล ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
นโยบายและแผนกลยุุทธ์์ของหน่่วยงานในระดัับต่า่ งๆ
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41 1105 การเงิินและการจััดการการเงิิน
3(3-0-6)
41 1105 Finance and Financial Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
บทบาทตลาดเงิินตลาดทุุน เป้้าหมายและหน้้าที่่�ของ
ผู้้�บริิหารทางการเงิิน การวิิเคราะห์์งบการเงิิน การวางแผนและ
พยากรณ์์ทางการเงิิน การบริิหารเงิินทุุนหมุุนเวีียน ได้้แก่่การ
บริิหารเงิินสด  การบริิหารลููกหนี้้�การค้้า  และการบริิหารสิินค้้า
คงเหลืือ  งบประมาณเงิินสด มููลค่่าของเงิินตามเวลา (Time
Value of Money) งบประมาณจ่่ายลงทุุน (Capital Budgeting) โครงสร้้างเงิินทุุน และต้้นทุุนของเงิินทุุน  แหล่่งเงิินทุุนทั้้�ง
ในระยะสั้้�น และระยะยาว  การประเมิินความเสี่่�ยง นโยบาย
การจ่่ายเงิินปัันผลและจรรยาบรรณของนัักการเงิิน
*41 1106 การใช้้ไมโครซอฟท์์ เอ๊๊กซ์์เซลในงานบััญชีี 3(2-2-5)
*41 1106 Microsoft Excel in Accounting
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ฟัังก์์ชั่่�นต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับงานบััญชีี  ได้้แก่่ ฟัังชั่่�น
วัันที่่� ข้้อความ การรวมค่่า การค้้นหาข้้อมููล การหามููลค่่า
ปััจจุุบัันสุุทธิิ การหาอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง การคำำ�นวณ เงิิน
งวดที่่�เท่่ากััน เครื่่�องมืือเอ็็กซ์์เซลสำำ�หรัับงานบััญชีี ได้้แก่่ การ
กำำ�หนดชื่่�อเซลล์์และกลุ่่�มเซลล์์เพื่่�อการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทาง
บััญชีีการเงิิน การนำำ�เข้้าข้้อมููลจากแหล่่งอื่่�นมาใช้้ในงานด้้าน
บััญชีี  การตรวจสอบความถููกต้้องข้้อมููลก่่อนนำำ�เข้้าจััดทำำ�งบ
การเงิิน การกรองและวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบต่่าง ๆ การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลบััญชีีแบบอััตโนมััติิ  การวิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลทางบััญชีี
ด้้วย Pivot Tables การวิิเคราะห์์แบบ Cross-Tabulation การ
วิิเคราะห์์แนวโน้้มของยอดขาย และค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ การวิิเคราะห์์
สััดส่่วนของข้้อมููลทางการเงิิน การสรุุปข้้อมููลและการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลในรููปแบบต่่างๆ การคำำ�นวณด้้วย Pivot Table

*41 3109 วิิจััยทางการบััญชีี 2
3(3-0-6)
*41 3109 Accounting Research 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 3108 วิิจััยทางการบััญชีี 1
เครื่่�องมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ทั้้�งเชิิงปริิมาณ
และเชิิงคุุณภาพ  การตรวจสอบคุุณภาพเครื่่�องมืือ การเก็็บ
รวบรวมข้้อมููล การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงปริิมาณด้้วยโปรแกรม
สำำ�เร็็จรููปทั้้�งสถิิติิเชิิงพรรณนา และเชิิงอ้้างอิิง  การสรุุปผลการ
วิิจััย  และการอภิิปรายผล การเขีียนรายงานการวิิจััย และการ
เขีียนบทความเพื่่�อการนำำ�เสนองานวิิจััย
41 4107 ภาษาอัังกฤษทางวิิชาชีีพบััญชีี
3(3-0-6)
41 4107 English for Professional Accountancy
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 1101 การบััญชีีชั้้�นต้้ น
คำำ�ศััพท์์และความหมายทางการบััญชีี สำำ�นวนภาษา
และโครงสร้้างประโยคภาษาอัังกฤษที่่�ใช้้ในเอกสารทางธุุรกิิจ
เรีียนรู้้�และฝึึกใช้้ศััพท์์ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับชื่่�อบััญชีีต่่างๆ ที่่�
ปรากฏอยู่่�ในงบการเงิิน การสื่่�อสารด้้วยภาษาอัังกฤษในการ
ปฏิิบััติิงานด้้านบััญชีี การบัันทึึกรายการบััญชีี การผ่่านรายการ
และการจััดทำำ�งบการเงิิน การดำำ�เนิินการที่่� เกี่่�ยวข้้องกัับทาง
บััญชีี การสื่่�อสารระหว่่างบุุคลากรทางการบััญชีีและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ในบริิบททางธุุรกิิจ

กลุ่่�มวิิชาเอกบัังคัับ
41 1101 การบััญชีีชั้้�นต้้ น
3(3-0-6)
41 1101 Principles of Accounting
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
สภาพแวดล้้อมทางการบััญชีีโดยทั่่�วไป ความหมาย
วััตถุุประสงค์์ และประโยชน์์ของข้้อมููลทางการบััญชีี กรอบแนวคิิด
สำำ�หรัับการรายงานทางการเงิิน วิิธีีการบัันทึึกบััญชีีตามหลัักการ
บััญชีีคู่่� การบัันทึึกรายการในสมุุดรายวัันทั่่�วไปและสมุุดรายวััน
*41 3108 วิิจััยทางการบััญชีี 1
3(3-0-6) เฉพาะ และการผ่่านรายการไปยัังบััญชีีแยกประเภท การปรัับปรุุง
*41 3108 Accounting Research 1
และปิิดบััญชีีเมื่่�อสิ้้�นงวด การจััดทำำ�งบทดลอง กระดาษทำำ�การ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : การบััญชีีชั้้�นกลาง 2
และงบการเงิิน สำำ�หรัับกิิจการให้้บริิการ  พาณิิชยกรรม อุุตสาหกรรม
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการวิิจััย ความหมาย การบััญชีีเกี่่�ยวกัับเงิินสด ระบบเงิินสดย่่อย
วััตถุุประสงค์์ ประโยชน์์ของการวิิจััย ประเภทของงานวิิจััย
กระบวนการในการทำำ�วิิจััย แหล่่งข้้อมููลของการวิิจััยทางการ 41 2105 การภาษีีอากร 1
3(3-0-6)
บััญชีี ลัักษณะของการวิิจััยทางการบััญชีี การวิิเคราะห์์ปััญหา 41 2105 Taxation 1
ทางบััญชีีเพื่่�อกำำ�หนดหััวเรื่่�องโครงการวิิจััย รวมทั้้�งการฝึึกปฏิิบััติิ วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การกำำ�หนดหััวเรื่่�องโครงการวิิจััยทางการบััญชีี  การทบทวน
หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการจััดเก็็บภาษีีอากรตามประมวล
วรรณกรรม การใช้้สถิิติิเพื่่�อการวิิจััย และระเบีียบวิิธีีวิิจััยทั้้�งเชิิง รััษฎากรที่่ใ� ช้้อยู่่�ในปััจจุุบันั ได้้แก่่ ภาษีีเงิินได้้บุคุ คลธรรมดา ภาษีี
ปริิมาณ และเชิิงคุุณภาพ
เงิินได้้นิิติิบุุคคล ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะและอากร
แสตมป์์  ภาษีีศุุลกากร ภาษีีสรรพสามิิต ภาษีีหััก ณ ที่่�จ่่าย การ
คำำ�นวณภาษีี การจดทะเบีียน และการยื่่�นแบบแสดงรายการ
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 1
3(3-0-6)
41 2202 Intermediate Accounting 1
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 1101 การบััญชีีขั้้�นต้้ น
             แนวคิิดหลัักการและวิิธีีการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์ ความ
หมาย การจำำ�แนกประเภทสิินทรััพย์์ การวััดมููลค่่าและการรัับรู้้�
รายการ การตีีราคา การจััดแบ่่งส่่วนสิินทรััพย์เ์ ป็็นต้้นทุุนและค่่า
ใช้้จ่่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน เกี่่�ยวกัับเงิินสด
และรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ลููกหนี้้�และตั๋๋�วเงิินรัับ  เงิินลงทุุน  
สิินค้้าคงเหลืือ ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ต้้นทุุนการกู้้�ยืืม
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน การด้้อยค่่า
ของสิินทรััพย์์ การแสดงรายการสิินทรััพย์์ ในงบแสดงฐานะการ
เงิิน งบกำำ�ไรขาดทุุนและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ และการเปิิด
เผยข้้อมููล
41 2203 การบััญชีีชั้้�นกลาง 2
3(3-0-6)
41 2203 Intermediate Accounting 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 1101 การบััญชีีขั้้�นต้้ น
    
 หลัักการและวิิธีีการบััญชีีเกี่่�ยวกัับรายการหนี้้�สิินและ
ส่่วนของเจ้้าของ ความหมายของหนี้้�สิินประเภทต่่างๆ การ
จำำ�แนกประเภท การวััดมููลค่่าและการรัับรู้้�รายการหนี้้�สิิน
หมุุนเวีียน และหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน ประมาณการหนี้้�สิิน หนี้้�
สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น การตีีราคา การแสดงรายการในงบการเงิิน
และหลัักการเปิิดเผยข้้อมููล การบััญชีีเกี่่�ยวกัับห้้างหุ้้�นส่่วนว่่า
ด้้วย การจััดตั้้�งการดำำ�เนิินงาน การแบ่่งผลกำำ�ไรขาดทุุน การ
เปลี่่�ยนแปลงในส่่วนของผู้้�เป็็นหุ้้�นส่่วน การเลิิกกิิจการและการ
ชำำ�ระบััญชีีของห้้างหุ้้�นส่่วน การบััญชีีสำำ�หรัับบริิษััทจำำ�กััด และ
บริิษััทมหาชนจำำ�กััดว่่าด้้วยการจััดตั้้�งบริิษััท การจำำ�หน่่ายหุ้้�น
การจััดทำำ�งบการเงิิน การเพิ่่�มทุุนและการลดทุุน ส่่วนเกิินทุุน
ประเภทต่่างๆ กำำ�ไรต่่อหุ้้�น การจััดสรรกำำ�ไรสะสม การเลิิกบริิษััท
และการชำำ�ระบััญชีี  การแสดงรายการส่่วนของเจ้้าของในงบ
การเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล และการจััดทำำ�งบกระแสเงิินสด

41 3205 การบััญชีีบริิ หาร
3(3-0-6)
41 3205 Managerial Accounting
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 3204 การบััญชีีต้้นทุุน
บทบาทของการบััญชีีบริิหารในองค์์กรธุุรกิิจ ความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างต้้นทุุน ปริิมาณ กำำ�ไร การบััญชีีต้้นทุุนรวมและ
ต้้นทุุนผัันแปร การจััดทำำ�งบประมาณ การกำำ�หนดราคาสิินค้้า
และราคาโอน ข้้อมููลทางต้้นทุุนที่่�ใช้้เพื่่�อประโยชน์์ในการตััดสิิน
ใจ การวิิเคราะห์์การจ่่ายลงทุุน การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนเพื่่�อการ
ตััดสิินใจภายใต้้สภาวการณ์์ที่่�แน่่นอนและไม่่แน่่นอน การบััญชีี
ตามความรัับผิิดชอบ การควบคุุมคุุณภาพ การวััดผลการดำำ�เนิิน
งานและการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน และเทคนิิคต่่างๆ เพื่่�อ
สนัับสนุุนการตััดสิินใจในด้้านการบริิหารต้้นทุุนของกิิจการ
41 4211 การบััญชีีชั้้�นสููง 1 		
3(3-0-6)
41 4211 Advanced Accounting 1
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 1 และ
41 2203 การบััญชีีชั้้�นกลาง 2
การเปลี่่�ยนแปลงทางการบััญชีีและการแก้้ไขข้้อผิิด
พลาด การบััญชีีสำำ�หรัับรายการที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศและ
การแปลงค่่างบการเงิิน การบััญชีีสำำ�นัักงานใหญ่่และสาขาทั้้�ง
ในและต่่างประเทศ การบััญชีีสััญญาก่่อสร้้าง  การบััญชีีสำำ�หรัับ
ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ การบััญชีีสำำ�หรัับธุุรกิิจฝากขาย การ
บััญชีีสำำ�หรัับการร่่วมการงาน การบััญชีีสำำ�หรัับสััญญาเช่่า งบ
การเงิินระหว่่างกาล และการรัับรู้้�รายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับ
ลููกค้้า   

41 4212 การบััญชีีชั้้�นสููง 2		
3(3-0-6)
41 4212 Advanced Accounting 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 1 และ
41 2203 การบััญชีีชั้้�นกลาง 2
การบััญชีีสำำ�หรัับการรวมธุุรกิิจ การลงทุุนในบริิษััท
ย่่อย บริิษััทร่่วม  และกิิจการร่่วมค้้า การจััดทำำ�งบการเงิินรวม
41 3204 การบััญชีีต้้นทุุน
3(3-0-6) งบกระแสเงิินสดรวม การดำำ�เนิินธุุรกิิจเฉพาะด้้านการลงทุุน
41 3204 Cost Accounting
บริิษััทย่่อยในต่่างประเทศ การปรัับโครงสร้้างหนี้้�ที่่�มีีปััญหา  
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 1101 การบััญชีีขั้้�นต้้ น
การบััญชีีสำำ�หรัับกิิจการที่่�ประสบปััญหาทางการเงิิน และการ
ความสำำ�คััญและบทบาทการบััญชีีต้้นทุุนในองค์์กร บััญชีีสำำ�หรัับกิิจการที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร
ธุุรกิิจ ความหมายและแนวคิิดของต้้นทุุนต่่างๆ องค์์ประกอบ
ของต้้นทุุนการผลิิต การคำำ�นวณต้้นทุุนผลิิตภััณฑ์์ การปัันส่่วน
ค่่าใช้้จ่่ายการผลิิต ระบบบััญชีีที่่�ใช้้บัันทึึกต้้นทุุนการผลิิต การ
บััญชีีต้้นทุุนงานสั่่�งทำำ�  การบััญชีีต้้นทุุนช่่วงการผลิิต ระบบ
ต้้นทุุนฐานกิิจกรรม ระบบต้้นทุุนมาตรฐานและการวิิเคราะห์์
ผลต่่าง ต้้นทุุนผลิิตภััณฑ์์ร่่วมและผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้ ของเสีีย
ของสิ้้�นเปลืือง งานที่่�บกพร่่อง เศษซาก
279

41 3211 การตรวจสอบภายในและการควบคุุมภายใน 3(3-0-6)
41 3211 Internal Audit and Internal Control
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 1101 การบััญชีีขั้้�นต้้ น
     
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี วััตถุุประสงค์์และองค์์
ประกอบของการควบคุุมภายในตามแนวคิิดของ COSO การ
บริิหารความเสี่่ย� งขององค์์กรตามแนวคิิดของ COSO การประเมิิน
ประสิิทธิิภาพการควบคุุมภายใน แนวคิิดการตรวจสอบภายใน
และการจััดตั้้�งหน่่วยงานตรวจสอบภายใน จริิยธรรม และมาตรฐาน
การปฏิิบััติิงานวิิชาชีีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้้�นตอน
ของงานตรวจสอบภายใน กระบวนการและเทคนิิคการตรวจ
สอบ การตรวจสอบภายในกิิจกรรมที่่�สำำ�คััญขององค์์กร การ
ดำำ�เนิินงานตามหลัักบรรษััทภิิบาล รวมทั้้�งหน้้าที่่�และความรัับ
ผิิดชอบของผู้้�ตรวจสอบภายในต่่อการทุุจริิตในองค์์กร

41 4214 ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี
3(3-0-6)
41 4214 Accounting Information System
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 1101 การบััญชีีชั้้�นต้้ น
แนวคิิด หลัักการ และโครงสร้้างของระบบสารสนเทศ
ทางการบััญชีี การจััดทำำ�เอกสารของธุุรกิิจ การวิิเคราะห์์และ
การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบััญชีี วงจรธุุรกิิจ ระบบ
ย่่อยของระบบสารสนเทศทางการบััญชีีเกี่่�ยวกัับวงจรรายได้้
วงจรค่่าใช้้จ่่าย วงจรการผลิิต วงจรการบริิหารเงิิน รายงาน
ทางการเงิิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
แต่่ละวงจร การควบคุุมภายใน ทางเดิินเอกสารและสารสนเทศ
ทางการบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง การเลืือกใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
ทางการบััญชีีเพื่่�อสนัับสนุุนการตััดสิินใจของธุุรกิิจ
41 4215 การภาษีีอากร 2
3(3-0-6)
41 4215 Taxation 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 2105 การภาษีีอากร 1 41 2202
การบััญชีีชั้้�นกลาง 1 และ 41 2203 การบััญชีีชั้้�นกลาง 2
พระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543 การจััดทำำ�บััญชีี
ของนิิติิบุุคคล บุุคคลธรรมดา ภาษีีหััก ณ ที่่�จ่่าย ภาษีีมููลค่่า
เพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ การบัันทึึกรายการทางบััญชีี แนวคิิด
และความแตกต่่างระหว่่างเกณฑ์์การรัับรู้้�รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย
ตามหลัักการบััญชีีและเกณฑ์์ทางภาษีี  การจััดทำำ�กระดาษ
ทำำ�การเพื่่�อคำำ�นวณภาษีีตามประมวลรััษฎากร การปรัับปรุุง
กำำ�ไรทางบััญชีีให้้เป็็นกำำ�ไรเพื่่�อเสีียภาษีีอากรตามประมวล
รััษฎากร การบััญชีีภาษีีเงิินได้้ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน รวมทั้้�งการจััดทำำ�รายงานและแบบแสดงรายการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเสีียภาษีี 

41 3212 การสอบบััญชีี 			
3(3-0-6)
41 3212 Auditing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 1 และ
41 2203 การบััญชีีชั้้�นกลาง 2
    
แนวคิิดทั่่�วไป และกรอบแนวคิิดของมาตรฐานการ
สอบบััญชีีทั้้�งในประเทศ และระหว่่างประเทศ กฎหมายและพระ
ราชบััญญััติิเกี่่�ยวกัับการสอบบััญชีี จรรยาบรรณ และความรัับ
ผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีี การทุุจริิตและข้้อผิิดพลาด การวางแผน
งานสอบบััญชีี ความเสี่่ย� งในการสอบบััญชีี ความมีีสาระสำำ�คััญ
และการประเมิินความเสี่่�ยง หลัักฐานการสอบบััญชีี วิิธีีการ
รวบรวมหลัักฐาน และ วิิธีีการตรวจสอบ กระดาษทำำ�การของผู้้�
สอบบััญชีี การเลืือกตััวอย่่างในการสอบบััญชีี  การตรวจสอบ
สิินทรััพย์ หนี้้�สิิ
์ น ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น รายได้้ และค่่าใช้้จ่า่ ย รายงาน
การสอบบััญชีี แนวทางการตรวจสอบบััญชีีด้้วยคอมพิิวเตอร์์  
และการควบคุุมคุุณภาพการสอบบััญชีี การใช้้บริิการหรืือผล 41 4216 สััมมนาการบััญชีีการเงิิน
3(3-0-6)
งานของบุุคคลอื่่�น และการตรวจสอบรายงานเกี่่�ยวเนื่่�อง
41 4216 Seminar im Financial Accounting
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 1 และ
41 4213 รายงานทางการเงิินและการ
3(3-0-6) 41 2203 การบััญชีีชั้้�นกลาง 2
วิิเคราะห์์ งบการเงิิน
วิิเคราะห์์และอภิิปรายกรอบแนวคิิดสำำ�หรัับการ
41 4213 Financial Reporting and Analysis
รายงานทางการเงิินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 1 และ
สำำ�หรัับกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ กิิจการที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้
41 2203 การบััญชีีชั้้�นกลาง 2
เสีียสาธารณะ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการปฏิิบััติิงานด้้านการบััญชีี
หลัักการจััดทำำ�รายงานการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล และการเงิินสำำ�หรัับองค์์กรโดยใช้้กรณีีศึึกษา บทความ เอกสาร
ทางการบััญชีีของธุุรกิิจต่่างๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการ ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ มุ่่�งเน้้นประเด็็นที่่�น่่า
เงิิน แนวคิิด เทคนิิคและเครื่่�องมืือในการวิิเคราะห์์งบการเงิิน สนใจหรืือที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงด้้านการบััญชีีการเงิิน รวมถึึง
และการประเมิินข้้อมููลทางการบััญชีีอื่่�นที่่�สำำ�คััญเพื่่�อการตััดสิิน จรรยาบรรณวิิชาชีีพบััญชีี
ใจ การวิิเคราะห์์อุุตสาหกรรม ผลกระทบต่่องบการเงิินจากการ
ใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�แตกต่่างกััน จริิยธรรมของผู้้�เกี่่�ยวข้้องใน
การจััดทำำ�และการวิิเคราะห์์รายงานทางการเงิิน โดยเน้้นการ
ใช้้กรณีีศึึกษาหรืือเหตุุการณ์์จริิง
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กลุ่่�มวิิชาเอกเลืือก
กลุ่่�มวิิชาบััญชีีการเงิิน และการเงิิน
41 3301 การบััญชีีเฉพาะกิิจการ
3(3-0-6)
41 3301 Accounting for Specific Enterprises
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 1101 การบััญชีีขั้้�นต้้ น
ลัักษณะการดำำ�เนิินงานเฉพาะของธุุรกิิจ การบััญชีี
และการควบคุุมภายในเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน ส่่วนของ
เจ้้าของรายได้้และค่่าใช้้จ่่าย เอกสารธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้อง ระบบ
ภาษีี  รายงานผลการดำำ�เนิินงานและการแสดงฐานะทางการ
เงิินของธุุรกิิจ เช่่น กิิจการเพื่่�อสัังคมและสหกรณ์์ ธุุรกิิจประกััน
ภััย ธนาคาร สถาบัันการเงิิน ธุุรกิิจรัับเหมาก่่อสร้้าง ธุุรกิิจ
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ นิิติิบุุคคลอาคารชุุด โรงแรม โรงพยาบาล
กิิจการสาธารณููปโภค การสื่่�อสารและโทรคมนาคม ธุุรกิิจ
พาณิิชยกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การเกษตรกรรม ธุุรกิิจการท่่อง
เที่่�ยวและสัันทนาการ ธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี เป็็นต้้น  
41 3302 การบััญชีีหน่่วยงานภาครัั ฐ
3(3-0-6)
41 3302 Public Sector Accounting
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 1 และ
41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 2
ความหมาย วััตถุุประสงค์์ แนวคิิดและพััฒนาการ
ด้้านการบััญชีีของหน่่วยงานภาครััฐ นโยบายการบััญชีีและ
มาตรฐานการบััญชีีภาครััฐ ระบบและวิิธีีปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับ  การ
บััญชีีหน่่วยงานภาครััฐ การจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของ
หน่่วยงานภาครััฐ  

41 3304 ตลาดเงิินและตลาดทุุน
3(3-0-6)
41 3304 Money and Capital Market
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 1105 การเงิินและการจััดการการเงิิน
ระบบ โครงสร้้างและหลัักการดำำ�เนิินงานของตลาด
เงิิน และตลาดทุุน บทบาทและหน้้าที่่ข� องสถาบัันการเงิิน นโยบาย
การบริิหาร การจััดการ การดำำ�เนิินงาน เครื่่�องมืือทางการเงิิน
ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อตลาดการเงิินและสถาบัันการเงิิน ความ
สััมพัันธ์์ของตััวแปรที่่�มีีผลต่่อตลาดการเงิิน อััตราดอกเบี้้�ย การ
กำำ�กัับและควบคุุมสถาบัันการเงิิน ตลาดการเงิินระหว่่างประเทศ
ผลกระทบต่่อนโยบายเศรษฐกิิจและนโยบายการคลััง
41 3305 นโยบายการเงิินและการคลััง
3(3-0-6)
41 3305 Monetary and Public Finance Policy
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 1105 การเงิินและการจััดการการเงิิน
ทฤษฎีีการกำำ�หนดนโยบายเศรษฐกิิจ เป้้าหมายและ
เครื่่�องมืือในการดำำ�เนิินนโยบายเศรษฐกิิจมหภาค การรัักษา
เสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจ นโยบายการเงิินและการคลัังของ
รััฐบาล วิิวััฒนาการ ปััจจััยต่่างๆ ที่่�เป็็นตััวกำำ�หนดนโยบาย
แนวคิิดและเป้้าหมายในการใช้้นโยบาย ตลอดจนผลกระทบ
ทางเศรษฐกิิจต่่อการดำำ�เนิินงานของภาคธุุรกิิจ

41 4301 นโยบายบััญชีี
3(3-0-6)
41 4301 Accounting Policy
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 1 และ
41 2203 การบััญชีีชั้้�นกลาง 2
วิิวััฒนาการของการบััญชีี  สถาบัันวิิชาชีีพการบััญชีี 
41 3303 การเงิินส่่ วนบุุคคล
		
3(3-0-6) โครงสร้้างแนวคิิดทางการบััญชีี  กรอบแนวคิิดทางการบััญชีี 
41 3303 Personal Finance
มาตรฐานการรายงานทางการบััญชีี อภิิปรายถึึงการนำำ�นโยบาย
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การบััญชีีไปประยุุกต์์ใช้้และทางเลืือกในการปฏิิบััติิตามมาตรฐาน
        ทัักษะการจััดการเงิินของบุุคคลด้้วยเรื่่�องการจััดหา การบััญชีีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน หลัักการรัับรู้้� 
เงิินรายได้้ เทคนิิคการใช้้จ่่าย การออม การลงทุุนของบุุคคล การวััดมููลค่่าและการเปิิดเผยข้้อมููล
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง การจััดทำำ�
งบประมาณ การบริิหารหนี้้�สิินและเครดิิตส่่วนบุุคคล การ 41 4302 การวางแผนและการควบคุุมทางการเงิิน 3(3-0-6)
วางแผนการลงทุุน การออม การประกัันภััย การวางแผนภาษีี 41 4302 Financial Planning and Control
เงิินได้้บุุคคลธรรมดา รวมไปถึึงการวางแผนการเงิินเพื่่�อวััย วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 1105 การเงิินและการจััดการการเงิิน
เกษีียณของบุุคคลให้้มีีประสิิทธิิภาพ โดยน้้อมนำำ�หลัักปรััชญา
แนวคิิด ขอบเขตของการวางแผนและควบคุุมทางการ
เศรษฐกิิจพอเพีียง
เงิิน เทคนิิคเครื่่�องมืือต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการวางแผนและควบคุุม
ทางการเงิิน โดยเฉพาะเทคนิิคการพยากรณ์์ยอดขายและการ
วางแผนกำำ�ไร ขั้้�นตอนการวางแผนทางการเงิิน การจััดเตรีียม
ข้้อมููลและการจััดทำำ�งบประมาณเพื่่�อการวางแผนและการควบคุุม
ทางการเงิิน การติิดตามการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามแผนงาน
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41 4303 การลงทุุนและการวิิเคราะห์์หลักั ทรััพย์์ 3(3-0-6)
41 4303 Investment and Securities Analysis
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 1105 การเงิินและการจััดการการเงิิน
การวิิเคราะห์์ปัญ
ั หาในการควบคุุมทางการเงิิน ต้้นทุุน
ทางการเงิิน โครงสร้้างเงิินทุุน การวิิเคราะห์์หลักั ทรััพย์์ ชนิิดของ
หลัักทรััพย์ หลั
์ กั การจััดการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ การเลืือกกลุ่่�มหลััก
ทรััพย์์ โดยใช้้แบบจำำ�ลองภายใต้้ความเสี่่ย� ง การวิิเคราะห์์หลักั
ทรััพย์โ์ ดยพิิจารณาจากมููลค่่าที่่แ� ท้้จริิงของหลัักทรััพย์์ การคาด
คะเนกำำ�ไรสุุทธิิ และเงิินปัันผล และการประเมิินมููลค่่าหลัักทรััพย์์
41 4304 การวิิเคราะห์์ และการบริิหารความเสี่่�ยง 3(3-0-6)
ทางการเงิิน
41 4304 Financial Risk Analysis and Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 1105 การเงิินและการจััดการการเงิิน
ประเภทของความเสี่่�ยงทางการเงิิน ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้
เกิิดความเสี่่�ยงทางการเงิิน การสำำ�รวจความเสี่่�ยงทางการเงิิน
การวิิเคราะห์์ ขั้้�นตอนและวิิธีีการบริิหารความเสี่่�ยงทางการเงิิน
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการบริิหาร ความเสี่่�ยงทางการเงิิน การควบคุุม
ติิดตามและประเมิินผลการบริิหารความเสี่่�ยงทางการเงิิน
41 4305 การบััญชีีสำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน 3(3-0-6)
41 4305 Financial Instruments Accounting
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 1 และ
41 2203 การบััญชีีชั้้�นกลาง 2
ความหมายของเครื่่�องมืือทางการเงิิน การจััดระเภท  
การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน การแสดง
รายการ  การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน การด้้อยค่่า
การตััดรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิิน หนี้้�สิินทางการเงิิน และ
การบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง

41 4307 สััมมนาการตรวจสอบภายใน
3(3-3-6)
41 4307 Seminar in Internal Auditing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 3211 การควบคุุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน
อภิิปราย วิิเคราะห์์และค้้นคว้้าเพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�และ
ความเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�งในปััญหาใน การปฏิิบััติิงานของผู้้�ตรวจ
สอบภายใน แนวทางการแก้้ไข โดยใช้้กรณีีศึึกษา บทความ
และเอกสารต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
ตลอดจนประเด็็นที่่�น่่าสนใจ ปััญหาพิิเศษด้้านการตรวจสอบ
ภายในและจรรยาบรรณวิิชาชีีพบััญชีี
41 4308 การใช้้คอมพิิวเตอร์์ในการตรวจสอบบััญชีี 3(3-0-6)
41 4308 Computerized Auditing
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 3313 โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางการบััญชีี
และ 41 3212 การสอบบััญชีี
การประมวลผลข้้อมููล การควบคุุมภายในของระบบ
ประมวลผลข้้อมููลด้้วยคอมพิิวเตอร์์ การใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่่วย
ในการสอบบััญชีี การตรวจสอบบััญชีีระบบงานซึ่่�งใช้้คอมพิิวเตอร์์
ในการปฏิิบััติิข้้อมููล

41 4309 นิิติิบััญชีีศาสตร์์
3(3-0-6)
41 4309 Forensic Accounting
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 3212 การสอบบััญชีี
ความหมาย แนวคิิด และการพััฒนารููปแบบนิิติิบััญชีี
ศาสตร์์ ความแตกต่่างระหว่่างนิิติิบััญชีีศาสตร์์กัับการตรวจ
สอบทุุจริิต  หลัักและเทคนิิคการตรวจสอบการกระทำำ�การทุุจริิต
ทางการเงิินลัักษณะต่่างๆ มููลเหตุุและพฤติิกรรมของบุุคคลที่่�
แสดงว่่าอาจจะมีีการทุุจริิต วิิธีีการตรวจสอบ การสืืบค้้น การ
วิิเคราะห์์และการตีีความลัักษณะของความผิิดปกติิจากตััวเลข
ทางการบััญชีี  และเอกสารประกอบการสััมภาษณ์์และการ
กลุ่่�มวิิชาการตรวจสอบและภาษีีอากร
สอบถามบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อค้้นหาความจริิง การเก็็บรวบรวม
41 4306 สััมมนาการสอบบััญชีี
3(3-0-6) เอกสารหลัักฐานและการรายงานผลการตรวจสอบ พร้้อมทั้้�ง
41 4306 Seminar in Auditing
การนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�ได้้สืืบค้้นพบต่่อผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งการเข้้าไป
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 3212 การสอบบััญชีี
มีีส่่วนร่่วมในกระบวนการฟ้้องร้้องเพื่่�อดำำ�เนิินคดีีในศาล
อภิิปราย วิิเคราะห์์และค้้นคว้้าเพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�และ
ความเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�งในมาตรฐานการสอบบััญชีีและปััญหา 41 4310 การวางแผนภาษีี
		
3(3-0-6)
ในการปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบบััญชีี แนวทางการแก้้ไข โดยใช้้ 41 4310 Tax Planning
กรณีีศึึกษา บทความและเอกสารต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งในประเทศ วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 4215 การภาษีีอากร 2
และต่่างประเทศ ตลอดจนประเด็็นที่่�น่่าสนใจ ปััญหาพิิเศษ
ความหมายของการวางแผนภาษีี การหลีีกเลี่่ย� งภาษีี 
ด้้านการสอบบััญชีีและจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
และการหลบหลีีกภาษีี การวางแผนภาษีีเงิินได้้บุคุ คลธรรมดา การ
วางแผนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุคุ คล การวางแผนภาษีีหััก ณ ที่่จ่� า่ ย และ
การวางแผนภาษีีมููลค่่าเพิ่่ม� และภาษีีอื่่�น  ที่่เ� กี่่ย� วข้้องทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ เพื่่�อให้้การเสีียภาษีีเป็็นไปอย่่างถููกต้้องและ
ประหยััด ภายใต้้กรอบของกฎหมายและความรัับผิิดชอบ ต่่อสัังคม
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41 4311 สััมมนาการภาษีีอากร 		
3(3-0-6)
41 4311 Seminar in Taxation
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 4215 การภาษีีอากร 2
อภิิปรายและวิิเคราะห์์ประเด็็นที่่�น่่าสนใจทางภาษีี
อากร โดยใช้้กรณีีศึึกษา บทความ และเอกสารต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ตลอดจนคำำ�วิินิิจฉััยด้้านภาษีี
อากร และคำำ�พิิพากษาของศาล ภาษีีอากรกลาง

41 4316 การวางแผนและควบคุุมกำำ�ไร
3(3-0-6)
41 4316 Profit Planning and Control
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 3204 การบััญชีีต้้นทุุน 1
การวางแผนกลยุุทธ์์ บทบาทของการวางแผนและ
การควบคุุมกำำ�ไร รวมไปถึึงการประเมิินผลงานขององค์์กร
ประเภทต่่างๆ โดยเน้้นการวางแผนกลยุุทธ์์และการใช้้งบ
ประมาณเป็็นเครื่่�องมืือในการวางแผนและควบคุุมการดำำ�เนิิน
งานให้้เป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้ การกำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดผลการ
41 4312 กฎหมายและการภาษีีอากรสำำ�หรัับธุุรกิิจ 3(3-0-6) ดำำ�เนิินงาน และการรายงานเพื่่�อการควบคุุมและการบริิหาร
	ส่่ งออกและธุุรกิิจ
41 4312 Business Law and Taxation for Export and
41 4318 การบััญชีีเพื่่�อการจััดการสิ่่�งแวดล้้ อม 3(3-0-6)
Board of Investment : BOI
41 4318 Environmental Management Accounting
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 4215 การภาษีีอากร 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 1 และ
หลัักกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการค้้าระหว่่างประเทศ 41 2203 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
การวางแผน การดำำ�เนิินงาน ขั้้�นตอนการส่่งออก เอกสารพิิธีีการ
กรอบแนวคิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ผลกระทบเชิิง
การชำำ�ระเงิิน และองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการส่่งออก รวมทั้้�ง ลบของการประกอบธุุรกิิจที่่�มีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ปััญหา อุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน พระราชบััญญััติิส่่งเสริิม กระบวนการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม การรวบรวม จััดทำำ�และวิิเคราะห์์
การลงทุุน นโยบาย ขั้้�นตอน การขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน ข้้อมููลต้้นทุุนสิ่่�งแวดล้้อม และประโยชน์์ทางธุุรกิิจที่่�ได้้รัับจาก
ประเภทของธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน สิิทธิิประโยชน์์ การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเลขทางการเงิิน และไม่่เป็็น
ด้้านภาษีีอากร ปััญหาภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลและภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ตััวเลขทางการเงิิน การจััดทำำ�รายงานข้้อมููลการจััดการสิ่่�ง
สิิทธิิประโยชน์์ตามกฎหมายศุุลกากร
แวดล้้อมเสนอต่่อผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งการจััดทำำ�รายงานการพััฒนา
เพื่่�อความยั่่�งยืืนเสนอต่่อผู้้�ใช้้ภายนอกตามแนวปฏิิบััติิของ ISO
กลุ่่�มวิิชาอื่่�นๆ
หรืือหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
41 3313 โปรแกรมสำำ�เร็็ จรูู ปทางการบััญชีี 3(3-0-6)
41 3313 Accounting Software Package
41 4319 การเตรีียมความพร้้อมสหกิิจศึึกษาทางการบััญชีี 1(30)
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 1101 การบััญชีีขั้้�นต้้ น
41 4319 Co-operative Educational Orientation
ลัักษณะทั่่�วไปของโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปต่่างๆ ส่่วน เงื่่�อนไขรายวิิชา : ไม่่ มีี
ประกอบของโปรแกรมสํําเร็็จรููป การวิิเคราะห์์โปรแกรมเพื่่�อ
หลัักการ แนวคิิด และกระบวนการของสหกิิจศึึกษา
งานทางการบััญชีี การเลืือกใช้้โปรแกรมสํําเร็็จรููปให้้เหมาะสม ระเบีียบข้้อบัังคัับที่เ่� กี่่ย� วข้้อง ความรู้้�พื้้�นฐานและเทคนิิคในการ
กัับธุุรกิิจ ฝึึกปฏิิบััติิการ เตรีียมข้้อมููลเริ่่�มต้้นเข้้าระบบ การจััด สมััครงานอาชีีพ ความรู้้�พื้้�นฐานในการปฏิิบััติิงาน การสื่่�อสารและ
ทํําเอกสาร สมุุดรายวัันที่่�เกี่่�ยวข้้อง การบัันทึึกบััญชีีในระบบ มนุุษยสััมพัันธ์์ การพััฒนาบุุคลิิกภาพ ระบบการบริิหารคุุณภาพ
ย่่อยต่่างๆ การผ่่านรายการค้้า และการ จััดทํํารายงานทางการ ในสถานประกอบการ เทคนิิคการนำำ�เสนอ การเขีียนรายงาน
บััญชีีโดยใช้้โปรแกรมสํําเร็็จรููป การบููรณาการระบบสารสนเทศ
ทางการบััญชีีกัับระบบอื่่�นๆ ในองค์์กร
41 4320 สหกิิจศึึกษาทางการบััญชีี
6(400)
41 4320 Co-operative Education in Accounting
41 4314 การวิิเคราะห์์ และออกแบบระบบ 3(3-0-6) วิิชาบัังคัับก่่อน : 41 4319 การเตรีียมความพร้้ อมสหกิิจศึึกษา
สารสนเทศทางการบััญชีี
ทางการบััญชีี
41 4314 Accounting Information System Analysis and Design
การปฏิิบััติิงานในสถานประกอบการอย่่างมีีระบบ 
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 4214 ระบบสารสนเทศทางการบััญชีี โดยความร่่วมมืือระหว่่างมหาวิิทยาลััยกัับสถานประกอบการ
แนวคิิด หลัักการวิิเคราะห์์และการออกแบบสารสนเทศ เพื่่�อพััฒนาความรู้้�ทางการปฏิิบััติิและทัักษะต่่าง ๆ ในการ
ทางการบััญชีี การพััฒนาระบบ การศึึกษาความเป็็นไปได้้ของ ทำำ�งานในวิิชาชีีพบััญชีี สามารถพััฒนาตนเองในด้้านความคิิด  
โครงการ การนำำ�เสนอโครงการ การบริิหารโครงการ เครื่่�องมืือ จิิตใจ และอารมณ์์ โดยมีีเวลาในการทำำ�งานทั้้�งสิ้้�นไม่่น้้อยกว่่า
และเทคนิิคในการวิิเคราะห์์และออกแบบระบบสารสนเทศ 4 เดืือนเต็็ม นัักศึึกษาจะได้้รัับการประเมิินผลจากการทำำ�
ทางการบััญชีีโดยคำำ�นึึงถึึงกระบวนการทางบััญชีี ระบบการ รายงานผลการศึึกษาที่่�ได้้จากการทำำ�งานในสถานประกอบ
ควบคุุมภายใน การทดสอบความถููกต้้องของระบบ
การ
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41 4321 ปัั ญหาพิิเศษทางการบััญชีี
3(3-0-6)
41 4321 Special Problems in Accounting
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 1 และ
41 2203 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2
การศึึกษาค้้นคว้้าทางบััญชีีระดัับปริิญญาตรีี  และ
เรีียบเรีียงเขีียนเป็็นรายงาน
41 4322 การบััญชีีปฎิิบััติิการ		
6(0-12-0)
41 4322 Accountant Internship
วิิชาบัังคัับก่่ อน : 41 2202 การบััญชีีชั้้�นกลาง 1
และ 41 2203 การบััญชีีขั้้�นกลาง 2 หรืื อ โดยความเห็็น
ชอบของคณะ
การฝึึกปฏิิบััติิจริิงทางการทำำ�บััญชีีเริ่่�มตั้้�งแต่่การ
ออกแบบและจำำ�แนกเอกสารเพื่่�อการควบคุุมภายในที่่�ดีี  การ
วิิเคราะห์์เอกสารทางบััญชีีเพื่่�อนำำ�มาบัันทึึกบััญชีีตามวงจร
ธุุรกิิจ การคำำ�นวณภาษีี  และการจััดทำำ�แบบฟอร์์มเพื่่�อนำำ�ส่่ง
ภาษีีตามกฎหมาย การกระทบยอดสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน ส่่วนของ
เจ้้าของ รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย เพื่่�อจััดทำำ�รายละเอีียดประกอบ
งบการเงิิน
41 4323 ฝึึกปฏิิบััติิการวิิชาชีีพทางบััญชีี
6(0-12-0)
41 4323 Training for Proficiency Accounting
เงื่่�อนไขรายวิิชา : นัักศึึกษาต้้ องผ่่ านรายวิิชาเอกมาไม่่
น้้ อยกว่่ า 30 หน่่ วยกิิต
ปฏิิบััติิงานด้้านการบััญชีีต่่างๆ ได้้แก่่ การจััดทำำ�บััญชีี 
การสอบบััญชีี หรืือการจััดทำำ�ระบบสารสนเทศทางบััญชีีกัับ
บริิษััทเอกชน สำำ�นัักงานตรวจสอบบััญชีี รััฐวิิสาหกิิจหรืือหน่่วย
งานภาครััฐ โดยใช้้เวลาต่่อเนื่่�องกัันไม่่น้้อยกว่่า 4 เดีีอนเต็็ม
และผ่่านเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตามที่่�หลัักสููตร
กำำ�หนด
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

285

วััตถุุประสงค์์

สำำ�นัักวิิชาศึึกษาทั่่�วไป มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี มีีความมุ่่�งมั่่�นพััฒนาการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนให้้ครอบคลุุมในทุุกด้้าน ทั้้�งด้้าน
คุุณธรรม จริิยธรรม ด้้านความรู้้� ด้้านทัักษะทางปััญญา ด้้านความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลและความรัับผิิดชอบ ด้้านการวิิเคราะห์์
การสื่่�อสารและการใช้้เทคโนโลยีี  โดยผ่่านกระบวนการจััดการเรีียนการสอนแบบบููรณาการ ที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ อีีกทั้้�งได้้
นำำ�แนวคิิดของทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 มาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อความเป็็นสากล และให้้ผู้้�เรีียนมีีความเป็็นมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์
มีีคุุณลัักษณะของบััณฑิิตที่่�พึึงประสงค์์
รายนามคณะกรรมการกำำ�กัับมาตรฐานวิิชาการ
1. ผศ.ดร.อุุไรรััตน์์
แย้้มชุุติิ
2. ดร.พนััส
อุุณหบััณฑิิต
3. ผศ.วารุุณีี
มิิลิินทปััญญา
4. นางสาวนัันทวััน
นาคอร่่าม
5. ผศ.จิิรศัักดิ์์�
ส่่งบุุญแก้้ว
6. ดร.ธนวรรณ
แฉ่่งขำำ�โฉม
7. นางอุุมาพร
เภตราพรโชติิ
8. นางกุุลยา
สุุขพงษ์์ไทย
9. นางสาวสุุพร
ธราพงษ์์พัันธ์์
10. นางสาวหััทยา
แย้้มชุุติิ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ

สำำ�นัักวิิชาศึึกษาทั่่�วไป อาคารนวััตกรรมการเรีียนรู้้�และวิิเทศสััมพัันธ์์ 02-809-0823-25 ต่่อ 311
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รายละเอีียด
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
ฉบัับปรัั บปรุุ ง พ.ศ. 2564
ภาษาไทย      
ภาษาอัังกฤษ

:
:

หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
General Education

หน่่ วยงานที่่�รัับผิิดชอบ
สำำ�นัักวิิชาศึึกษาทั่่�วไป มหาวิิทยาลััยธนบุุรีี
ปรัั ชญา

“มุ่่�งพััฒนาให้้ผู้้�เรีียนเพีียบพร้้อมด้้วยคุุณธรรม คุุณค่่า ปััญญา วิิสััยทััศน์์ และมีีจิิตสาธารณะ สามารถปรัับตััวได้้กัับ
การเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมไทย และสัังคมโลก”
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อปลููกฝัังให้้ผู้้�เรีียนมีีคุุณธรรม จริิยธรรม ขนบธรรมเนีียม ประเพณีี และวััฒนธรรมประจำำ�ท้้องถิ่่น� และประจำำ�ชาติิ รวมทั้้�งส่่งเสริิมความคิิด
ด้้านการเมืืองการปกครองมีีค่่านิิยมที่่พึ� งึ ประสงค์์ ดำำ�รงตนให้้มีีคุณ
ุ ค่่าต่่อสัังคม ตระหนัักในการปฏิิบัติิั ตนตามรากฐานของความเป็็นไทย ภายใต้้ระบอบ
ประชาธิิปไตยซึ่่ง� พระมหากษััตริิย์ท์ รงเป็็นประมุุขและมีีวิิจารณญาณในการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างมีีคุุณค่่า สมเหตุุผล ดำำ�รงตนในทางที่่ถู� กู ที่่ค� วร
2.เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะกระบวนการคิิด รู้้�เท่่าทัันสถานการณ์์และแก้้ปัญ
ั หาอย่่างสร้า้ งสรรค์์รู้้�จักั ปรัับตัวั ให้้สามารถทำำ�งานร่ว่ มกัับผู้้�อื่่น�  รู้้�และเข้้าใจ
วััฒนธรรมองค์์กร มีีภาวะผู้้�นำำ� มีีความรัับผิิดชอบต่่องานที่่ไ� ด้้รับั
3. เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะในการใช้้ภาษาเพื่่�อการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะการศึึกษาค้้นคว้้า
ความรู้้�ด้ว้ ยตนเอง รัักการเรีียนรู้้� สามารถพััฒนาตนเองด้้วยการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต อีีกทั้้�งพััฒนาความรู้้�พื้้�นฐานทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อเป็็นเครื่่อ� งมืือใน
การสืืบค้น้ ข้้อมููล เพิ่่ม� พููนความรู้้� และสามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่น� ได้้
4. เพื่่�อปลููกฝัังให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้� ความเข้้าใจ สร้า้ งจิิตสำำ�นึึกด้้านการบำำ�รุุงรัักษาและการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างชาญฉลาด
การจััดการศึึกษา และโครงสร้้ างหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
กำำ�หนดให้้นัักศึึกษาเรีียนรายวิิชาหมวดศึึกษาทั่่�วไปในกลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์ กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์ กลุ่่�มวิิชาภาษา
และกลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ จากกลุ่่�มวิิชาทั้้�ง 4 กลุ่่�มวิิชานี้้� โดยให้้มีีการกระจายอย่่างเหมาะสม สอดคล้้องกัับ
ลัักษณะบััณฑิิตที่่�พึึงประสงค์์ของแต่่ละสาขาวิิชา
การจััดการเรีียนการสอนหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป ต้้องเรีียนไม่่น้้อยกว่่า 30 หน่่วยกิิต และเรีียนครบทั้้�ง 4 กลุ่่�มวิิชา
กลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์
รวม
คณะวิชา
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
3
3
15
9
30
รวมกันไม่ต่ำ�กว่า 6 หน่วยกิต
บัญชี
3
3
15
9
30
รวมกันไม่ต่ำ�กว่า 6 หน่วยกิต
บริหารธุรกิจ
3
3
15
9
30
รวมกันไม่ต่ำ�กว่า 6 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์
3
3
15
6
33
รวมกันไม่ต่ำ�กว่า 6 หน่วยกิต
หมายเหตุุ คณะวิิชาอาจเปิิดสอนเพิ่่�มเติิม โดยมีีจำำ�นวนหน่่วยกิิตมากกว่่าที่่�กำำ�หนดไว้้ในตารางได้้
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คำ�อธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
00 5000 มนุุษยสััมพัันธ์์ 			
3(3-0-6)
00 5000 Human Relations
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี		
ศึึกษาความหมาย ความสำำ�คััญ ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
บุุคคลและกลุ่่�มองค์์กรต่่างๆ ธรรมชาติิและพฤติิกรรมของมนุุษย์์
การปรัับตััวให้้เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อมในสัังคม มนุุษย์์
สััมพัันธ์์กัับการติิดต่่อสื่่�อสารและการบริิหารงาน เพื่่�อสร้้าง
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี

00 5006 จริิยศาสตร์์ วิิสัยั ทััศน์์ และการดำำ�รงชีีวิติ 3(3-0-6)
00 5006 Moral Vision and Life Style
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ลัักษณะ แนวทางและเป้้าหมายของการดำำ�เนิินชีีวิิต
ทััศนะต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินชีีวิิต ทััศนคติิของปรััชญาเมธีี
ตะวัันออกและตะวัันตกที่่�สำำ�คััญบางท่่าน เกณฑ์์ตััดสิินความ
ดีี คุุณธรรม จริิยธรรม คุุณความดีีและการกระทำำ�ความดีี การ
วิิเคราะห์์ตรวจสอบความคิิดและความเชื่่�อของตนด้้วยเหตุุผล
การอุุทิิศตนเพื่่�อรัับใช้้สัังคม ความสำำ�คััญของจารีีตประเพณีี
และกฎหมายที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต บทบาทของวิิทยาศาสตร์์
00 5001 สารนิิเทศและการศึึกษาค้้ นคว้้ า
1(1-0-2) และเทคโนโลยีีที่่�มีีผลต่่อการดำำ�รงชีีวิิต การเลืือกการดำำ�เนิิน
00 5001 Information Services and Study Fundamentals ชีีวิิตในสภาวะที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี					
ศึึกษาความหมาย ความสำำ�คััญของการรู้้�สารสนเทศ   00 5007 ทัักษะเพื่่�อการเรีี ยนรู้้�และพััฒนาตนเอง1(0-2-4)
แหล่่งสารสนเทศกลยุุทธ์์และทัักษะการค้้นคว้้าสารสนเทศ 00 5007 Study Skills and Self-development 		
ประเภทต่่างๆ ด้้วยเทคโนโลยีีการใช้้ฐานข้้อมููลสารสนเทศและ วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ การรวบรวมและประเมิินค่่าสารสนเทศ การ
การพััฒนาทัักษะความคิิด และทััศนคติิที่่�ถููกต้้องต่่อ
วิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์สารสนเทศเพื่่�อการนำำ�ไปใช้้อย่่างมีี การเรีียนรู้้�ในระดัับอุุดมศึึกษา เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง
ประสิิทธิิภาพ  การนำำ�เสนอผลการศึึกษาค้้นคว้้า การเขีียน ทั้้�งการพััฒนาบุุคลิิกภาพ ความรัับผิิดชอบ การทำำ�งานร่่วมกััน
รายงานวิิชาการ การอ้้างอิิง และจริิยธรรมในการใช้้
เป็็นหมู่่�คณะ สามารถจััดการกัับความคิิดและอารมณ์์ของ
ตนเองได้้อย่่างมีีเหตุุผลบนหลัักการของคำำ�สอนทางศาสนา มีี
00 5002 ศิิลปวััฒนธรรม			
3(3-0-6) ความรู้้�ความเข้้าใจในธนบุุรีีศึึกษา เกิิดความรัักและภาคภููมิิใจ
00 5002 Art and Culture
ในสถาบััน มีีความพร้้อมที่่�จะพััฒนาตนเองเพื่่�อก้้าวไปสู่่�เป้้า
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
หมายของชีีวิิตอย่่างภาคภููมิิ 
ศึึกษาลัักษณะและโครงสร้้างของสัังคม ความหมาย
คุุณค่่า ความสำำ�คััญของศิิลปะและวััฒนธรรม ในฐานะที่่�เป็็น 00 5008 พลศึึกษาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
1(0-2-4)
มรดกทางวััฒนธรรมของชาติิ ศึึกษารููปแบบของศาสนาและ 00 5008 Physical Education for Quality of Life
ความเชื่่�อ รวมถึึงแนวคิิดของ คนไทยต่่อเรื่่�องต่่างๆ อัันนำำ�มา วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ซึ่่�งการสร้้างศิิลปวััฒนธรรม โดยเน้้นศึึกษาศิิลปวััฒนธรรมไทย
ความรู้้�และทัักษะทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับการออกกำำ�ลัังกาย
เป็็นหลััก
เพื่่�อความเข้้มแข็็งสมบููรณ์์ของสุุขภาพกายและจิิตใจ กิิจกรรม
การออกกำำ�ลัังกายและนัันทนาการที่่�ปลููกฝัังคุุณธรรม จริิยธรรม
00 5003 อารยธรรม			
3(3-0-6) และความมีีน้ำำ��ใจเป็็นนัักกีีฬา เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและ
00 5003 Civilization
สร้้างความเข้้าใจในกิิจกรรมสัันทนาการเพื่่�อมนุุษย์์สััมพัันธ์์
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี			
ศึึกษาพััฒนาการทางอารยธรรมในภููมิิภาคต่่างๆ ที่่�
เกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่สมััยยุุคโบราณจนถึึงปััจจุุบััน การถ่่ายทอดและ
เปลี่่�ยนอารยธรรมในดิินแดนต่่างๆ อัันส่่งผลต่่อสภาพบ้้านเมืือง
เศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม เน้้นการศึึกษา ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
อารยธรรมไทย
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00 5009 ภููมิิปััญญาไทย			
3(3-0-6)
00 5009 Thai Folk Wisdom
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี					
ศึึกษาความหมายและขอบข่่ายของภููมิิปััญญาไทย
ภููมิิปััญญาไทยกัับวััฒนธรรมพื้้�นบ้้าน ประเภทของภููมิิปััญญา
ไทย องค์์ประกอบของการเกิิดภููมิิปััญญาไทย ปััจจััยสี่่�กัับการ
ดำำ�รงชีีพของคนในภููมิิภาคต่่างๆ คุุณค่่าการสืืบสาน การเผย
แพร่่ การดำำ�รงรัักษา และการปรัับใช้้ภููมิิปััญญาไทยในสภาวการณ์์
ปััจจุุบัันเพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
00 6001 สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืืองและการ 3(3-0-6)
ปกครองในระบอบประชาธิิปไตย		
00 6001 Society Economy Politics and Government in
Democratic System
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี					
ศึึกษาพััฒนาการของสัังคม เศรษฐกิิจ การเมืือง และ
การปกครองในระบอบประชาธิิปไตย ลัักษณะ โครงสร้้าง
สถาบัันทางสัังคม ปััญหาทางสัังคม และแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลง
ทางสัังคมไทย ลัักษณะ โครงสร้้าง รููปแบบ การพััฒนา และ
00 5011 ปรัั ชญาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต	
3(3-0-6) แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจไทยในอนาคต การ
00 5011 Philosophy for Life
เปลี่่�ยนแปลงทางการเมืือง   การปกครองตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึง
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี 					
ปััจจุุบััน ความหมายความสำำ�คััญของการเมืืองการปกครองใน
ทฤษฎีี แนวคิิด หลัักการและคุุณประโยชน์์ของปรััชญา   ระบอบประชาธิิปไตย
การวิิเคราะห์์และวิิพากษ์์ประเด็็นต่่างๆ ในชีีวิิตและเหตุุการณ์์
แวดล้้อม การนำำ�แนวคิิดทางจริิยธรรม ศีีลธรรม และปรััชญา 00 6002 กฎหมายเบื้้�องต้้ น		
3(3-0-6)
ไปใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างมีีคุุณภาพ
00 6002 Introduction to Law
วิิชาบัังคัับก่่ อน: ไม่่ มีี					
00 5012 ความเป็็ นพลเมืือง		
3(3-0-6)
ความหมาย บ่่อเกิิด ระบบและประเภทของกฎหมาย
00 5012 Citizenships
การจััดทำำ�กฎหมาย ความสำำ�คััญของกฎหมายต่่อบุุคคลและ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี 					
สัังคม หลัักกฎหมายในส่่วนที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับประชาชนซึ่่�ง
ศึึกษาหลัักการพื้้�นฐานความเป็็นพลเมืืองในระบอบ เกี่่�ยวข้้องกัับชีีวิิตประจำำ�วััน และสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อการศึึกษา
ประชาธิิปไตย ได้้แก่่ หลัักการเคารพศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ กฎหมายเฉพาะเรื่่�องต่่อไป
เช่่นความเสมอภาค ความหลากหลายทางสัังคมวััฒนธรรม  
หลัักการเคารพสิิทธิิ  เสรีีภาพ  กฎกติิกาของสัังคมที่่�เป็็นธรรม 00 6003 จิิตวิิทยาเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต	
3(3-0-6)
และหลัักความรัับผิิดชอบต่่อตนเอง ผู้้�อื่่�น และสัังคม
00 6003 Psychology for Quality of Life
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี					
00 5013 ทัักษะการรู้้�สารสนเทศ
3(3-0-6)
หลัักการและข้้อเท็็จจริิงจากงานวิิจััยของมนุุษย์์ที่่�
00 5013 Information Literacy Skills
เกี่่�ยวข้้องกัับพฤติิกรรม พััฒนาการ การเจริิญเติิบโต พื้้�นฐาน
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี					
ทางสรีีรวิิทยา พัันธุุกรรม และสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�มีีผลต่่อพฤติิกรรม
ศึึกษาความหมายความสำำ�คััญของการรู้้�สารสนเทศ ของมนุุษย์์ และองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญทางจิิตวิิทยา เช่่น การ
กระบวนการพััฒนาทัักษะการรู้้�สารสนเทศ การคััดเลืือกแหล่่ง สััมผััสและการรัับรู้้�  การเรีียนรู้้� อารมณ์์ การจููงใจ บุุคลิิกภาพ 
สารสนเทศ กลยุุทธ์์การค้้นและทัักษะการค้้นสารสนเทศ การ ความทรงจำำ� เชาว์์ปััญญา และกระบวนการทางสัังคม วััฒนธรรม
รวบรวมและประเมิินค่่าสารสนเทศ การวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ ที่่�เป็็นแนวทางในการทำำ�ความเข้้าใจพฤติิกรรม ทำำ�นายพฤติิกรรม
สารสนเทศ การเรีียบเรีียงและการนำำ�เสนอสารสนเทศในรููป ตลอดจนการนำำ�จิิตวิิทยาไปประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิตด้้าน
แบบต่่างๆ ด้้วยเทคโนโลยีี  การใช้้ฐานข้้อมููลสารสนเทศและ ต่่างๆ การอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคม รวมทั้้�งการพััฒนาตนเองให้้มีี
สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ การเขีียนรายงานวิิชาการการอ้้างอิิง และ ความสุุข
จริิยธรรมในการใช้้สารสนเทศ
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00 6004 จิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม 3(3-0-6)
00 6004 Business and Industrial Psychology
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี          
ศึึกษาถึึงพฤติิกรรมของมนุุษย์์ในองค์์กร และการ
ทำำ�งานในองค์์กร ความเป็็นมาของจิิตวิิทยาธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม
การวิิเคราะห์์งาน การประเมิินการทำำ�งาน การคััดเลืือกการจััด
ตำำ�แหน่่งงาน การจััดการอบรม การสร้้างแรงจููงใจในการทำำ�งาน
พฤติิกรรมส่่งเสริิมการทำำ�งานและการถ่่วงงาน  แนวความคิิด
ที่่�สำำ�คััญของจิิตวิิทยาและการนำำ�จิิตวิิทยามาประยุุกต์์กัับปััญหา
ที่่�น่่าสนใจ เช่่น เจตคติิ แรงจููงใจ ความคัับข้้องใจ ความปลอดภััย
การขััดแย้้ง การคััดเลืือกการฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคคล ความ
เป็็นผู้้�นำำ�  การทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม ตลอดจนการดููแลสุุขภาพ ที่่�
ปััญหาสุุขภาพอาจเกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน

00 6011 ความรู้้�เบื้้�องต้้ นทางธุุรกิิจ
3(3-0-6)
00 6011 Introduction to Business
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
แนวคิิดในการประกอบธุุรกิิจ ประเภทของธุุรกิิจต่่างๆ
ความสำำ�คััญและบทบาทของการประกอบธุุรกิิจในสัังคม สภาวะ
แวดล้้อมที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อธุุรกิิจ จุุดมุ่่�งหมายของการประกอบ
ธุุรกิิจ ความสำำ�คััญระหว่่างหน้้าที่่�ต่่างๆ ของธุุรกิิจ โดยเน้้นถึึง
บทบาทของแต่่ละหน้้าที่่�ต่่างๆ และจริิยธรรมของการประกอบ
ธุุรกิิจ หลัักการเขีียนแผนธุุรกิิจเบื้้�องต้้น
00 6013 การจััดการและการเป็็ นผู้้�ประกอบการ 3(3-0-6)
00 6013 Management and Entrepreneurship
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาความหมาย บทบาทลัักษณะพื้้�นฐานของธุุรกิิจ  
ความหมายและแนวคิิดของเศรษฐกิิจเชิิงสร้้างสรรค์์ และองค์์
ประกอบที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ ได้้แก่่ การจััดการ การบััญชีี  
การเงิิน การตลาด การบริิหารบุุคลากรบริิหารสำำ�นัักงาน  แนวทาง
การประกอบธุุรกิิจ เอกสารทางธุุรกิิจ สามารถวิิเคราะห์์ปััญหา
ผลกระทบของธุุรกิิจต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และการเสริิมสร้้างความคิิด
ริิเริ่ม่� สร้้างสรรค์์ของตนเองที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  ตลอด
จนคุุณสมบััติิและจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบการที่่�ดีี

00 6005 การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิ 3(3-0-6)
00 6005 Environmental and Natural Resources Management
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
         
ทฤษฎีีด้้านการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม ระบบนิิเวศน์์
ทรััพยากรธรรมชาติิต่่างๆ ได้้แก่่ ประชากร ดิิน น้ำำ�� อากาศ ป่่าไม้้ แร่่
ธาตุุ สัตั ว์์ป่า่  พลัังงาน ขยะและมลพิิษ เป็็นต้้น ศึึกษาผลกระทบ 
ปััญหา และการแก้้ปัญ
ั หาที่่เ� กิิดขึ้้�นกัับทรััพยากรต่่างๆ แนวทางการ
กำำ�กัับดูแู ลสิ่่ง� แวดล้้อม กฎหมายสิ่่ง� แวดล้้อม ระบบมาตรฐานการ
จััดการสิ่่ง� แวดล้้อม ISO 14001 และ ISO 26000 (CSR)
00 6015 ไทยศึึกษา			
3(3-0-6)
00 6015 Thai Studies
00 6007 เศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน 3(3-0-6) วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
00 6007 Sufficient Economy and Community Business
ศึึกษาสภาพทางภููมิิศาสตร์์และทรััพยากรทางธรรมชาติิ 
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
พััฒนาการทางประวััติิศาสตร์์ พััฒนาการชุุมชนท้้องถิ่่�น ลัักษณะ
ความหมาย แนวคิิด วิิธีีการและรููปแบบเกี่่ย� วกัับการ ของสัังคม เศรษฐกิิจ การเมืืองการปกครองของไทย ขนบธรรมเนีียม
ประกอบอาชีีพในลัักษณะของเศรษฐกิิจพอเพีียงและธุุรกิิจชุุมชน และประเพณีี  ศาสนาและความเชื่่�อ ภาษาและวััฒนธรรม
ปััจจััยสำำ�คััญในการส่่งเสริิมสนัับสนุุนการสร้้างความเข้้มแข็็งใน ศิิลปะและวััฒนธรรมไทย มรดกภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น และสถาบััน
การดำำ�รงชีีพแบบเศรษฐกิิจพอเพีียง และธุุรกิิจชุุมชนในพื้้�นที่่ต่� า่ งๆ กษััตริิย์์กัับสัังคมไทย
00 6010 การพััฒนาบุุคลิิกภาพ	
3(3-0-6)
00 6010 Personality Development
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาความหมาย ความสำำ�คััญ และปััจจััยที่่มีีอิิ
� ทธิิพล
ต่่อบุุคลิิกภาพ เรีียนรู้้�การพััฒนาบุุคลิิกภาพภายในและบุุคลิิกภาพ
ภายนอก การเสริิมสร้้างสมรรถภาพทางกาย การวางตััว ลักั ษณะ
นิิสััย การผููกมิิตร การครองใจคน การฝึึกพููดและมารยาททางสัังคม
เพื่่�อให้้บุคุ ลิิกเปลี่่ย� นแปลงไปในทางที่่ดีี� และแสดงออกอย่่างเหมาะ
สม ถููกต้้องตามกาลเทศะ เสริิมสร้้างความมั่่�นใจจากภายในสู่่�
ภายนอกเพื่่�อการมีีบุุคลิิกภาพที่่ดีี� ตามบรรทััดฐานสัังคมไทยและ
สัังคมโลก
290

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

00 6017 การศึึกษาเฉพาะท้้องถิ่่�น (ธนบุุรีีศึกึ ษา) 3(3-0-6)
00 6017 Local Studies (Thonburi Studies)
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี					
ศึึกษาเรื่่�องของท้้องถิ่่�น ทั้้�งพััฒนาการทางประวััติิศาสตร์์
ภููมิิศาสตร์์ สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืืองการปกครอง ศิิลป
วััฒนธรรม สิ่่�งแวดล้้อม ภููมิิปััญญา โดยเน้้นท้้องถิ่่�นอัันเป็็นที่่�
ตั้้�งของสถาบัันหรืือธนบุุรีีศึึกษา เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึก เห็็นคุุณค่่า
และความสำำ�คััญของท้้องถิ่่�น สร้้างความภาคภููมิิใจในท้้องถิ่่�น
ของตนเอง และสถาบัันในฐานะที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของท้้องถิ่่�นที่่�
ศึึกษา

กลุ่่�มวิิชาภาษา
00 7000 ทัักษะการสื่่�อสารภาษาไทย
3(3-0-6)
00 7000 Communication Skills in Thai
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาพััฒนาการของภาษาไทย ความสำำ�คััญของ
ภาษาในฐานะที่่�เป็็นเครื่่�องมืือสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน ฝึึก
ทัักษะการใช้้ภาษาไทยในด้้านการฟััง การพููด การอ่่าน และ
การเขีียน การฟัังเพื่่�อจัับใจความ การพููดในที่่�ประชุุม การอ่่าน
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ประเภทต่่างๆ เพื่่�อหาความรู้้� ฝึึกทัักษะการเขีียนรููป
แบบต่่างๆ เช่่น ความเรีียง การเขีียนบัันทึึกข้้อความ รายงาน
การประชุุม จดหมายราชการ การใช้้ภาษาไทยในชีีวิิตประจำำ�
วััน ทั้้�งฐานะผู้้�รัับสารและผู้้�ส่่งสาร

00 7012 ภาษาจีีน 1			
3(2-2-5)
00 7012 Chinese 1
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี					
ศึึกษาการอ่่าน การผสมสััทอัักษรจีีนเพื่่�อพื้้�นฐานการ
อ่่านภาษาจีีนอย่่างถููกต้้อง เรีียนรู้้�ที่่�มาและต้้นกำำ�เนิิดของตััว
อัักษรจีีน สามารถเขีียนตััวอัักษรจีีนพื้้�นฐาน เสริิมสร้้างทัักษะ
การฟัังและการพููดเพื่่�อสามารถสื่่�อสารภาษาจีีนด้้วยประโยค
และไวยากรณ์์เบื้้�องต้้นที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้

00 7013 ภาษาจีีน 2			
3(2-2-5)
00 7013 Chinese 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาหลัักไวยากรณ์์เบื้้�องต้้นและตััวอัักษรจีีนใน
00 7006 ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัั บการนำำ�เสนอ 3(2-2-5) ระดัับที่่�สููงขึ้้�นจากภาษาจีีน 1 เรีียนรู้้�ถึึงคำำ�ศััพท์์และสำำ�นวนที่่�
00 7006 English for Presentations
ใช้้ในแต่่ละสถานการณ์์ สามารถเข้้าใจบทความภาษาจีีนและ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
สามารถเขีียนถ่่ายทอดเรื่่�องราวพื้้�นฐาน พััฒนาทัักษะการฟััง
ศึึกษาคำำ�ศััพท์  สำำ�
์ นวน  รููปประโยคที่่ใ� ช้้ในการนำำ�เสนอ   และการพููดพร้้อมสามารถสื่่�อสารเพื่่�อแสดงความรู้้�สึึกหรืือเรื่่�อง
พััฒนาทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์เพื่่�อใช้้ในการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ ราวที่่�ต้้องการสื่่�อสารแก่่คู่่�สนทนา
การจััดเตรีียมโครงเรื่่�องที่่�จะนำำ�เสนอตามลำำ�ดัับขั้้�นตอน ฝึึกพููด
นำำ�เสนอข้้อมููลจากสื่่อ� ต่่าง ๆ ด้้วยท่่าทางและการนำำ�เสนอที่่เ� หมาะ 00 7015 ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน 3(2-2-5)
สมรวมถึึงสามารถประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�หลาก 00 7015 English for Everyday Life
หลายเพื่่�อความน่่าสนใจในการนำำ�เสนอ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษาหลัักไวยากรณ์์เบื้้�องต้้น ฝึึกทัักษะด้้านการฟััง
00 7010 ภาษาญี่่�ปุ่่� น 1			
3(2-2-5) พููด อ่่าน และเขีียนเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ในชีีวิิตประจำำ�วััน เรีียน
00 7010 Japanese 1
รู้้�คำำ�ศััพท์์ที่่�เป็็นเหตุุการณ์์ใกล้้ตััวและเกี่่�ยวข้้องกัับชีีวิิตของ
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ตนเอง เช่่น ประวััติิส่่วนตััว การศึึกษา ความสนใจ งานอดิิเรก
ศึึกษาวิิธีีการอ่่าน การเขีียนตััวอัักษรฮิิรางานะ คาตา อาหารและเครื่่�องดื่่�ม เป็็นต้้น ถาม-ตอบเป็็นภาษาอัังกฤษอย่่าง
คานะ และคัันจิิเบื้้�องต้้น เสริิมสร้้างทัักษะด้้านการฟััง การพููด ง่่ายได้้อย่่างถููกต้้องและอ่่าน-เขีียนบทความสั้้�นๆ ได้้อย่่างถููก
โดยสามารถสื่่�อสารประโยคพื้้�นฐานและสำำ�นวนที่่�ใช้้ในชีีวิิต ต้้องตามไวยากรณ์์ ตลอดจนเรีียนรู้้�และเข้้าใจความหลาก
ประจำำ�วััน การใช้้ไวยากรณ์์เบื้้�องต้้นแสดงรููปประโยคบอกเล่่า หลายทางวััฒนธรรมของประเทศในโลกมากขึ้้�น
และปฏิิเสธเพื่่�อถ่่ายทอดเรื่่�องราวที่่�ต้้องการสื่่�อสารอย่่างง่่าย
ได้้ ตลอดจนรู้้�จัักและเข้้าใจวััฒนธรรมประเพณีีของชาวญี่่�ปุ่่�น 00 7016 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
00 7016 English for Communication
00 7011 ภาษาญี่่�ปุ่่� น 2			
3(2-2-5) วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
00 7011 Japanese 2
ศึึกษาหลัักไวยากรณ์์ในระดัับกลาง ฝึึกทัักษะด้้าน
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
การฟััง พููด อ่่าน และเขีียนเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ในชีีวิิตประจำำ�
ศึึกษาหลัักไวยากรณ์์เบื้้�องต้้นและตััวอักั ษรคัันจิิในระดัับ วัันในหััวข้้อที่่�ใช้้ความซัับซ้้อนมากขึ้้�น เช่่น สิ่่�งแวดล้้อม สถาน
ที่่สู� งู ขึ้้�นจากภาษาญี่่ปุ่่�� น 1 เรีียนรู้้�การใช้้คำำ�นาม คำำ�คุุณศััพท์์                      ที่่�ท่่องเที่่�ยว เทคโนโลยีี การเดิินทาง วััฒนธรรม เป็็นต้้น เรีียน
คำำ�กริิยา ทั้้�งในรููปปััจจุุบันั และรููปอดีีตกาล รวมถึึงวิิธีีการผัันคำำ�ให้้ รู้้�คำำ�ศััพท์์เกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ส่่วนตััวและการทำำ�งาน สามารถ
เหมาะสมกัับรูปู ประโยค สามารถเข้้าใจบทความภาษาญี่่ปุ่่�� นพร้้อม แสดงความคิิดเห็็นในหััวข้้อต่่างๆ ได้้อย่่างมั่่�นใจและถููกต้้อง
เขีียนถ่่ายทอดเรื่่อ� งราวพื้้�นฐาน เสริิมสร้้างทัักษะการฟัังและการ ถาม-ตอบเป็็นภาษาอัังกฤษได้้อย่่างทัันท่่วงทีีอ่่าน-เขีียนบทความ
พููดเพื่่�อสื่่�อสารให้้เหมาะสมกัับคู่่�สนทนาในแต่่ละระดัับตามความ เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ในปััจจุุบัันที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ ตลอดจนเรีียนรู้้�การ
สุุภาพได้้
เปลี่่�ยนแปลงตามบริิบทโลก
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00 7017 การฟัั งและการพููดภาษาอัังกฤษ 3(2-2-5)
00 7017 Listening and Speaking English
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี                 
ฝึึกทัักษะด้้านการฟัังและพููดในสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�
เกิิดขึ้้�นในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้อย่่างถููกต้้อง มั่่�นใจ และมีีประสิิทธิิภาพ 
เน้้นการฟัังและการอ่่านออกเสีียงภาษาอัังกฤษได้้ถููกต้้อง
สามารถเลืือกใช้้คำำ� วลีี หรืือสำำ�นวนในการสื่่�อสารภาษาอัังกฤษ
ได้้อย่่างหลากหลาย และถููกต้้องตามบริิบทสถานการณ์์
00 7018 การอ่่ านและการเขีียนภาษาอัังกฤษ 3(2-2-5)
00 7018 Reading and Writing English
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ศึึกษากลวิิธีีและเทคนิิคเบื้้�องต้้นในการอ่่านระดัับ
หนึ่่�งย่่อหน้้าได้้แก่่ การใช้้พจนานุุกรมหาความหมายของคำำ�
ศััพท์์  การเดาความหมายของคำำ�ศััพท์์และดููจากส่่วนประกอบ
ของคำำ�ศััพท์์ ฝึึกการอ่่านข้้อความสั้้�นๆ การอ่่านบทความ การ
อ่่านหนัังสืือพิิมพ์์และนิิตยสาร แล้้วสามารถเขีียนสรุุปความ
คิิดเห็็นในระดัับประโยคและระดัับย่่อหน้้าได้้
00 7019 ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 1
3(2-2-5)
00 7019 English for Careers 1
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี          
ฝึึกทัักษะด้้านการฟััง พููด อ่่าน และเขีียน เรีียนรู้้�คำำ�
ศััพท์์ โดยเฉพาะที่่�เกี่่�ยวกัับสถานที่่�ทำำ�งาน หรืือสถานการณ์์ใน
การทำำ�งานต่่างๆ สามารถใช้้ภาษาอัังกฤษเพื่่�อเตรีียมความ
พร้้อมในการประกอบอาชีีพได้้ เช่่น การอ่่านประกาศรัับสมััคร
งาน การเขีียน Resume การเขีียน Cover Letter การกรอกใบ
สมััครงาน การสััมภาษณ์์งานเบื้้�องต้้น เป็็นต้้น
00 7020 ภาษาอัังกฤษวิิชาชีีพ 2
3(2-2-5)
00 7020 English for Careers 2
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
        
ฝึึกทัักษะด้้านการฟััง พููด อ่่าน และเขีียน เรีียนรู้้�คำำ�
ศััพท์์ โดยเฉพาะที่่�เกี่่�ยวกัับสถานที่่�ทำำ�งาน หรืือสถานการณ์์ใน
การทำำ�งานต่่างๆ สามารถใช้้ภาษาอัังกฤษเพื่่�อเตรีียมความ
พร้้อมในการประกอบอาชีีพในขั้้�นมืืออาชีีพ เช่่น  ฝึึกทัักษะการ
อ่่านบทความ วารสาร ตำำ�รา และสิ่่�งตีีพิิมพ์์อื่่�นๆ เกี่่�ยวกัับวิิชาชีีพ
ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การฟัังและสรุุปเรื่่�องที่่�ฟััง การอ่่านคู่่�มืือในการ
ปฏิิบััติิงาน การเขีียนรายงาน การเขีียนบัันทึึก การเขีียนบทคััดย่่อ
การนำำ�เสนองาน การประชุุมในที่่�ทำำ�งาน เป็็นต้้น
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00 7021 ภาษาลาวเบื้้�องต้้ น		
3(2-2-5)
00 7021 Laos for Beginners
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี          
การฝึึกทัักษะ ฟััง พููด อ่่าน และเขีียนภาษาลาว 
ประโยคและไวยากรณ์์พื้้�นฐาน ฝึึกบทสนทนาที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�
วััน การทัักทาย การแนะนำำ�ตนเอง การแนะนำำ�ผู้้�อื่่�น การขอบคุุณ
การขอโทษ การอวยพรการบอกลา ฝึึกการเขีียนเขีียนตามคำำ�
บอกและเขีียนเป็็นประโยค ฝึึกอ่่านเนื้้�อหาหรืือข้้อความสั้้�นและ
การตอบคำำ�ถาม
00 7022 ภาษาเขมรเบื้้�องต้้ น		
3(2-2-5)
00 7022 Cambodian for Beginners
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี          
การฝึึกทัักษะ ฟััง พููด อ่่าน และเขีียนภาษาเขมร
ประโยคและไวยากรณ์์พื้้�นฐาน ฝึึกบทสนทนาที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ� 
การทัักทาย การแนะนำำ�ตนเอง การแนะนำำ�ผู้้�อื่่�น การขอบคุุณ
การขอโทษ การอวยพรการบอกลา ฝึึกการเขีียน เขีียนตามคำำ�
บอกและเขีียนเป็็นประโยค ฝึึกอ่่านเนื้้�อหาหรืือข้้อความสั้้�นและ
การตอบคำำ�ถาม
00 7023 ภาษาพม่่ าเบื้้�องต้้ น		
3(2-2-5)
00 7023 Burmese for Beginners
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี          
การฝึึกทัักษะ ฟััง พููด อ่่าน และเขีียนภาษาพม่่า
ประโยคและไวยากรณ์์พื้้�นฐาน ฝึึกบทสนทนาที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�
วััน การทัักทาย การแนะนำำ�ตนเอง การแนะนำำ�ผู้้�อื่่�น การขอบคุุณ
การขอโทษ การอวยพรการบอกลา ฝึึกการเขีียน เขีียนตามคำำ�
บอกและเขีียนเป็็นประโยค ฝึึกอ่่านเนื้้�อหาหรืือข้้อความสั้้�นและ
การตอบคำำ�ถาม
00 7024 ภาษาบาฮาซาเบื้้�องต้้ น 		
3(2-2-5)
00 7024 Bahasa for Beginners
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี          
การฝึึกทัักษะ ฟััง พููด อ่่าน และเขีียนภาษาบาฮาซา
ประโยคและไวยากรณ์์พื้้�นฐาน ฝึึกบทสนทนาที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�
วััน การทัักทาย การแนะนำำ�ตนเอง การแนะนำำ�ผู้้�อื่่�น การขอบคุุณ
การขอโทษ การอวยพรการบอกลา ฝึึกการเขีียนเขีียนตามคำำ�
บอกและเขีียนเป็็นประโยค ฝึึกอ่่านเนื้้�อหาหรืือข้้อความสั้้�นและ
การตอบคำำ�ถาม

00 7025 ภาษาอัังกฤษทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์ 3(2-2-5)
00 7025 English for Engineering
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ฝึึกทัักษะการฟััง พููด อ่่าน และเขีียนภาษาอัังกฤษ
โดยเน้้นศััพท์์เฉพาะทางด้้านวิิศวกรรมจากสื่่�อพิิมพ์์และสื่่�อสาร
สนเทศต่่างๆ ฝึึกทัักษะในการสมััครงาน รวมทั้้�งการค้้นคว้้า
และนำำ�เสนอเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อการประยุุกต์์ใช้้ในด้้าน
วิิศวกรรมศาสตร์์
00 7026 ภาษาอัังกฤษทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ 3(2-2-5)
00 7026 English for Information Technologies
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ทัักษะ ฟััง พููด อ่่าน และเขีียน โดยเน้้นศััพท์์เฉพาะ
ทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ จากสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อสัังคมออนไลน์์
และสื่่�อสารสนเทศต่่าง รวมทั้้�งการค้้นคว้้าและนำำ�เสนอเนื้้�อหา
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ฝึึกทัักษะในการสมััครงาน เพื่่�อการประยุุกต์์ในด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเท่่าทัันโลก
00 7027 ภาษาอัังกฤษทางด้้ านการบริิหารธุุรกิิจ 3(2-2-5)
00 7027 English for Business Administration
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
ฝึึกทัักษะการฟััง พููด อ่่าน และเขีียนภาษาอัังกฤษ
โดยเน้้นศััพท์์เฉพาะทางจากสื่่�อพิิมพ์์และสื่่�อสารสนเทศต่่าง ๆ            
ฝึึกทัักษะในการสมััครงาน รวมทั้้�งการค้้นคว้้าและนำำ�เสนอ
เนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อการประยุุกต์์ใช้้ในด้้านการบริิหารธุุรกิิจ

00 8001 สถิติทั่วไป			
3(3-0-6)
00 8001 General Statistics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ  การแจกแจงความถี่
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่า
จะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อ
เนื่องและแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย  
00 8002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
00 8002 Sciences for Quality of Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหา
ความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำ�รงชีวิต พลังงาน
ทดแทน ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน และผลกระทบของ
การใช้สารเคมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

00 8003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
สารสนเทศ
00 8003 Computer and Information Technology
Fundamentals
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
       
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัลองค์ประกอบ
00 7028 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อนัักกีีฬาและผู้้�ตััดสิิน 3(2-2-5) คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
00 7028 English for Athletes and Referees
ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต
วิิชาบัังคัับก่่ อน : ไม่่ มีี
และเวิลด์ไวด์เว็บ  ระบบประมวลผล ภัยคุมคามและความ
เรีียนรู้้�ศััพท์์ สำำ�นวนที่่�ใช้้ในหนัังสืือ บทความ เอกสาร มั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์และการประยุกต์
สื่่�อสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแข่่งขััน การใช้้ภาษาอัังกฤษ ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ในหน้้าที่่�ผู้้�ตััดสิินกีีฬา และเจ้้าหน้้าที่่�จััดการแข่่งขััน รวมถึึงฝึึก
ทัักษะในการสมััครงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในวิิชาชีีพ
00 8007 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
00 8007 Thinking and Decision Making
กลุ่่�มวิิชาคณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี					
00 8000 คณิตศาสตร์ทั่วไป		
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการ และกระบวนการคิด การวิเคราะห์
00 8000 General Mathematics
สังเคราะห์ และประเมนิ คา่ ข้อมูล โดยใช้หลักการให้เหตุผลอย่าง
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมเหตุสมผลในการตัดสินใจใช้ข้อมูลแก้ปัญหา และมีการ
ความรู้ระบบจำ�นวนจริง การแก้สมการและอสมการ ประยุกต์ใช้หลักการคิดสำ�หรับการตัดสินใจในชีวิตประจำ�วัน
เมตริกซ์ เลขยกกำ�ลังฟังก์ชั่นลอการิทึม เซต และตรรกศาสตร์
เบื้องต้น การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในรายวิชาต่างๆ รวมทั้ง
การใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ�วัน
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ภาคผนวก
หลัักสููตรของมหาวิิทยาลััยธนบุุรีีทุุกหลัักสููตรเป็็นหลัักสููตรตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษา ซึ่่�งเป็็นไป

ตามประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการ เรื่่�อง กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ  พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศ คณะ
กรรมการการอุุดมศึึกษา  เรื่่�องแนวทางการปฏิิบััติิตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่่�องกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิ อาจเป็็นเรื่่�องใหม่่สำำ�หรัับนัักศึึกษา คู่่�มืือนัักศึึกษาเล่่มนี้้�จึึงลงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ กรอบมาตรฐาน
คุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษามาไว้้ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ทำำ�ความเข้้าใจกัับเรื่่�องนี้้�
คำำ�สำำ�คััญที่่�นัักศึึกษาควรรู้้� คืือ  มาตรฐานผลการเรีียนรู้้� และ คุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ ของบััณฑิิตระดัับปริิญญาตรีี 
ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�นัักศึึกษาต้้องได้้รัับการพััฒนา และมีีการพััฒนาตนเองจากความรู้้� และประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับระหว่่างการศึึกษา            
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�มาตรฐานการศึึกษาและเป็็นบััณฑิิตที่่�พึึงประสงค์์ของสัังคมไทยและสัังคมโลก  คู่่�มืือฉบัับนี้้�ได้้คััดลอกข้้อความ บาง
ส่่วน จากเอกสารแนบท้้ายประกาศคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา เรื่่�องแนวทางการปฏิิบััติิตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิ  ระดัับ
อุุดมศึึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  ดัังนี้้�

กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education) ( TQF : HEd)
กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ หมายถึึง กรอบที่่�แสดงระบบคุุณวุุฒิิการศึึกษาระะดัับอุุดมศึึกษา
ของประเทศซึ่่�งประกอบด้้วย ระดัับคุุณวุุฒิิ  การแบ่่งสายวิิชา ความเชื่่�อมโยงต่่อเนื่่�องจากคุุณวุุฒิิระดัับหนึ่่�งไปสู่่�ระดัับที่่�สููงขึ้้�น
มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของแต่่ละระดัับคุุณวุุฒิิซึ่่�งเพิ่่�มสููงขึ้้�นตามระดัับของคุุณวุุฒิิ ลัักษณะของหลัักสููตรในแต่่ละระดัับ      คุุณวุุฒิิ 
ปริิมาณการเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับเวลาที่่�ต้้องใช้้ การเปิิดโอกาสให้้เทีียบโอนผลการเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ ซึ่่�งเป็็น การส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต รวมทั้้�งระบบและกลไกที่่�ให้้ความมั่่�นใจในประสิิทธิิผลการดำำ�เนิินงานตามกรอบมาตรฐาน       คุุณวุุฒิิ
ระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิของสถาบัันอุุดมศึึกษา ว่่าสามารถผลิิตบััณฑิิตให้้บรรลุุคุุณภาพตามมาตรฐานผลการ เรีียนรู้้�

หลัักการสำำ�คััญของกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ

๑. ยึึดหลัักความสอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๒)          
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึึกษาของชาติิ  และมาตรฐานการอุุดมศึึกษา โดยมุ่่�งให้้กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิเป็็น                  
เครื่่�องมืือในการนำำ�แนวนโยบายในการพััฒนาคุุณภาพและมาตรฐานการจััดการศึึกษาตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติิ การ
ศึึกษาแห่่งชาติิ  มาตรฐานการศึึกษาของชาติิ และมาตรฐานการอุุดมศึึกษาไปสู่่�การปฏิิบััติิในสถาบัันอุุดมศึึกษาได้้อย่่าง เป็็น
รููปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษามีีแนวทางที่่�ชััดเจนในการพััฒนาหลัักสููตร การปรัับเปลี่่�ยนกลวิิธีี  การ
สอนของอาจารย์์ การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา ตลอดจนการวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บััณฑิิตจะบรรลุุ         มาตรฐาน
ผลการเรีียนรู้้�ตามที่่�มุ่่�งหวัังได้้จริิง
๒. มุ่่�งเน้้นที่่�มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของบััณฑิิต (Learning Outcomes) ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานขั้้�นต่ำ�เชิิงคุุณภาพ  เพื่่�อ
ประกััน คุุณภาพบััณฑิิตและสื่่�อสารให้้หน่่วยงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้เข้้าใจและมั่่�นใจถึึงกระบวนการผลิิตบััณฑิิต โดยเริ่่�มที่่�
ผลผลิิต และผลลััพธ์์ของการจััดการศึึกษา คืือ กำำ�หนดมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของบััณฑิิตที่่�คาดหวัังไว้้ก่่อน หลัังจากนั้้�นจึึง
พิิจารณาถึึง องค์์ประกอบอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้องในกระบวนการจััดการเรีียนการสอนที่่�จะส่่งเสริิมให้้บััณฑิิตบรรลุุถึึงมาตรฐานผลการ
เรีียนรู้้�นั้้�น              อย่่างสอดคล้้องและส่่งเสริิมกัันอย่่างเป็็นระบบ
๓.มุ่่�งที่่�จะประมวลกฎเกณฑ์์และประกาศต่่างๆ ที่่�ได้้ดำำ�เนิินการไว้้แล้้วเข้้าด้้วยกัันและเชื่่�อมโยงเป็็นเรื่่�องเดีียวกััน ซึ่่�ง
จะสามารถอธิิบายให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องได้้เข้้าใจอย่่างชััดเจนเกี่่�ยวกัับความหมายและความมีีมาตรฐานในการจััดการศึึกษาของ                 
คุุณวุุฒิิหรืือปริิญญาในระดัับต่่างๆ
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

๔. มุ่่�งให้้คุุณวุุฒิิหรืือปริิญญาของสถาบัันอุุดมศึึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็็นที่่�ยอมรัับและเทีียบเคีียงกัันได้้กัับ         
สถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�ดีีทั้้�งในและต่่างประเทศ เนื่่�องจากกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาจะช่่วยกำำ�หนดความมีีมาตรฐาน
ในการจััดการศึึกษาในทุุกขั้้�นตอนอย่่างเป็็นระบบ โดยเปิิดโอกาสให้้สถาบััน อุุดมศึึกษาสามารถจััดหลัักสููตร ตลอดจนกระบวนการ
เรีียนการสอนได้้อย่่างหลากหลาย โดยมั่่�นใจถึึงผลผลิิตสุุดท้้ายของการจััดการศึึกษา คืือ คุุณภาพของบััณฑิิตซึ่่�งจะมีีมาตรฐาน
ผลการเรีียนรู้้�ตามที่่�มุ่่�งหวััง สามารถประกอบอาชีีพได้้อย่่างมีีความสุุขและภาคภููมิิใจ เป็็นที่่�พึึงพอใจของผู้้�ใช้้บััณฑิิต และเป็็น
คนดีีของสัังคม    ช่่วยเพิ่่�มความเข้้มแข็็งและขีีดความสามารถในการพััฒนาประเทศไทย

วััตถุุประสงค์์ ของการจััดทำำ�กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ

๑. เพื่่�อเป็็นกลไกหรืือเครื่่�องมืือในการนำำ�แนวนโยบายการพััฒนาคุุณภาพและมาตรฐานการศึึกษาตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในพระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ เกี่่�ยวกัับมาตรฐานการศึึกษา
ของชาติิ  และมาตรฐานการอุุดมศึึกษาไปสู่่�การปฏิิบััติิได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม ด้้วยการนำำ�ไปเป็็นหลัักในการพััฒนาหลัักสููตร
กระบวนการเรีียนการสอน และการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
๒. เพื่่�อกำำ�หนดเป้้าหมายในการผลิิตบััณฑิิตให้้ชััดเจนโดยกำำ�หนดมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของบััณฑิิตที่่�คาดหวัังใน
แต่่ละคุุณวุุฒิิ/ปริิญญาของสาขา/สาขาวิิชาต่่างๆ และเพื่่�อให้้สถาบัันอุุดมศึึกษาและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ/ผู้้�เชี่่�ยวชาญในสาขา/สาขา
วิิชาได้้ใช้้เป็็นหลััก และเป็็นแนวทางในการวางแผน ปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการจััดการศึึกษา เช่่น การพััฒนาหลัักสููตร
การปรัับเปลี่่�ยนกลวิิธีีการสอนวิิธีีการเรีียนรู้้� ตลอดจนกระบวนการวััดและการประเมิินผลนัักศึึกษา
๓. เพื่่�อเชื่่�อมโยงระดัับต่่างๆของคุุณวุุฒิิในระดัับอุุดมศึึกษาให้้เป็็นระบบ เพื่่�อบุุคคลจะได้้มีีโอกาส เพิ่่�มพููนความรู้้�ได้้
อย่่างต่่อเนื่่�องและหลากหลายตามหลัักการศึึกษาตลอดชีีวิิต มีีความชััดเจนและโปร่่งใส สามารถเทีียบเคีียงกัับมาตรฐาน คุุณวุุฒิิ
ในระดัับต่่างๆ กัับนานาประเทศได้้
๔. เพื่่�อช่่วยให้้เกิิดวััฒนธรรมคุุณภาพในสถาบัันอุุดมศึึกษาและเป็็นกลไกในการประกัันคุุณภาพ ภายในของสถาบััน
อุุดมศึึกษา ทุุกแห่่ง และใช้้เป็็นกรอบอ้้างอิิงสำำ�หรัับผู้้�ประเมิินของการประกัันคุุณภาพ ภายนอกเกี่่�ยวกัับคุุณภาพบััณฑิิต และ
การจััดการเรีียนการสอน
๕. เพื่่�อเป็็นกรอบของการสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการสร้้างความเข้้าใจและความมั่่�นใจในกลุ่่�มผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ 
นัักศึึกษา ผู้้�ปกครอง ผู้้�ประกอบการ ชุุมชน สัังคมและสถาบัันอื่่�นๆ ทั้้�งในและต่่างประเทศเกี่่�ยวกัับความหมายของคุุณวุุฒิิ 
คุุณธรรม จริิยธรรม ความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ และสมรรถนะในการทำำ�งาน รวมทั้้�งคุุณลัักษณะอื่่�นๆ ที่่�คาดว่่าบััณฑิิตจะพึึง
มีี
๖. เพื่่�อประโยชน์์ในการเทีียบเคีียงมาตรฐานคุุณวุุฒิิระหว่่างสถาบัันอุุดมศึึกษา ทั้้�งในและต่่างประเทศในการย้้ายโอน
นัักศึึกษาระหว่่างสถาบัันอุุดมศึึกษา การลงทะเบีียนข้้ามสถาบััน และการรัับรองคุุณวุุฒิิผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาทั้้�งในและ  ต่่าง
ประเทศ
๗.เพื่่�อให้้มีีการกำำ�กัับดููแลคุุณภาพการผลิิตบััณฑิิตกัันเองของแต่่ละสาขา/สาขาวิิชา
๘.เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การลดขั้้�นตอน/ระเบีียบ (Deregulation) การดำำ�เนิินการให้้กัับสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�มีีความเข้้มแข็็ง

โครงสร้้ างและองค์์ ประกอบของกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิริ ะดัับอุุดมศึึกษาแห่่ งชาติิ

๑. ระดัับคุุณวุุฒิิ (Levels of Qualifications)
ระดัับของคุุณวุุฒิิแสดงถึึงการเพิ่่�มขึ้้�นของระดัับสติิปััญญาที่่�ต้้องการ และความซัับซ้้อนของการเรีียนรู้้�ที่่�คาดหวััง              
นอกจากนี้้�กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิยัังกำำ�หนดคุุณลัักษณะของนัักศึึกษาระดัับแรกเข้้าหลัังจากสำำ�เร็็จ
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานด้้วย เพราะเป็็นพื้้�นฐานความรู้้�  ความสามารถที่่�สำำ�คััญในการศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษาคุุณวุุฒิิระดัับ
อุุดมศึึกษาเริ่่�มต้้นที่่�ระดัับที่่� ๑ อนุุปริิญญา (๓ ปีี) และสิ้้�นสุุดที่่�ระดัับที่่�  ๖ ปริิญญาเอก ดัังนี้้�
ระดัับที่่� ๑ อนุุปริิญญา (๓ ปีี)
ระดัับที่่� ๒ ปริิญญาตรีี
ระดัับที่่� ๓ ประกาศนีียบััตรบััณฑิิต
ระดัับที่่� ๔ ปริิญญาโท
ระดัับที่่� ๕ ประกาศนีียบััตรบััณฑิิตชั้้�นสููง
ระดัับที่่� ๖ ปริิญญาเอก
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บััณฑิิตที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในระดัับใดระดัับหนึ่่�งสามารถเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�นแต่่ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักเกณฑ์์           
การเข้้าศึึกษาต่่อของแต่่ละสถาบัันอุุดมศึึกษาซึ่่�งอาจขึ้้�นอยู่่�กัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสม หรืือเงื่่�อนไขอื่่�นเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�สมััครเข้้า
ศึึกษาต่่อจะมีีโอกาสประสบความสำำ�เร็็จในการศึึกษาระดัับที่่�สููงขึ้้�นและซัับซ้้อนยิ่่�งขึ้้�น
กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิฯ แบ่่งสายวิิชาเป็็น ๒ สาย ได้้แก่่ สายวิิชาการ เน้้นศาสตร์์บริิสุุทธิ์์�ทางด้้านศิิลปศาสตร์์หรืือ
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ โดยมุ่่�งศึึกษาสาระและวิิธีีการของศาสตร์์สาขาวิิชานั้้�น ๆ เป็็นหลัักไม่่ได้้สััมพัันธ์์โดยตรงกัับการประกอบ อาชีีพ 
และสายวิิชาชีีพซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการศึึกษาในลัักษณะของศาสตร์์เชิิงประยุุกต์์ เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความรู้้�และทัักษะระดัับสููง    ซึ่่�งจำำ�เป็็น
ต่่อการประกอบอาชีีพ และนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิตามมาตรฐานวิิชาชีีพ  การเรีียนในสายวิิชาการควรจะพััฒนาความสามารถที่่�
สำำ�คััญทั้้�งในการทำำ�งานและการดำำ�รงชีีพในชีีวิิตประจำำ�วััน ส่่วนหลัักสููตรสายวิิชาชีีพควรเกี่่�ยวข้้องกัับความเข้้าใจ  การวิิจััยและ
ความรู้้�ทางทฤษฎีีในสาขา/สาขาวิิชาและสาขา/สาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างทั่่�วถึึง และพััฒนาความสามารถในการคิิดและ
การแก้้ไขปััญหาที่่�เหมาะสมกัับทุุกสถานการณ์์ อย่่างไรก็็ตามหลัักสููตรทั้้�งสองสายดัังกล่่าวมีีจุุดเน้้นที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่�งควรสะท้้อน
ให้้เห็็นในรายละเอีียดของเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญและในชื่่�อปริิญญา ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสายวิิชาหนึ่่�งสามารถเปลี่่�ยนไปศึึกษาต่่อ
ระดัับสููงขึ้้�นในอีีกสายวิิชาหนึ่่�งได้้ ซึ่่�งสถาบัันอุุดมศึึกษาอาจจะกำำ�หนดเงื่่�อนไขบางประการของการเข้้า    ศึึกษาได้้ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
มีีพื้้�นฐานความรู้้�และทัักษะที่่�จำำ�เป็็นเพีียงพอสำำ�หรัับการศึึกษาต่่อในระดัับนั้้�น ๆ และบรรลุุผลการ เรีียนรู้้�ตามที่่�หลัักสููตรนั้้�น ๆ
คาดหวััง

การเรีี ยนรู้้�และมาตรฐานผลการเรีี ยนรู้้�ตามกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาของ
ประเทศไทย

การเรีียนรู้้� หมายถึึง การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมที่่�นัักศึึกษาพััฒนาขึ้้�นในตนเองจากประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับระหว่่าง การ
ศึึกษา กรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิกำำ�หนดผลการเรีียนรู้้�ที่่�คาดหวัังให้้บััณฑิิตมีี อย่่างน้้อย ๕ ด้้าน ดัังนี้้�
(๑) ด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึึง การพััฒนานิิสััยในการประพฤติิอย่่างมีีคุุณธรรม จริิยธรรม
และด้้วยความรัับผิิดชอบทั้้�งในส่่วนตนและส่่วนรวม ความสามารถในการปรัับวิิถีีชีีวิิตในความขััดแย้้งทางค่่านิิยม การพััฒนา
นิิสััยและการปฏิิบััติิตนตามศีีลธรรม ทั้้�งในเรื่่�องส่่วนตััวและสัังคม
(๒) ด้้านความรู้้� (Knowledge) หมายถึึง ความสามารถในการเข้้าใจ การนึึกคิิดและการนำำ�เสนอข้้อมููล การวิิเคราะห์์
และจำำ�แนกข้้อเท็็จจริิงในหลัักการ ทฤษฎีี ตลอดจนกระบวนการต่่างๆ และสามารถเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองได้้
(๓) ด้้านทัักษะทางปััญญา (Cognitive Skills) หมายถึึง ความสามารถในการวิิเคราะห์์สถานการณ์์และใช้้ความรู้้� 
ความเข้้าใจในแนวคิิด หลัักการ ทฤษฎีี และกระบวนการต่่าง ๆ ในการคิิดวิิเคราะห์์และการแก้้ปััญหา เมื่่�อต้้องเผชิิญกัับสถาน
การณ์์ใหม่่ๆ ที่่�ไม่่ได้้คาดคิิดมาก่่อน
(๔) ด้้านทัักษะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลและความรัับผิิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) หมาย
ถึึง ความสามารถในการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม การแสดงถึึงภาวะผู้้�นำำ� ความรัับผิิดชอบ ต่่อตนเองและสัังคม ความสามารถในการ   
วางแผนและรัับผิิดชอบ ในการเรีียนรู้้�ของตนเอง
(๕) ด้้านทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสาร และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ (Numerical Analysis,                  
Communication and Information Technology Skills) หมายถึึง ความสามารถในการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข ความสามารถใน
การใช้้เทคนิิคทางคณิิตศาสตร์์และสถิิติิ ความสามารถในการสื่่�อสารทั้้�งการพููด การเขีียน และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรีียนรู้้�ทั้้�ง ๕ ด้้านนี้้� บางสาขาวิิชาต้้องการทัักษะทางกายภาพสููง เช่่น การเต้้นรำำ� ดนตรีี การวาดภาพ 
การแกะสลััก พลศึึกษา การแพทย์์ และวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ จึึงต้้องเพิ่่�มการเรีียนรู้้�ทางด้้านทัักษะพิิสััย (Domain of                      
Psychomotor Skill)
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

มาตรฐานผลการเรีี ยนร้  คืือ ข้้อกำำ�หนดเฉพาะซึ่่�งเป็็นผลที่่�มุ่่�งหวัังให้้ผู้้�เรีียนพััฒนาขึ้้�นจากการเรีียนรู้้�ทั้้�ง ๕ ด้้านที่่� ได้้
รัับการพััฒนาระหว่่างการศึึกษา จากการเรีียนและการเข้้าร่่วมในกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�สถาบัันอุุดมศึึกษาจััดให้้ทั้้�งในและนอก
หลัักสููตรและแสดงออกถึึงความรู้้�ความเข้้าใจและความสามารถจากการเรีียนรู้้�เหล่่านั้้�นได้้อย่่างเป็็นที่่�เชื่่�อถืือเมื่่�อเรีียนจบ                
ในรายวิิชาหรืือหลัักสููตรนั้้�นแล้้วมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ซึ่่�งมีีอย่่างน้้อย ๕ ด้้าน ดัังกล่่าวข้้างต้้น เป็็นมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�  
ของบััณฑิิตทุุกคนในทุุกระดัับคุุณวุุฒิิ  โดยแต่่ละด้้านจะมีีระดัับความซัับซ้้อนเพิ่่�มขึ้้�น เมื่่�อระดัับคุุณวุุฒิิสููงขึ้้�น ทัักษะและความ
รู้้�จะเป็็นการสะสมจากระดัับคุุณวุุฒิิที่่�ต่ำำ��กว่่าสู่่�ระดัับที่่�สููงขึ้้�นดัังนั้้�น มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของระดัับคุุณวุุฒิิใดคุุณวุุฒิิหนึ่่�งจะ
รวมมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ในสาขา/สาขาวิิชาเดีียวกัันของระดัับคุุณวุุฒิิที่่�ต่ำำ��กว่่าด้้วย
มาตรฐานผลการเรีี ยนรู้้�ด้้านคุุณธรรม จริิ ยธรรม ใช้้กัับนัักศึึกษาทุุกคน แม้้ว่่าบางสาขา/สาขาวิิชานัักศึึกษา จำำ�เป็็น
ต้้องพััฒนาเป็็นการเฉพาะ เช่่น จรรยาบรรณของแพทย์์   นัักบััญชีี และนัักกฎหมาย เป็็นต้้น
มาตรฐานผลการเรีี ยนรู้้�ด้้านความรู้้� และ ด้้ านทัักษะทางปัั ญญา จะเกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับสาขา/สาขาวิิชาที่่�เรีียน
ซึ่่�งต้้องระบุุรายละเอีียดของความรู้้�และทัักษะของสาขา/สาขาวิิชาที่่�เหมาะสมกัับระดัับคุุณวุุฒิิไว้้ในรายละเอีียดของหลัักสููตร
และรายละเอีียดของรายวิิชา
มาตรฐานผลการเรีี ยนรู้้�ด้้านทัักษะความสััมพัันธ์์ ระหว่่ างบุุคคลและความรัั บผิิดชอบ  มุ่่�งหวัังให้้นัักศึึกษา           
ทุุกคนไม่่ว่่าจะเป็็นระดัับคุุณวุุฒิิและสาขา/สาขาวิิชาใด ต้้องบรรลุุมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ด้้านเหล่่านี้้�
มาตรฐานผลการเรีี ยนรู้้�ด้้านทัักษะการวิิเคราะห์์ เชิิงตััวเลข การสื่่�อสาร และการใช้้ เทคโนโลยีีสารสนเทศ  
มุ่่�งหวัังให้้นัักศึึกษาทุุกคนไม่่ว่่าจะเป็็นระดัับคุุณวุุฒิิสาขา/สาขาวิิชาใด ต้้องบรรลุุมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ด้้านนี้้�  แต่่สำำ�หรัับ
นัักศึึกษาที่่�เรีียนในสาขา/สาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�นี้้�จะต้้องเน้้นให้้มีีความชำำ�นาญ มากกว่่า
นัักศึึกษาสาขา/สาขาวิิชาอื่่�นๆ เช่่น นัักศึึกษาที่่�เรีียนสาขาวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ จะต้้องมีีความชำำ�นาญและทัักษะตาม
มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ด้้านความรู้้�และด้้านทัักษะทางปััญญาเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีสารสนเทศ

มาตรฐานผลการเรีี ยนรู้้�แต่่ ละด้้ านของระดัับคุุณวุุฒิิ

ระดัับปริิ ญญาตรีี อย่่ างน้้ อยต้้ องเป็็ นดัังนี้้�
(๑) ด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม  สามารถจััดการปััญหาทางคุุณธรรม จริิยธรรม และวิิชาชีีพโดยใช้้ดุุลยพิินิิจทางค่่านิิยม
ความรู้้�สึึกของผู้้�อื่่�น ค่่านิิยมพื้้�นฐาน และจรรยาบรรณวิิชาชีีพ แสดงออกซึ่่�งพฤติิกรรมทางด้้านคุุณธรรมและจริิยธรรม อาทิิ มีีวิินััย
มีีความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เสีียสละ เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี เข้้าใจผู้้�อื่่�น และเข้้าใจโลก เป็็นต้้น
(๒) ด้้านความรู้้�   มีีองค์์ความรู้้�ในสาขาวิิชาอย่่างกว้้างขวางและเป็็นระบบ ตระหนััก รู้้�หลัักการและ
ทฤษฎีีในองค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง สำำ�หรัับหลัักสููตรวิิชาชีีพ มีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับความก้้าวหน้้าของความรู้้�เฉพาะด้้านในสาขา
วิิชา และตระหนัักถึึงงานวิิจััยในปััจจุุบัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแก้้ปััญหาและการต่่อยอดองค์์ความรู้้� ส่่วนหลัักสููตรวิิชาชีีพที่่�เน้้น
การปฏิิบััติิ จะต้้องตระหนัักในธรรมเนีียมปฏิิบััติิ กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงตามสถานการณ์์
(๓) ด้้านทัักษะทางปััญญา  สามารถค้้นหาข้้อเท็็จจริิง ทำำ�ความเข้้าใจ และสามารถประเมิินข้้อมููลแนวคิิดและ หลััก
ฐานใหม่่ๆ จากแหล่่งข้้อมููลที่่�หลากหลาย และใช้้ข้้อมููลที่่�ได้้ในการแก้้ไขปััญหาและงานอื่่�นๆ ด้้วยตนเอง สามารถศึึกษาปััญหา
ที่่�ค่่อนข้้างซัับซ้้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้้ไขได้้อย่่างสร้้างสรรค์์โดยคำำ�นึึงถึึงความรู้้�ทางภาคทฤษฎีี ประสบการณ์์ทาง
ภาคปฏิิบััติิ และผลกระทบจากการตััดสิินใจ สามารถใช้้ทัักษะและความเข้้าใจอัันถ่่องแท้้ในเนื้้�อหาสาระ ทางวิิชาการและวิิชาชีีพ 
สำำ�หรัับหลัักสููตรวิิชาชีีพ นัักศึึกษาสามารถใช้้วิิธีีการปฏิิบััติิงานประจำำ�และหาแนวทางใหม่่ในการ แก้้ไขปััญหาได้้อย่่างเหมาะ
สม
(๔) ด้้านทัักษะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลและความรัับผิิดชอบ  มีีส่่วนช่่วยและเอื้้�อต่่อการแก้้ปััญหาในกลุ่่�มได้้อย่่าง
สร้้างสรรค์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�นำำ�หรืือสมาชิิกของกลุ่่�ม สามารถแสดงออกซึ่่�งภาวะผู้้�นำำ�ในสถานการณ์์ที่่�ไม่่ชััดเจนและต้้องใช้้นวััตกรรม
ใหม่่ๆ ในการแก้้ปััญหา มีีความคิิดริิเริ่่�มในการวิิเคราะห์์ปััญหาได้้อย่่างเหมาะสมบนพื้้�นฐานของตนเองและของกลุ่่�ม รัับผิิดชอบ 
ในการเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งพััฒนาตนเองและอาชีีพ
(๕) ด้้านทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสาร และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ  สามารถศึึกษาและทำำ�ความเข้้าใจ
ในประเด็็นปััญหา สามารถเลืือกและประยุุกต์์ใช้้เทคนิิคทางสถิิติิหรืือคณิิตศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเหมาะสมในการศึึกษาค้้นคว้้า
และเสนอแนะแนวทางในการแก้้ไขปััญหา ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ประมวลผลแปลความหมาย และ        
นำำ�เสนอข้้อมููลสารสนเทศอย่่างสม่ำำ��เสมอ สามารถสื่่�อสารได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพทั้้�งในการพููด การเขีียน สามารถเลืือกใช้้รููปแบบ
ของการนำำ�เสนอที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับกลุ่่�มบุุคคลที่่�แตกต่่างกัันได้้
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ลัักษณะของหลัักสููตรในแต่่ ละระดัับคุุณวุุฒิ จากมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ของแต่่ละคุุณวุุฒิิ จะนำำ�ไป

สู่่�การพััฒนา หลัักสููตรในแต่่ละระดัับคุุณวุุฒิิ ซึ่่�งมีีลัักษณะวััตถุุประสงค์์แตกต่่างกััน หลัักสููตรของแต่่ละคุุณวุุฒิิควร มีีลัักษณะ
อย่่างน้้อย ดัังนี้้�
หลัักสููตรคุุณวุุฒิิระดัับปริิ ญญาตรีี   หลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี ต้้องออกแบบมาเพื่่�อพััฒนาคุุณธรรม จริิยธรรม
ความรู้้�ความเข้้าใจในสาขาวิิชาอย่่างกว้้างๆ เน้้นให้้รู้้�ลึึกในบางส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการวิิเคราะห์์ การพััฒนาและผลการวิิจััย
ล่่าสุุด นัักศึึกษาควรตระหนัักถึึงความรู้้�และทฤษฎีีในสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กััน ปริิญญาตรีีเป็็นคุุณวุุฒิิขั้้�นพื้้�นฐาน
สำำ�หรัับ   การเข้้าสู่่�อาชีีพในสาขาต่่างๆ ที่่�ใช้้ทัักษะความชำำ�นาญสููงและการศึึกษาต่่อในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ดัังนั้้�นหลัักสููตรจะต้้อง
พััฒนา ผู้้�เรีียนทั้้�งคุุณธรรม จริิยธรรม ความรู้้� และทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิในวิิชาชีีพ และพื้้�นฐานความรู้้�ภาคปฏิิบััติิ  และ
ภาคทฤษฏีี และการวิิจััยที่่�จำำ�เป็็นต่่อการศึึกษาต่่อด้้วย

คุุณลัักษณะของบััณฑิิตที่่�พึึงประสงค์์ ของแต่่ ละระดัับคุุณวุุฒิิ
ระดัับปริิ ญญาตรีี
ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี โดยทั่่�วไปจะมีีความรู้้�ความสามารถอย่่างน้้อย ต่่อไปนี้้�
(๑) ความรู้้�ที่่�ครอบคลุุม สอดคล้้อง และเป็็นระบบในสาขา/สาขาวิิชาที่่�ศึึกษา ตลอดถึึงความเข้้าใจในทฤษฎีีและ หลััก
การที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(๒) ความสามารถที่่�จะตรวจสอบปััญหาที่่�ซัับซ้้อนและพััฒนาแนวทางในการแก้้ปััญหาได้้อย่่างสร้้างสรรค์์จากความ
เข้้าใจที่่�ลึึกซึ้้�งของตนเองและความรู้้�จากสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยอาศััยคำำ�แนะนำำ�แต่่เพีียงเล็็กน้้อย
(๓) ความสามารถในการค้้นหา การใช้้เทคนิิคทางคณิิตศาสตร์์และสถิิติิที่่�เหมาะสมในการวิิเคราะห์์ และแก้้ปััญหาที่่�
ซัับซ้้อน ตลอดจนการเลืือกใช้้กลไกที่่�เหมาะสมในการสื่่�อผลการวิิเคราะห์์
ต่่อผู้้�รัับข้้อมููลข่่าวสารกลุ่่�มต่่างๆ
(๔) ในกรณีีของหลัักสููตรวิิชาชีีพ สิ่่�งสำำ�คััญคืือ ความรู้้�และทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงาน อย่่างมีีประสิิทธิิภาพใน
วิิชาชีีพนั้้�นๆ
(๕) ในกรณีีของหลัักสููตรวิิชาการที่่�ไม่่มุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิในวิิชาชีีพ สิ่่�งสำำ�คััญคืือ ความรู้้� ความเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�งใน ผล
งานวิิจััยต่่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิิชานั้้�น ความสามารถในการแปลความหมาย การวิิเคราะห์์ และประเมิินความสำำ�คััญของ          
การวิิจััยในการขยายองค์์ความรู้้�ในสาขา/สาขาวิิชา

คุุณลัักษณะของบััณฑิิตที่่�พึึงประสงค์์ (ของคุุณวุุฒิิระดัับปริิญญาตรีี)

(๑) มีีความคิิดริิเริ่่�มในการแก้้ไขปััญหา และข้้อโต้้แย้้งทั้้�งในสถานการณ์์ส่่วนบุุคคล และของกลุ่่�ม โดยการแสดงออก
ซึ่่�งภาวะผู้้�นำำ�ในการแสวงหาทางเลืือกใหม่่ที่่�เหมาะสมไปปฏิิบััติิได้้
(๒) สามารถประยุุกต์์ความเข้้าใจอัันถ่่องแท้้ในทฤษฏีีและระเบีียบวิิธีีการศึึกษาค้้นคว้้าในสาขาวิิชาของตนเพื่่�อใช้้ใน
การแก้้ปััญหาและข้้อโต้้แย้้งในสถานการณ์์อื่่�น ๆ
(๓) สามารถพิิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้้ปััญหาทางวิิชาการหรืือวิิชาชีีพ โดยยอมรัับข้้อจำำ�กััด
ของธรรมชาติิของความรู้้�ในสาขาวิิชาของตน
(๔) มีีส่่วนร่่วมในการติิดตามพััฒนาการในศาสตร์์ของตนให้้ทันั สมััย และเพิ่่ม� พููนความรู้้�และความเข้้าใจของตนอยู่่�เสมอ
(๕) มีีจริิยธรรมและความรัับผิิดชอบสููงทั้้�งในบริิบททางวิิชาการ ในวิิชาชีีพและชุุมชนอย่่างสม่ำ�เสมอ
คำำ�แนะนำำ�  นัักศึึกษาต้้องนำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับมาใช้้พััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง ต้้องมีีการ
สำำ�รวจ/ประเมิินตนเองอย่่างสม่ำ�เสมอว่่า มีีความรู้้�ความสามารถเป็็นไปตามมาตรฐานผลการเรีียนรู้้� และ
คุุณลัักษณะ ที่่�พึึงประสงค์์หรืือไม่่ สำำ�หรัับมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�  และคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ที่่�กล่่าว
ข้้างต้้น เป็็นมาตรฐานฯ และคุุณลัักษณะฯ ในภาพรวมของกรอบมาตรฐานคุุณวุุฒิิระดัับอุุดมศึึกษา  ซึ่่�ง
ในแต่่ละหลัักสููตรจะมีีการกำำ�หนดรายละเอีียดในแต่่ละด้้านของมาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ในภาพรวมของ
หลัักสููตร และมาตรฐานการเรีียนรู้้�ในแต่่ละรายวิิชา ซึ่่�งการวััดผลประเมิินผลต้้องมีีการวััดและประเมิินตาม                         
มาตรฐานผลการเรีียนรู้้�ที่่�กำำ�หนดไว้้ในหลัักสููตร
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สหกิิจศึึกษา (Corporative Education)
สหกิิจศึึกษา เป็็นระบบการศึึกษาที่่�จััดให้้มีีการเรีียนการสอนในสถานศึึกษา ร่่วมกัับการไปหาประสบการณ์์ตรงจาก
การปฏิิบััติิงานจริิงในสถานประกอบการอย่่างมีีระบบ ด้้วยความร่่วมมืือจากสถานประกอบการ และทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง สหกิิจ
ศึึกษาเป็็นระบบการศึึกษาที่่�ผสมผสานการเรีียนกัับการปฏิิบััติิงาน หรืือที่่�เรีียกว่่า Work Integrated Learning  หรืือ WIL
สหกิิจศึึกษาเป็็นการเตรีียมความพร้้อมของนัักศึึกษา ด้้านการพััฒนาอาชีีพ และเสริิมทัักษะ  รวมทั้้�งเพิ่่�มพููนประสบการณ์์
ให้้นัักศึึกษาพร้้อมที่่�จะเข้้าสู่่�ระบบการทำำ�งานและเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน  นัักศึึกษาได้้เพิ่่�มเติิมประสบการณ์์ทาง
ด้้านวิิชาการ วิิชาชีีพ และการพััฒนาตนเองให้้นัักศึึกษา รู้้�จัักตน รู้้�จัักคน รู้้�จัักงาน
สหกิิจศึึกษาเปิิดโอกาสให้้สถานประกอบการ ทั้้�งภาคเอกชน และภาครััฐได้้มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาคุุณภาพบััณฑิิต
รวมทั้้�งโอกาสในการคััดสรรบััณฑิิตให้้มีีคุุณภาพตามความต้้องการของสถานประกอบการ สร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างสถาน
ประกอบการและสถาบัันอุุดมศึึกษา ผ่่านนัักศึึกษา และคณาจารย์์นิิเทศ อัันจะนำำ�ไปสู่่�ความร่่วมมืือที่่�กว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�น โดย
เฉพาะ การนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาหลัักสููตร และการเรีียนการสอนให้้ทัันสมััยได้้มาตรฐานและตรงกัับความต้้องการของตลาดแรงงาน
มากขึ้้�น

ลัักษณะงานสหกิิจศึึกษา

ปฏิิบััติิงานเสมืือนหนึ่่�งเป็็นพนัักงาน/เจ้้าหน้้าที่่�ของสถานประกอบการ มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบที่่�แน่่นอน โดยงานที่่�ได้้รัับ
มอบหมายเป็็นงานที่่�มีีคุุณภาพ อาจปฏิิบััติิงานในตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยนัักวิิชาการทำำ�งานเต็็มเวลา (Full Time)   ระยะเวลาการปฏิิบััติิ
งานเต็็ม 1 ภาคการศึึกษา (16 สััปดาห์์ หรืือ 4 เดืือน)  มีีค่่าตอบแทนตามสมควร
          มหาวิิทยาลััยธนบุุรีีจััดระบบการศึึกษาเป็็นระบบทวิิภาคใน 1 ปีีการศึึกษา จะประกอบด้้วย 2 ภาคการศึึกษา การ
ปฏิิบััติิงานสหกิิจศึึกษา 1 ภาคการศึึกษามีีระยะเวลาเท่่ากัับ 16 สััปดาห์์ หรืือตลอดระยะเวลา 4 เดืือน  
        การจััดภาคการศึึกษาสำำ�หรัับสหกิิจศึึกษา เป็็นไปตามกำำ�หนดของแต่่ละหลัักสููตร ซึ่่�งมัักจะเริ่่�มตั้้�งแต่่ภาคปลายของ
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3, ภาคต้้น และ/หรืือ ภาคปลายของนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4 คณะ/สาขาวิิชาจะเป็็นผู้้�กำำ�หนด ภาคการศึึกษาที่่�         
นัักศึึกษาจะต้้องไปปฏิิบััติิงานสหกิิจศึึกษา
สหกิิจศึึกษาแตกต่่างจากการฝึึกงาน ซึ่่�งสหกิิจศึึกษา เน้้นการเรีียนรู้้�โดยใช้้ประสบการณ์์จากการทำำ�งานจริิง เป็็นหลััก
หรืือ Work-base learning หรืือเป็็นโครงงานพิิเศษ (Project) ที่่�ใช้้ความรู้้�ตรงหรืือสััมพัันธ์์กัับสาขาวิิชาของนัักศึึกษาและเป็็น
ประโยชน์์กัับองค์์กรผู้้�ใช้้บััณฑิิต  สำำ�หรัับการฝึึกงานนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับองค์์กรผู้้�ใช้้บััณฑิิต บางครั้้�งงานที่่�ได้้รัับ มอบหมายอาจไม่่ ตรง
กัับสาขาวิิชาที่่�เรีียน การฝึึกงานมัักจะใช้้เวลาในช่่วงปิิดภาคเรีียนและกำำ�หนดระยะเวลา/ชั่่�วโมงการ ฝึึกงานน้้อยกว่่าสหกิิจศึึกษา
นัักศึึกษาสามารถศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมจากเว็็บไซด์์ของมหาวิิทยาลััย หรืือพิิมพ์์คำำ�ว่่า สหกิิจศึึกษา ใน Google  
หรืือ ในเว็็บไซด์์ของเครืือข่่ายพััฒนาสหกิิจศึึกษาภาคกลางตอนล่่าง ที่่�มหาวิิทยาลััยธนบุุรีีเป็็นเครืือข่่ายสหกิิจศึึกษา                        
http://eduserv.ku.ac.th/mua_coop
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